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SPORT&FUN

SPORT&FUN BLACK SELECTION

Høydepunkter
  Opptil 4 soveplasser
  Motorsykkelholder (ekstrautstyr)
  Stor bakluke

SPORT&FUN

FINN UT MER PÅ 
knaus.com/sportfun-black-selection

Følgende standardutstyr er inkludert:

  AL-KO AAA Premium bremser (selvjusterende bremser)

  AL-KO kraftige støtteben

  AL-KO Vario X Chassis

  Støttehjul med vektindikator

  Deksel for drag - Sort

  Oppvekting til 1.500 kg **  (1.500 kg chassis)

  17" Aluminiumsfelger (enkeltaksel), 
Titanmetallic i exclusiv KNAUS design

  Takrailing med stige bak (sort utførelse)

  Insektbeskyttelsesdør

  Oppbevaringsskap 100 x 120 cm, front venstre

  Takluke (heve/kipp) 96 x 65 cm  
med myggnett og blending (front)

  Kassettkombinasjonsrullgardin for vinduer i T-rommet

  Slette sideplater i karosseri istedenfor  
hamrede plater. Hvite

  Emblemer i front og bak utført i svart/krom

  Eksklusiv utvendig design  
SPORT&FUN «BLACK SELECTION»

  Høykvaliets Karbonoptikk  
SPORT&FUN «BLACK SELECTION»

  Baklykter med tonet glass

  Eksklusive møbler med CPL-dekor  
for SPORT&FUN «BLACK SELECTION»

  Møbelstoff: GREY STRIPES «BLACK SELECTION»

  TRUMA MonoControl CS (inkl. gassfilter)

  Røykvarsler

  Avløpstank 25 Liter, med hjul

  Vannfiltersystemet «bluuwater», sikrer rent vann

  Rullegardin til hengslet vindu i toalettrom

  Kombi kontakt utvendig, strøm og TV

  230 V SCHUKO ekstra kontakt i kjøkken (1 stk.)

  LED lampe for fortelt (bak)

  MediKit-kupong *

  silwyREADY

PRAKTISK 
TRENDSETTER
Stilig utseende, utstyr til en fornuftig pris og mye 
oppbevaringsplass. Perfekt for den som elsker å være 
aktiv i ferien. Dette er en ekte campingvognlegende, 
og som edition-modell BLACK SELECTION virkelig 
noe for entusiaster.

480 QL. Trendy design og 
ripebestandige HPL-overflater.

480 QL. Den brede bakdøren på hele 92 cm gir deg muligheten til å laste 
og losse det meste. 

480 QL. Det kompakte badet har alt 
du trenger.

langsgående kjøkken

Stort

kompakt baderom

Multifunksjonelt

L-formet sittebenk

Komfortabel

480 QL. Multifunksjonell rominndeling med moderne fargekonsept gir et 
behagelig inntrykk.

Planløsning dag Planløsning natt Motorsykkelholder (ekstrautstyr)

**  Den deklarerte vekten er den teknisk tillatte maksimale lastede 
massen. Ytterligere tilleggsalternativer samt juridisk og teknisk 
informasjon om emnet «kjøretøyvekter» finner du under  
configurator.knaus.com/no.



SPORT

SPORT E.POWER SELECTION

Følgende standardutstyr er inkludert: 
(avhengig av planløsning)

  AL-KO AAA Premium bremser (selvjusterende bremser)

  Støttehjul med vektindikator

  AL-KO kraftige støtteben

  Oppvekting til 1.300 kg*** (1.300 kg-chassis)  
(400 LK, 400 QD)

  Insektbeskyttelsesdør

  Vintertildekning gasskasse i KNAUS design

  17" Aluminiumsfelger (enkeltaksel), Titanmetallic i 
exclusiv KNAUS design

  Oppbevaringsboks

  Takluke 40 x 40 cm med myggnetting og blending, klar 
(midten) (400 LK, 500 KD, 500 QDK) 

  Emblemer i front og bak utført i svart/krom

  Dobbel kokeplate med induksjon

  Kjøleskap 98 liter (Kompressor) (400 LK, 400 QD, 420 
QD, 450 FU, 460 EU, 500 EU, 500 FU, 500 UF)

  Klimaanlegg DOMETIC Freshwell 3000 (OEM)

  Strøm Plus-Pakke

  Intelligent elektronisk kontroll

  Foliegrafikk med "E.POWER SELECTION"

  Møbelstoff: Standard møbelstoff med "E.POWER 
SELECTION" broderi

  Takluke 40 x 40 cm med myggnetting og blending, klar 
(bak) (400 QD, 420 QD, 450 FU, 460 EU, 500 EU, 500 
FU)

  Ombygging til luksusseng med utjevningsunderlag 
nummer to (i forbindelse med sittegruppe salong eller 
dinett) (500 KD, 500 QDK)

  Kjøleskap 150 Liter (Kompressor) (500 KD, 500 QDK)

  Oppvekting til 1.400 kg*** (1.500 kg-chassis)  
(500 KD, 500 EU, 500 FU, 500 QDK, 500 UF)

  Takluke 40 x 40 cm med myggnett og blending, klar 
(front) (500 UF)

Høydepunkter 
  Redusert vedlikeholdsbehov
  Økt sikkerhet
  Moderne og tidsriktig design

SPORT

FINN UT MER PÅ 
knaus.com/sport-epower-selection

500 FU. Fordi vognen greier 
seg helt uten gass, har du mer 
oppbevaringsplass foran.

450 FU. I SPORT E.POWER SELECTION finner du en praktisk 
induksjonstopp og et effektivt kompressorkjøleskap.

460 EU. Veggkledningen over 
sengene passer perfekt inn.

460 EU. Godt inneklima med på kjøpet. Et energieffektivt klimaanlegg 
med varmepumpeteknologi sørger som standard for kjølig eller varm 
luft, bare med et tastetrykk.

kompakt kjøkken

Plassbesparende

U-formet sittegruppe

Stor

enkeltsenger

Store

FERIERE  
UTEN GASS, 100 % ELEKTRISK
For sommercampere og nybegynnere innen camping er de gassfrie E.POWER SELECTION-
planløsningene et attraktivt alternativ. Denne spesialmodellen har ikke bare redusert vedlikeholdsbehov 
og økt sikkerhet, den har også mange andre funksjoner.



SPORT E.POWER SELECTION

400 LK

420 QD

460 EU

500 KD 500 QDK 500 UF

500 EU 500 FU

450 FU

400 QD

Høydepunkter E.POWER
PLANLØSNINGER
OG FAKTA

100% elektrisk!

Fleksibel energi

Klimaanlegg og varmeanlegg som standard

Smart energistyring

Kjøkken med kompressorkjøleskap og induksjonstopp

FINN UT MER PÅ
knaus.com/e-power



SÜDWIND

SÜDWIND 60 YEARS

Høydepunkter 
  3-6 Sovemuligheter 
  16 Planløsninger
  3 planløsninger som standard uten gass

SÜDWIND

FINN UT MER PÅ
knaus.com/60years-sondermodelle

Følgende standardutstyr er inkludert: 
(avhengig av planløsning)

  AL-KO AAA Premium bremser (selvjusterende bremser)

   Støttehjul med vektindikator

  AL-KO kraftige støtteben

  Deksel for drag

  17" Aluminiumsfelger Sortglans polert i exclusiv KNAUS 
design

  Bodelsdør: KNAUS PREMIUM

  Insektbeskyttelsesdør

  Takhette (løft-tilt) 96 x 65 cm, med insektnett og 
mørklegging (sløyfe)

  Takhette (løft-tilt) 96 x 65 cm, med insektbeskyttelse og 
mørklegging (midt)

  Takhette (løft-tilt) 96 x 65 cm, med insektbeskyttelse og 
blackout (bak)

  Sidevegger i slett utførelse

  Sidevegger i CAMPOVOLO GRÅ

  PRO.TEC-FRAME kantlist matt sort

  Dekor «KNAUS 60 YEARS»

  KNAUS emblemer i front og bak utført i svart/krom

  Trillesengfunksjon for enkeltsenger

  Hyndestof: Standard polstring  
med «KNAUS 60 YEARS» broderi

  COZY HOME Pakke «60 YEARS»

  Vannfiltersystemet «bluuwater», sikrer rent vann

  Kombi kontakt utvendig, strøm og TV

  Strøm Plus-Pakke

  Ambiente belysning av kjøkkenbenker og flater

  TV forberedelse med stikkontakt og kabelføring

  TV holder

  KNAUS Bluetooth lydsystem med 2 høyttalere i bodel

  MediKit-kupong *

  silwyREADY

  177 liters kjøleskap med doble dørhengsler (540 FDK, 
650 PXB, 650 PEB)

  142 liters kjøleskap (420 QD, 450 FU, 460 EU, 500 FU, 
500 QDK, 500 UF, 500 PF. 500 EU, 540 UW, 550 FSK,  
580 QS, 650 FSK, 650 UX)

  TRUMA E-Kit for TRUMA Vario Heat

  Vintertrekk for kjøleskapsventilasjonsrist (2 stk)

  Gassovn inkludert grillfunksjon

  TRUMA Ultraheat

  Varmekontrollpanel ALDE LCD

  ALDE varmtvannsoppvarming

  Gassovn inkludert grillfunksjon

  Dusjuttrekk, standard vaskerom

  Elektrisk gulvvarme

500 FU. Det separate toalettrom-
met med praktisk benketoalett er 
spesielt praktisk for familier.

500 EU. Med den uttrekkbare 
sengen får du en større liggeflate.

650 UX. Vinkelkjøkkenet er et 
ekte oppbevaringsvidunder. Alt er 
perfekt organisert.

500 FU. Stemningsbelysningen 
sørger for en behagelig atmosfære. 

650 FSK. Åpne synsakser og sjenerøst utstyr som f.eks. innebygde 
Bluetooth-høyttalere og et stort utvalg av planløsninger: 
SÜDWIND 60 YEARS oppfyller alle ønsker.

enkeltsenger

Store

salong-sittegruppe

Behagelig

vinkelkjøkken

Romslig

langsgående baderom

Romslig

MØT VÅRT
CAMPINGVOGN IKON
SÜDWIND har nå i 60 år imponert ferierende med stadig nytt utstyr, innovativ teknologi 
og mange designhøydepunkter. Som et ekte ikon og med omfattende utstyr overgår 
jubileumsmodellen 60 YEARS så og si seg selv.



SÜDWIND 60 YEARS

420 QD 450 FU 500 EU460 EU

500 FU

550 FSK

500 QDK 500 PF 540 FDK 540 UE

650 PXB 650 PEB 650 FSK 650 UX

500 UF

580 QS

standard med E.POWER-pakke uten gass

Sidevegger i fargen 
CAMPOVOLO GRÅ eller HVIT.

PLANLØSNINGER
OG FAKTA
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Alt av modeller på:
knaus.no

04/2023

Se mange andre campingvogner, bobiler og Camper Vans 
i våre aktuelle kataloger. Kampanjemodellene finner du i 
en separat brosjyre.

Opplysninger angående levering, mål og vekt samt utseende svarer til det som var kjent da katalogen gikk i trykken (03/2023). Vi forbeholder 
oss retten til å foreta endringer som gjelder utrustning, tekniske data, standardomfang og priser. Innhent informasjon hos en autorisert 
KNAUS -forhandler før du kjøper kjøretøyet. Vi tar forbehold for evt. mangler og trykkfeil. Det tas forbehold om at det kan tilkomme 
endringer i utrustning, tekniske data, serieomfang og priser. Det tas videre forbehold om tekniske endringer innenfor konstruksjonsmessige 
rammer så lenge disse tjener den tekniske utviklingen og tjener kundens interesse. Det tas dertil forbehold om mindre avvik i f. eks. farger 
eller andre beskaffenheter gjeldende også etter kontraktskriving. Opplysninger i kjøretøyets rubrikk for «tekniske data/utstyrsdetaljer» 
er i første rekke relatert til den tillatte grunnmodellen etter typegodkjenningsretningslinjene i EU. Disse verdiene kan avvike i henhold 
til spesialmodeller eller andre lands retningslinjer. Din KNAUS fagforhandler kan gi deg nærmere opplysninger vedr. slike variasjoner. De 
angitte prisene er anbefalte veiledende priser fra produsenten. De angitte prisene inkluderer den lovpålagte merverdiavgiften (og eventuelt 
andre lovbestemte beregningsfaktorer eller skatter, som også kan vises separat). Prisene er (avhengig av land) eksklusive kostnadene 
for registreringsdokumenter, levering og transport, med mindre annet er uttrykkelig angitt. Kontakt KNAUS forhandleren for ytterligere 
informasjon. Lignende illustrasjoner. Vær også oppmerksom på detaljer i den aktuelle prislisten, spesielt gjelder dette vekt, lastemuligheter 
og toleranser. Tilleggsutstyret øker massen til standardkjøretøyet. Bilder viser til dels ekstrautstyr som kan leveres mot tillegg i pris. Bilder 
kan også vise utstyrsdetaljer av prototyper eller varianter som ikke alltid tilsvarer den angitte modellutgaven og som ikke er tilgjengelig som 
ekstrautstyr. Fargeavvik kan forekomme gjennom trykkeprosessen. Ytterligere ekstrautstyr samt standardutstyret til årets modeller finner 
du i KNAUS Campingvogner prisliste 2023. Ettertrykk/kopiering, dette gjelder også for mindre avsnitt, er kun tillatt etter skriftlig tillatelse fra 
Knaus Tabbert AG.

*  Kjøretøyet leveres med en kupong du kan bruke til å innløse medisinsettet med. Medisinsettet inneholder medisiner som bare selges på 
apotek. Kupongen kan derfor kun innløses på det ansvarlige MediKit-postordreapoteket på www.medikit.shop. På www.medikit.shop får du 
dessuten mer informasjon om ditt MediKit. 


