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Aan de afbeeldingen van plattegronden kunnen geen rechten worden 
ontleend. Het gaat hierbij om een schematische weergave van de 
indelingen. De daadwerkelijke voertuig- en uitvoeringseigenschappen 
kunnen hier van afwijken. Bepaalde kenmerken en uitvoeringen zijn 
niet gegarandeerde beelden. Wij adviseren u voor koop van een van 
deze modellen te informeren bij uw dealer naar de concrete kenmerken, 
uitvoering en eigenschappen van het door u gekozen model.
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Voor het wegverkeer is elk voertuig slechts tot een bepaald 
maximumgewicht toegelaten. Dit maximumgewicht mag tijdens het 
rijden niet worden overschreden. Daarom moet bij de configuratie en 
bij de keuze van extra uitrusting („pakketten“, „uitrustingskenmerken“ 
en „opties“) uit ons fabrieksassortiment al rekening worden gehouden 
met de technische en wettelijke voorschriften voor het gewicht van uw 
voertuig.
De wettelijke voorschriften voor het gewicht van uw voertuig worden 
uiteengezet in uitvoeringsverordening (EU) 2021/535 van de Commissie 
van 31  maart 2021 (tot 06/2022: verordening (EU) nr. 1230/2012 
van de Commissie van 12  december 2012). Om u zo transparant en 
volledig mogelijk te informeren over de in de configuratie opgenomen 
gewichtsgegevens, zijn de volgende toelichtingen en opmerkingen van 
Knaus Tabbert AG gebaseerd op de vereisten van deze verordening. Lees 
de volgende toelichtingen en opmerkingen over de gewichtsgerelateerde 
informatie zorgvuldig door voordat u uw voertuig configureert en bestelt. 
Onze dealers helpen u ook graag bij de keuze en configuratie van uw 
voertuig.

I. Begripsbepalingen

1. De toegestane maximum massa van het voertuig 
De “toegestane maximum massa” van het voertuig wordt vermeld in deel 
I (daar onder punt F.1.) van het kentekenbewijs en verwijst naar de door de 
fabrikant opgegeven toegestane maximum massa die uw voertuig in beladen 
toestand mag wegen (bv.  3.500  kg). Deze grens mag tijdens het rijden niet 
worden overschreden. Het overschrijden van de toegestane maximum massa 
tijdens het rijden wordt in veel Europese landen bestraft met geldboetes. In 
Duitsland geldt de overschrijding van de toegestane maximum massa tijdens 
het rijden als een administratieve overtreding die wordt bestraft met een 
geldboete. Daarom raden wij u aan uw voertuig vóór elke rit te wegen en te 
controleren of u de toegestane maximum massa van het voertuig in acht 
neemt. U draagt de verantwoordelijkheid voor de naleving van de toegestane 
maximum massa.
De toegestane maximum massa wordt bij elke indeling vermeld in de techni-
sche gegevens. 

2. Het rijklaar gewicht van het voertuig 
Het “rijklaar gewicht” is de massa van het voertuig met carrosserie en stan-
daarduitrusting (“basisuitrusting” of “standaarduitrusting”), met inbegrip van 
de tot 90% gevulde brandstoftank alsook afgevulde bedrijfsmaterialen zoals 
smeervetten, oliën en koelvloeistoffen, gereedschap en hulp bij bandenpech, 
en de wettelijk vastgelegde massa van de chauffeur, die wordt berekend aan 
de hand van een vaste waarde van 75 kg. 
Het rijklaar gewicht wordt bij elke indeling vermeld in de technische gegevens.

In rijklare toestand worden de volgende punten bij de massa gerekend:
•  het leeggewicht van het voertuig, met inbegrip van de carrosserie, bedrijfs-

vloeistoffen zoals vetten, oliën en koelvloeistoffen, gereedschap en een 
reparatieset voor lekke banden;

•  bij een standaarduitrusting af fabriek wordt verwezen naar de basisconfigu-
ratie van een voertuig, uitgerust met alle wettelijk vereiste voorzieningen, 
met inbegrip van alle gemonteerde uitrusting waarvoor geen verdere speci-
ficaties op het niveau van de configuratie of uitrusting vereist zijn;

•  de tot 100% gevulde verswatertank tijdens het rijden (de capaciteit van de 
verswatertank is beperkt tot 10, 20 of 40 liter, afhankelijk van het voertuig-
model tijdens het rijden) en een tot 100% gevulde aluminium gasfles met 
een gewicht van 16 kg;

•  de tot 90% gevulde brandstoftank inclusief brandstof;
•  de chauffeur, wiens gewicht wordt berekend op een vaste waarde van 75 kg. 

Houd er rekening mee dat de informatie over het rijklaar gewicht in 
de technische gegevens van Knaus Tabbert AG berekende nominale 
waarden zijn, die onderhevig zijn aan productiegerelateerde toleranties 
tot ± 5 %. Deze wettelijk toegestane toleranties kunnen een rechtstreeks 
effect hebben op de werkelijke massa van uw voertuig en dus ook op 
de laadcapaciteit of het resterende laadvermogen. Daarom dient u 
bij de configuratie van uw voertuig zeker rekening te houden met deze 
toleranties. 

3. De werkelijke voertuigmassa
De “werkelijke voertuigmassa” is het rijklaar gewicht van het voertuig, 
vermeerderd met de massa van alle in de fabriek gemonteerde, optionele 
uitrusting van een bepaald voertuig. 

4. De massa van de chauffeur en de massa van de passagiers
De “massa van de chauffeur” wordt berekend als een vaste waarde van 75 kg, 
ongeacht het werkelijke gewicht van de chauffeur. Aangezien de massa van de 
chauffeur reeds is opgenomen in het rijklaar gewicht, wordt deze niet meege-
rekend in de massa van de toegestane passagiers.
De “massa van de passagiers” is het resultaat van het door de fabrikant 
toegestane aantal personen tijdens het rijden, zoals bepaald in de typegoed-
keuringsprocedure, verminderd met de massa van de chauffeur, berekend als 
een vaste waarde van 75 kg.
Het toegestane aantal personen tijdens het rijden wordt voor elke indeling 
vermeld in de technische gegevens. Het toegestane aantal personen tijdens 
het rijden kan als gevolg van de installatie van extra uitrusting lager uitvallen.
Daarbij wordt de massa van de passagiers eveneens berekend op basis van een 
vaste waarde van 75 kg per passagier, ongeacht hun werkelijke gewicht. Voor 
een voertuig met een toegestaan aantal personen van 4 tijdens het rijden, 
bedraagt de massa van de passagiers dus 225 kg (3*75 kg).

5. Standaarduitrusting en extra uitrusting
Bij een “standaarduitrusting” (“basisuitrusting” of “standaarduitrusting“) 
wordt verwezen naar de basisconfiguratie van een voertuig, uitgerust met alle 
wettelijk vereiste voorzieningen, met inbegrip van alle gemonteerde uitrus-
ting waarvoor geen verdere specificaties op het niveau van de configuratie of 
uitrusting vereist zijn. 

Voor de door u geselecteerde indeling wordt de standaarduitrusting (“basi-
suitrusting” of “standaarduitrusting”) als onderdeel van de onderstaande 
configuratie vermeld.
Bij “Extra uitrusting” (“pakketten”, “uitrustingskenmerken” en “opties”) wordt 
verwezen naar alle uitrusting die niet tot de standaarduitrusting behoort en 
die onder verantwoordelijkheid van de fabrikant in de fabriek in het voertuig 
wordt gemonteerd en door de klant kan worden besteld. Onder extra uitrus-
ting in deze zin vallen geen andere accessoires die door u of uw dealer na 
aflevering van het voertuig door de fabrikant in het voertuig zijn ingebouwd.
Gegevens over de (uitrustings)pakketten, kenmerken en opties die af fabriek 
kunnen worden besteld, vindt u bij de door u geselecteerde indeling als onder-
deel van de onderstaande configuratie.
Houd er rekening mee dat de installatie van extra uitrusting te allen tijde een 
vermindering van het laadvermogen tot gevolg heeft (zie punt 6). De maxi-
male massa van de extra uitrusting die voor een bepaalde indeling kan worden 
gekozen, is opgenomen in de informatie over de desbetreffende voertuigin-
delingen (zie punt 7).

6. Het laadvermogen en het minimum laadvermogen
Het “laadvermogen” wordt berekend door van de toegestane maximum 
massa, het rijklaar gewicht, de massa van de passagiers en de door de fabri-
kant opgegeven maximale massa van de extra uitrusting af te trekken.
De Europese wetgeving legt voor campers een vast “minimum laadvermogen” 
vast, dat moet worden gehandhaafd voor bagage en andere accessoires die 
niet door de fabrikant zijn geïnstalleerd. Deze mag bij de configuratie van uw 
voertuig niet worden onderschreden en wordt berekend aan de hand van de 
volgende formule:

Minimaal laadvermogen in kg ≥ 10 * (n + L)
Hier geldt het volgende: “n” = maximum aantal passagiers vermeerderd met 
de chauffeur en “L” = totale lengte van het voertuig in meters.

7. De maximale massa van de extra uitrusting
Om ervoor te zorgen dat het wettelijk voorgeschreven minimale laadver-
mogen in acht wordt genomen, wordt de “maximale massa van de extra 
uitrusting” voor elke indeling door de fabrikant gespecificeerd. Het gaat hierbij 
om de massa die beschikbaar is voor de keuze van optionele, extra uitrusting af 
fabriek (“pakketten”, “uitrustingskenmerken” en “opties”) waarbij het wettelijk 
voorgeschreven minimum laadvermogen in acht wordt genomen.
Knaus Tabbert AG berekent de maximale massa van de extra uitrusting door 
het rijklaar gewicht, de massa van de passagiers en het minimum laadver-
mogen te verminderen met de toegestane maximum massa.

Voorbeeld:

 3.500 kg Toegestane maximum massa
-  2.968 kg Rijklaar gewicht
-  3*75 kg Massa van de passagiers
-  110 kg minimum laadvermogen
=  197 kg Maximale massa van de extra uitrusting

Belangrijke technische en juridische informatie over de voertuigconfiguratie en gegevens met betrekking tot het gewicht



4

Belangrijke technische en juridische informatie over de voertuigconfiguratie en gegevens met betrekking tot het gewicht

II. Technische en juridische informatie

1. Wettelijk toegestane toleranties bij de 
berekening van gewichtsspecificaties
De in de technische gegevens vermelde rijklaar gewichten zijn berekende 
nominale waarden die onderhevig zijn aan productiegerelateerde tole-
ranties tot ± 5 %. Deze productiegerelateerde toleranties van maximaal ± 5 
% zijn wettelijk toegestaan en vloeien voort uit het gebruik van natuurlijke 
grondstoffen, zoals hout, en de door sommige leveranciers toegepaste fabri-
cagemethoden. Vanwege de gebruikte materialen kunnen afwijkingen in 
het gewicht niet worden uitgesloten, ondanks geoptimaliseerde productie-
processen. Aangezien deze wettelijk toegestane toleranties een rechtstreeks 
effect hebben op de werkelijke massa van uw voertuig en bijgevolg ook op de 
mogelijke laadcapaciteit of het resterende laadvermogen, moet u hiermee 
zeker rekening houden bij de configuratie van uw voertuig. 

Voorbeeld:
Rijklaar gewicht volgens technische gegevens: 2.968 kg
Wettelijk toegestane tolerantie van ± 5 %: 148 kg
Wettelijk toegestane rijklaar gewicht 2.820 tot 3.116 kg

2. Toepassing van de wettelijk toegestane toleranties
Als de feitelijke voertuigmassa zozeer verhoogt door de keuze van extra uitrus-
ting, dat er rekenkundig tussen de feitelijke voertuigmassa en de toegestane 
maximum massa niet meer voldoende laadmogelijkheid voorhanden is om de 
toegelaten passagiers en de minimale nuttige massa mee te nemen, kunt u bij 
de configuratie van uw voertuig in principe (afhankelijk van de indeling) kiezen 
voor een verhoging van het laadvermogen van het voertuig, een vermindering 
van het toegelaten aantal zitplaatsen tijdens het rijden en/of extra uitrusting 
weglaten. In onze configurator is dit dan een voorwaarde om de configuratie 
te kunnen voortzetten. Als dit niet gebeurt, kan de configuratie niet worden 
voortgezet.
Vergewis u er eventueel bij uw Knaus Tabbert AG dealer van dat de toegestane 
maximum massa ook rekenkundig niet overschreden wordt en dat er ook 
voldoende laadmogelijkheid is voor passagiers en bagage (minimale nuttige 
massa, zie hieronder).
Maar ook los van de vraag of de naleving van het minimum laadvermogen 
wordt gegarandeerd, moeten de wettelijk toegestane, productiegerelateerde 
toleranties voor het rijklaar gewicht binnen het kader van de configuratie in 
acht worden genomen omdat deze ook steeds de laadmogelijkheden zullen 
beïnvloeden. Daarom kunt u voor elke indeling slechts een maximale massa 
aan extra uitrusting bestellen.
Als u het voertuig uit het bovenstaande voorbeeld bestelt met een extra 

uitrusting met een totaalgewicht van 150 kg, resulteert de nominale waarde 
van het rijklaar gewicht, zoals aangegeven in de technische gegevens, in een 
laadvermogen van 180 kg. De werkelijke laadcapaciteit kan echter afwijken 
van deze waarde als gevolg van de wettelijk toegestane toleranties. Als het 
rijklaar gewicht van uw voertuig ongeveer 1% hoger blijkt dan de in de tech-
nische gegevens vermelde nominale waarde, wordt de laadcapaciteit verlaagd 
van 180 kg naar 151 kg:

Voorbeeld:
  3.500 kg Toegestane maximum massa
- 2.998 kg  Rijklaar gewicht (+ 1 % ten opzichte van de 2.968 kg, 

die wordt vermeld in de technische gegevens).
- 3*75 kg Massa van de medepassagiers
- 150 kg  Bestelde extra uitrusting voor het specifiek 

geconfigureerde voertuig
=  127 kg  Resterende laadcapaciteit (belangrijk: de 

resterende laadcapaciteit moet groter zijn dan 
het minimum laadvermogen (zie punt 6).

Daarom raden wij u aan uw beladen voertuig vóór elke rit te wegen en 
te controleren of u de toegestane maximum massa in acht neemt. Deze 
controle is uw verantwoordelijkheid als chauffeur van het voertuig.

Opmerkingen 



Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 29
5

Technische gegevens 550 MF 650 MEG

BASISMOTOR
FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet; 
Euro 6d-Final (103 kW/140 pk) 
(Afhankelijkheid: ABH18199)

s s

Consumentenprijs incl. 21% BTW [EUR] € 84.410,00 € 87.760,00

BASIS UITVOERING

Totale lengte (cm) 599 696

Breedte (buiten) (cm) 220 220

Breedte (binnen) (cm) 205 205

Hoogte (buiten) (cm) 276 276

Hoogte (binnen) (cm) 196 196
Rijklaar gewicht (basismodel zonder opties, maar 
met basisuitrusting) (kg) (Opmerking: H140) 2.825 (2.684 - 2.966) 2.995 (2.845 - 3.145)

Toegestane maximum massa (kg)*** 3.500 3.500

Maximum resterend laadvermogen (kg) 350 170

Maximaal aanhangergewicht (kg) (Opmerking: H722) 2.000 2.000

Wielbasis (cm) 345 380

Toegestaan aantal personen tijdens het rijden 4 4

Slaapplaatsen  (Opmerking: H141) 4 5
Maximaal mogelijk aantal slaapplaatsen 
(Opmerking: H142) 4 5

Automatische 3-punts veiligheidsgordel 2 2
Maximaal mogelijk aantal zitplaatsen 
met veiligheidsgordel 4 4

VAN I 
Technische gegevens
Prijzen

Technische gegevens 550 MF 650 MEG

OPBOUW

Openslaande ramen rondom 3 3

Opbouwdeur (breedte x hoogte) (cm) 60 x 195 70 x 195

Wanddikte dak (mm) 32 32

Wanddikte zijwand (mm) 31 31

Wanddikte bodem (mm) 40 40

WOONRUIMTE

Driepuntsgordel in rijrichting  2 2

Bedmaat hefbed (cm) 185 x 150 185 x 150

Bedmaat voor (cm) – 195 x 115 x 41

Bedmaat achter (cm) 201 x 140/105 201 x 85; 201 x 77

WATER

Vuil watertank (volume in liter)  95 95

Vers watertank (volume in liter) (Opmerking: H711,H712B) 95 95

Vulniveau van de vers watertank (liter) 10 10

KEUKEN

Koelkast (volume in liter) 98 142

ELEKTRISCHE VOORZIENING 

Accu woonruimte (Ah) 80 80

Aantal 230 V aansluitpunten 5 5

Aantal USB aansluitpunten 1 1

*** het vermelde gewicht is de toegestane maximum massa. Verdere extra opties alsook juridische en technische informatie over het 
onderwerp „voertuiggewichten“ kunt u raadplegen vanaf pagina 3 en pagina 32 van deze prijslijst en op confi gurator.knaus.com/be Omschrijving: o = Optie  |  – = Technisch niet mogelijk  |  s = Standaard

Belangrijke opmerkingen
Wanneer u uw voertuig selecteert en confi gureert, moet u er rekening mee houden dat de installatie van extra uitrusting af fabriek 
de feitelijke massa van het voertuig vermeerdert en het laadvermogen vermindert. Het op de volgende pagina’s vermelde gewicht 
van de extra uitrusting (“pakketten”, “uitrustingskenmerken” en “opties”) komt overeen met het extra gewicht ten opzichte van 
de standaarduitrusting van de desbetreff ende indeling. Het totale gewicht van de geconfi gureerde extra uitrusting, zoals door 
de fabrikant in de technische gegevens wordt aangegeven, mag de vastgelegde maximale massa van de extra uitrusting niet 
overschrijden. Dit is een waarde die voor elke indeling wordt berekend en waarmee Knaus Tabbert AG als fabrikant de maximaal 
beschikbare massa voor de af fabriek ingebouwde, extra uitrusting bepaalt. 
Het in de technische gegevens vermelde “rijklaar gewicht” is een berekende nominale waarde die onderhevig is aan productie-
gerelateerde schommelingen tot ± 5 %. Deze productiegerelateerde toleranties tot ± 5 % zijn wettelijk toegestaan en worden in 
de technische gegevens afzonderlijk vermeld achter de berekende waarde. Aangezien deze wettelijk toegestane toleranties een 
rechtstreeks eff ect hebben op de werkelijke massa van uw voertuig en bijgevolg ook op de maximale massa van extra uitrusting, 
moet u hiermee zeker rekening houden bij de confi guratie van uw voertuig. 
De door de fabrikant opgegeven maximale massa van extra uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat het wettelijk voorge-
schreven minimum laadvermogen voor bagage en andere accessoires daadwerkelijk beschikbaar is voor het laadvermogen na 
afl evering van een voertuig door de fabrikant. Als de feitelijke voertuigmassa zozeer verhoogt door de keuze van extra uitrusting, 
dat er rekenkundig tussen de feitelijke voertuigmassa en de toegestane maximum massa niet meer voldoende laadmogelijkheid 
is om de toegelaten passagiers en de minimale nuttige massa mee te nemen, kunt u bij de confi guratie in principe (afhankelijk 
van de indeling) kiezen voor een verhoging van het laadvermogen van het voertuig, een vermindering van het toegelaten aantal 
zitplaatsen tijdens het rijden en/of extra uitrusting weglaten om de confi guratie te kunnen voortzetten. Als dit niet gebeurt, kan 
de confi guratie voor uw voertuig en het respectieve bestelproces niet worden voortgezet. Gedetailleerde technische en juridische 
informatie over het onderwerp “voertuiggewichten” kunt u raadplegen vanaf pagina 32 en op “confi gurator.knaus.com/be”.
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KNAUS VAN I – Standaarduitrusting

Motorisering / Aandrijving / Gewichtsverhoging
203001-99 FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet met Start-Stop-

System incl. slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; 
Euro 6d-Final (103 kW/140 pk) (Afhankelijkheid: ABH18199)

202826 6 versnellingen handgeschakelde versnellingsbak
Chassis / Airco / Multimedia / Transportsystemen

202844 Besturing links
202852-01 Chassis uni-lak: wit

152828 15" banden
212561-01 Stalen velgen (Afhankelijkheid: ABH10600)

200176 Airconditioning cabine, handbediend incl. 
pollenfilter en buitentemperatuurweergave

201862 Airbag bestuurder
200501 Airbag passagier

202728-01 Originele FIAT captainchair stoelen met armsteunen
200633 Cabinestoelen draaibaar
202885 Passagiersconsole met armsteun en geïntegreerde bekerhouder
102731 Automotive cabinedeuren in KNAUS design met automotive 

sluitsysteem, met dubbele afdichting, enkele beglazing met 
elektrische ramen en centrale vergrendeling, opbergvak 
met bagagenet, muntvak en geïntegreerde tickethouder

552889 Gestoffeerde verduistering voor voor- en zijruiten
200567 Cruisecontrol
202871 ESP
202872 Hill Holder (bergoprijhulp)
202873 ABS
202874 Elektrische wegrijvergrendeling
202876 Elektromechanische stuurbekrachtiging
203755 Stabiliteitscontrolesysteem voor aanhangwagens
203756 Post collision braking systeem
222881 Zijwind assistent
202890 Brandstoftank 75 Liter 
202891 Voertuigsleutel met afstandsbediening voor het 

vergrendelen en ontgrendelen van de cabinedeuren
202892-01 Electrische raam bestuurdersdeur

202894 Buitenspiegels touringcarmodel
102893 Passagierszijde met schuifraam
202895 Buitenspiegels handmatig verstelbaar
202899 Full-LED-voorverlichting (dimlicht, grootlicht en knipperlicht)
202137 LED dagrijverlichting

102273-01 Maximale belading in de garage achter: 150 kg

Deuren
102839 Opbouwdeur KNAUS KOMFORT met automotive 

sluitsysteem, eendelig, met dubbele afdichting, 
zonder raam, 2 klapbare kledinghaken

102840 Eén sleutel sluitsysteem
Servicekleppen / Garagedeuren

102911 Kleppen van serviceluiken/bergruimte en 
garagedeur/klep met één hand te bedienen

102915-03 KNAUS Servicebox van buitenaf toegangkelijk 
incl. wateraansluiting voor vers water/
vuilwaterkraan; 230 V  Euro aansluiting

102916-04 Serviceluik voor servicebox 70 x 40 cm, voorin links
102914-14 Gasflessenkast met buitenklep en houten vloer
102914-10 Gasflessenkast met ruimte voor 2 gasflessen van 11 kg

Ramen / Dakramen / Ontluchting
102923-04 Raam dubbellaags, getint, uitzetbaar (met 

insectenhor en verduistering)
102254 Dakraam 40 x 40 cm met insectenhor en 

verduistering, helder (boven hefbed)
102619-01 Dakraam 40 x 40 cm met insectenhor 

en verduistering, helder (voor)
102619-03 Dakraam 40 x 40 cm met insectenhor en 

verduistering, helder (achter)
100960-04 Dakraam 28 x 28 cm met insectenhor, (toiletruimte)

Materialen / Voertuigdesign
102926-18 FoldXpand achterwandconcept - volledig plastische 

achterwand met bondig geïntergreerde achterbumper
100887 GFK dak met gereduceerde hagelgevoeligheid

102926-06 Alu gladde plaat in wit
102928-05 Restistente onderbodembeschermingslaag

Verlichting / Techniek
102933-01 KNAUS CATEYE evolution achterlichten met exclusieve 

nachsignatuur en dynamische knipperlichten in LED techniek
102933-02 Kentekenverlichting in LED techniek
102933-13 Derde remlicht in LED techniek

252937 Voortentlamp met bewegingsmelder in LED techniek
Meubels / Oppervlaktes

552940-10 Meubeldecor: Matara Teak Tiberino
552944-03 Slijtvaste vinyl vloerbedekking, wood-style
552941-16 Opbergkleppen met soft-close functie

Wonen / Slapen
552960-01 Enkelzitgroep met hangtafel incl. draaibare tafelverlenging

552945-01 EvoPore HRC matras, alleen vaste bedden
552948 Hefbed in cabine met verlaagde instap (Opmerking: H147)

552335-05 Bekledingsstof keuze: COOL GREY
Keuken / Bad gedeelte

402985-05 2 pits kooktoestel met glasafdekking, spoelbak van 
edelstaal, verzonken (Afhankelijkheid: ABH10510)

552941-17 Keuken schuiflades met soft-close functie
402417 Automatische energiebron keuze voor koelkast (AES) 

453502-07 Hoogwaardige armaturen
453509-07 Klapbare stang in toiletruimte of douche

Gas / Verwarming / Airco / Water
302973 Gasvoorziening 30 mbar
302974 Gasslang uitvoering D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
302978 Gasregelaar uitvoering D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
551054 Ringverwarming 12 V
351166 Kachel TRUMA Combi 6

453510-01 Watervoorziening met dompelpomp
453510-03 Warm watervoorziening met een hendel mengkraan
453510-07 Waterleidingen in het geïsoleerde gedeelte aangelegd

Elektrisch / Multimedia / Zekerheid
253523-02 Stroomvoorziening/binnenverlichting met 230 V  

en 12 V, diverse binnenstopcontacten
253526-04 Electronisch netwerksysteem incl. centraal 

bedieningspaneel met display voor de status van de 
accu's/vers- en vuilwatertanks/stroomaansluiting

253534-06 Binnenverlichting compeet in LED-techniek
253526-02 Controle paneel
253527-02 Acculader 216 VA

253530 Automatische stroomonderbreker
251949-02 USB stopcontact voorin (1 stuk)

252723 Laadbooster voor opbouwaccu
253517 230 V  SCHUKO stopcontact variant "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE“
252729 230 V  SCHUKO stopcontact extra garage (1 stuk)

Overige
953542-02 Bedieningshandleiding (Nederlands)
953542-04 Bedieningshandleiding (Frans)

Opties
953786 Aflevering bij dealer (incl. transport, rijklaar 

zetten, keuring en homologatie)
953543 Waterdichtheidsgarantie van 10 jaar

*** het vermelde gewicht is de toegestane maximum massa. Verdere extra opties alsook juridische en technische informatie over het 
onderwerp „voertuiggewichten“ kunt u raadplegen vanaf pagina 3 en pagina 32 van deze prijslijst en op configurator.knaus.com/be



Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 29
Prijs* = Consumentenprijs incl. 21% BTW [EUR] 7

KNAUS VAN I – Pakketten

Artikelnr. Prijs *

222002 VAN I pakket - MF (12 kg)

100602 Hordeur 481,00

201789
Stoelovertrekken met hoogwaardige pasvorm 
voor de bestuurders-/passagiersstoel 
in KNAUS woonwereld design

710,00

250233 Radio voorbereiding incl. 2 luidsprekers 429,00

352059 TRUMA CP-Plus digitaal bedieningspaneel 127,00

450740 Geïsoleerde kap afvalwatertank, verwarmd 361,00

452718-01 Waterfiltersysteem "bluuwater" 440,00

551778-01 Dakraam (hef-kiep) 70 x 50 cm met insectenhor 
en verduistering, helder met verlichting (voor) 724,00

952823 MediKit voucher (Note: H137) 115,00

953757-01 silwyREADY 104,00

Wanneer de ALDE warmwaterverwarming 
is gekozen, wordt het paneel vervangen 
door het ALDE-LCD bedieningspaneel.

Totaalprijs bij individuele opties 3.491,00

Pakketprijs 1.810,00

Uw voordeel 1.681,00

Artikelnr. Prijs *

222001 VAN I pakket - MEG (18 kg)

100526-15 Garagedeur 80 x 110 cm, links 506,00

100602 Hordeur 481,00

201789
Stoelovertrekken met hoogwaardige pasvorm 
voor de bestuurders-/passagiersstoel 
in KNAUS woonwereld design

710,00

250233 Radio voorbereiding incl. 2 luidsprekers 429,00

352059 TRUMA CP-Plus digitaal bedieningspaneel 127,00

450740 Geïsoleerde kap afvalwatertank, verwarmd 361,00

452718-01 Waterfiltersysteem "bluuwater" 440,00

551778-01 Dakraam (hef-kiep) 70 x 50 cm met insectenhor 
en verduistering, helder met verlichting (voor) 724,00

952823 MediKit voucher (Note: H137) 115,00

953757-01 silwyREADY 104,00

Wanneer de ALDE warmwaterverwarming 
is gekozen, wordt het paneel vervangen 
door het ALDE-LCD bedieningspaneel.

Totaalprijs bij individuele opties 3.997,00

Pakketprijs 2.293,00

Uw voordeel 1.704,00

Artikelnr. Prijs *

210011 FIAT pakket (integraal) (11 kg)

200242 Buitenspiegels, electrisch 
verstelbaar en verwarmbaar 588,00

201863 In hoogte verstelbare cabinestoelen 361,00

202132 16" banden  303,00

202478 Stuur met bediening voor radio 109,00

Info: Als u het FIAT-pakket niet bestelt, wordt de 
levertijd van de auto met 3-6 maanden verlengd.

Totaalprijs bij individuele opties 1.361,00

Pakketprijs 1.057,00

Uw voordeel 304,00

Artikelnr. Prijs *

222005 Styling pakket VAN I

102002 Grill met hoogwaardige chroomaccenten 873,00

102595
Zijramen cabine met zwart kader en 
sideblade onder de zijramen voorzien van 
chroomaccenten incl. type benaming

367,00

102658 Hoogwaardige chroom accenten, stickerdesign 
deels in carbon i.p.v. standaard stickerdesign 259,00

103760 KNAUS embleem voor en achter, zwart/chroom

201815 Lichtmetalen velgen voor standaard banden    849,00

Totaalprijs bij individuele opties 2.348,00

Pakketprijs 1.215,00

Uw voordeel 1.133,00

Artikelnr. Prijs *

225035 Energy Basic pakket

232667 Intelligente acculader met 25 A laadvermogen 221,00

252654

Touch control paneel met intuïtief 
bedieningsconcept van gekoppelde componenten 
in plaats van standaard control paneel, incl. 
binnen- en buitentemperatuursensors 

378,00

Totaalprijs bij individuele opties 599,00

Pakketprijs 534,00

Uw voordeel 65,00

Artikelnr. Prijs *

225030 Energy Plus pakket (24 kg)

232667 Intelligente acculader met 25 A laadvermogen 221,00

250201 Extra boordaccu 483,00

251757 Accusensor voor accu woonruimte  402,00

252654

Touch control paneel met intuïtief 
bedieningsconcept van gekoppelde componenten 
in plaats van standaard control paneel, incl. 
binnen- en buitentemperatuursensors 

378,00

Totaalprijs bij individuele opties 1.484,00

Pakketprijs 966,00

Uw voordeel 518,00

Artikelnr. Prijs *

221005 Deluxe deuren pakket I (19 kg)

102522-03 Kleppen van serviceluiken/bergruimte en 
garagedeur/klep met centrale deurvergrendeling 1.007,00

102610 Opbouwdeur: KNAUS EXKLUSIV 1.012,00

102813
Isolerende voor- en zijramen en ramen in 
de deuren van de cabine met verbeterde 
geluids- en warmte-isolatie

698,00

Totaalprijs bij individuele opties 2.717,00

Pakketprijs 1.637,00

Uw voordeel 1.080,00



Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 29
Prijs* = Consumentenprijs incl. 21% BTW [EUR]8

KNAUS VAN I – Pakketten

Artikelnr. Prijs *

210074 TV-pakket Twin 27" – 80er (26 kg)

252405 TV-houder 418,00

252479 Kabelvoorbereiding voor TV in slaapgedeelte 101,00

252825-01 Compleet antennesysteem Oyster 80 
premium twin incl. 27" LED-TV 4.942,00

Als deze optie is geselecteerd, zal het 
voertuig met ca. 11 cm hoger worden

Totaalprijs bij individuele opties 5.461,00

Pakketprijs 4.230,00

Uw voordeel 1.231,00

Artikelnr. Prijs *

221010 Winter pakket (11 kg)

201787 Traction Plus, tractiehulp incl.bergafrijhulp 109,00

203732 230 V contactdoos in de cabine 205,00

203808
All weather banden. Geschikt voor alle 
seizoenen, speciaal ontworpen voor campers 
en Camper Vans’s met betere efficiëntsklasse.

426,00

551988 Isolatiematten cabine ramen  1.265,00

551989 Isolatiemat voetruimte cabine  267,00

Totaalprijs bij individuele opties 2.272,00

Pakketprijs 1.881,00

Uw voordeel 391,00

Artikelnr. Prijs *

210006 Media pakket (4 kg)

251793 Achteruitrijcamera incl. bekabeling 809,00

252143
Radio met DAB+, All-in One navigatiesysteem en 
campingsoftware, zonder CD/DVD speler, incl. 
DAB+ / FM antenne. Incl. 3 jaar kaartupdates

1.927,00

252715 Headup display 1.135,00

Totaalprijs bij individuele opties 3.871,00

Pakketprijs 2.654,00

Uw voordeel 1.217,00

Artikelnr. Prijs *

114580 Connected security pakket voor 
velocate® GPS-tracker

252698
velocate® GPS tracker (hardware zonder 
persoonlijke tracking-functie, tracking na diefstal 
van voertuig mogelijk tegen extra betaling)

282,00

252815 velocate® levenslange licentie met onbeperkt, 
persoonlijke, EU-brede tracking functie 434,00

253809 velocate®-sensoren (gas, temperatuur, beweging) 270,00

Bovendien is hardware voorbereid op 
uitbreidingen via optionele sensoren 
(bijv. deur/raamcontact). Meer informatie 
vindt u op www.velocate.com

Totaalprijs bij individuele opties 986,00

Pakketprijs 920,00

Uw voordeel 66,00

Artikelnr. Prijs *

210020 Veiligheids pakket I (4 kg)

252733

Alarminstallatie "Cobra CAN AK 46 PR-C" 
bestaande uit: binnenruimte bewaking, 
deactiveerbaar,  draadloze sirene met 
noodstroomvoorziening, deur- en raamsensoren

1.210,00

252734 Gassensor als verlengstuk van alarminstallatie 241,00

Totaalprijs bij individuele opties 1.451,00

Pakketprijs 1.215,00

Uw voordeel 236,00

Opmerkingen 
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KNAUS VAN I – Functies en opties

Artikelnr.
in pakket/

optie
Omschrijving  
o = Optie  |  – = Technisch niet mogelijk  |  s = Standaard KG Prijs * 55

0 
M

F

65
0 

M
EG

Motorisering / Aandrijving / Gewichtsverhoging
Motorisering / Aandrijving
3.500 kg light chassis

203004-99 FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 180 Multijet met Start-Stop-
System incl. slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; 
Euro 6d-Final (132 kW/180 pk) (Afhankelijkheid: ABH18173)

- 3.040,00 – o

Aandrijving
202711 9 traps automatische versnellingsbak 

(Afhankelijkheid: ABH10782)
18 3.751,00 o o

Toegestane maximum massa
201781-01 Toegestane maximum massa van 3.500 kg*** naar 3.650 kg*** - 381,00 – o

Chassis / Airco / Multimedia / Transportsystemen
101888 Elektrische opstap cabine 7 628,00 o o
200394 Uitdraaisteunen achter 4 415,00 o o
201887 Schroefveren vooras 12 721,00 o o
202766 Schroefveerset achteras (optimalisering 

chassis) (Afhankelijkheid: ABH10592)
10 494,00 o o

202060 2-kanaals luchtvering voor achteras met compressor 
ter verbetering van het rijcomfort alsmede de instelbare 
hoogte van het voertuig. (Afhankelijkheid: ABH10594)

25 1.723,00 o o

Banden
203808 221010 All weather banden. Geschikt voor alle 

seizoenen, speciaal ontworpen voor campers en 
Camper Vans’s met betere efficiëntsklasse.

- 426,00 o o

202200 16" wieldoppen (Afhankelijkheid: ABH10602) 2 55,00 o o
200868 Wieldoppen met KNAUS design (Afhankelijkheid: ABH10478) 2 89,00 o o
201815 222005 Lichtmetalen velgen voor standaard banden    

(Afhankelijkheid: ABH10782, ABH31122)
- 849,00 o o

Binnen
201686 Airconditioning cabine, automatisch, (meerprijs 

t.o.v. airconditioning handmatig)
- 472,00 o o

201863 210011 In hoogte verstelbare cabinestoelen - 361,00 o o
201519 Stuur en versnellingspook met leder bekleed - 219,00 o o
203730 Dashboard met techno design (alu) - 109,00 o o
201789 222002, 

222001
Stoelovertrekken met hoogwaardige pasvorm voor de 
bestuurders-/passagiersstoel in KNAUS woonwereld design

- 710,00 o o

203804 De AGUTI-stoelen bieden tal van veiligheids- en 
comfortfuncties. (Afhankelijkheid: ABH10784)

13 2.166,00 o o

203803 De AGUTI-stoelen bieden tal van veiligheids- en 
comfortfuncties. (Afhankelijkheid: ABH10784)

22 4.226,00 o o

Artikelnr.
in pakket/

optie
Omschrijving  
o = Optie  |  – = Technisch niet mogelijk  |  s = Standaard KG Prijs * 55

0 
M

F

65
0 

M
EG

102813 221005 Isolerende voor- en zijramen en ramen in de deuren van 
de cabine met verbeterde geluids- en warmte-isolatie

15 698,00 o o

551988 221010 Isolatiematten cabine ramen  10 1.265,00 o o
551989 221010 Isolatiemat voetruimte cabine  1 267,00 o o
551877 Voorraamverduistering m.b.v. vouw plissegordijn, handbediening 

(naar keuze van onder- of van bovenaf uittrekbaar)
5 530,00 o o

552500 Voorraamverduistering m.b.v. vouw plissegordijn, electrisch 
bedienbaar naar keuze van onder- of van bovenaf uittrekbaar

5 886,00 o o

Assistentsystemen
201787 221010 Traction Plus, tractiehulp incl.bergafrijhulp - 109,00 o o
202150 Bandendruk sensoren 1 279,00 o o
203729 Elektrische parkeerrem (Afhankelijkheid: ABH10592) -9 595,00 o o

Verlichting / Techniek
201043 Reservewiel 20 211,00 o o
202712 Brandstoftank 90 Liter 13 103,00 o o
202227 Extra voertuigsleutel met afstandbediening - 37,00 o o
203732 221010 230 V contactdoos in de cabine - 205,00 o o

Multimedia / Navigatie
252143 210006 Radio met DAB+, All-in One navigatiesysteem en 

campingsoftware, zonder CD/DVD speler, incl. 
DAB+ / FM antenne. Incl. 3 jaar kaartupdates

2 1.927,00 o o

203727 Inductie oplaadstation (Afhankelijkheid: ABH35334) - 265,00 o o
203725 Virtuele cockpit - 593,00 o o

Transportsystemen
102273 100237, 

200188
Maximale belading in de garage achter: 250 kg 20 1.339,00 o o

200188 Trekhaak vast (Afhankelijkheid: ABH10696, 
ABH10611, ABH10610)

26 1.842,00 o o

203933 Voorbereiding voor trekhaak - 267,00 o o
102514 THULE LIFT V16, handmatig - fietsendrager 

voor 2 fietsen (achter): max. belastbaar tot 50 kg 
(Afhankelijkheid: ABH10758, Opmerking: H157)

17 780,00 o o

102515 THULE LIFT V16, handmatig - fietsendrager 
voor 3 fietsen (achter): max. belastbaar tot 50 kg 
(Afhankelijkheid: ABH10758, Opmerking: H157)

18 846,00 o o

102764 THULE garagesysteem 1: 2 stuks multifunctionele 
houders voor aan de achterwand incl. vuilafstotend 
rubber; 2 stuks spanbanden incl. ratelaar en 6 stuks 
sjorogen in de geleiders vrij positioneerbaar, incl. 
bagagenet, m.b.v. orginele THULE hulpstukken.

4 348,00 – o

*** het vermelde gewicht is de toegestane maximum massa. Verdere extra opties alsook juridische en technische informatie over het 
onderwerp „voertuiggewichten“ kunt u raadplegen vanaf pagina 3 en pagina 32 van deze prijslijst en op configurator.knaus.com/be
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100237 Motorfietshouder, draaglast 120 kg (Afhankelijkheid: 
ABH35338, ABH10620, ABH10610)

50 2.683,00 o o

Deuren
102564 Opbouwdeur KNAUS PREMIUM met de volgende extra's 

t.o.v. KNAUS KOMFORT deur: meervoudig afsluitbaar, 
verdekt scharniersysteem, openingsbegrenzer / deur 
vastzetten m.b.v. gasveer, incl. raam met plisséverduistering, 
geïntegreerd paraplu opbergvak, hoogwaardige 
applicaties, multifunctionele tas in KNAUS design

2 757,00 o o

102610 221005 Opbouwdeur: KNAUS EXKLUSIV: met raam en geïntegreerde 
coming home verlichting, meervoudige vergrendeling, 
verdekte scharnieren, openingsbegrenzing / deurvergrendeling 
door middel van gasveer, dubbele afdichting, hoogwaardige 
lederen accenten, elektrische centrale vergrendeling, 
geïntegreerd parapluvak, multifunctionele tas

2 1.012,00 o o

102577 Multifunctionele tas in KNAUS design als uitbreiding voor de 
opbouwdeur KNAUS KOMFORT (Afhankelijkheid: ABH17633)

- 90,00 o o

100602 222002, 
222001

Hordeur 4 481,00 o o

100212 Electrisch bedienbare opstap 7 628,00 o o
Servicekleppen / Garagedeuren

102522-03 221005 Kleppen van serviceluiken/bergruimte en 
garagedeur/klep met centrale deurvergrendeling 
(Afhankelijkheid: ABH10622, ABH10504)

2 1.007,00 o o

Achterin
100526-15 222001 Garagedeur 80 x 110 cm, links 6 506,00 – o
100526-16 Garagedeur 80 x 110 cm, rechts 6 – s
100526-14 Garagedeur 80 x 80 cm, rechts 4 s –

Ramen / Dakramen / Ontluchting
101820 Ingelegde ramen SEITZ S7 - 978,00 o o

Voorin
551778-01 222002, 

222001
Dakraam (hef-kiep) 70 x 50 cm met insectenhor en 
verduistering, helder met verlichting (voor)

8 724,00 o o

In het midden
102619-02 Dakraam 40 x 40 cm met insectenhor en 

verduistering, helder (midden)
3 – s

Achterin
101944 Panorama dakraam 130 x 45 cm met 

insectenhor en verduistering, (achter)
12 622,00 – o

101019-02 Openslaand raam 70 x 40 cm, (achter links) 6 348,00 – o

Artikelnr.
in pakket/

optie
Omschrijving  
o = Optie  |  – = Technisch niet mogelijk  |  s = Standaard KG Prijs * 55

0 
M

F

65
0 

M
EG

Materialen / Voertuigdesign
Materialen

102216 TVT (Top-Value-Technology) – opbouw - 2.167,00 o o
Wonen / Slapen
Wonen

551770 L-zitgroep incl. telescopische zuilheftafel (tafelblad 
is daarme in alle richtingen verschuifbaar)

8 442,00 o o

552247-01 ISO-Fis systeem voor standaard zitbank, te 
gebruiken voor 1 kinderstoeltje

5 278,00 o o

Slapen
552574 EvoPore HRC matras incl. WaterGEL toplaag, alleen vaste bedden 6 500,00 o o
551796 Beduitbreiding naar groot ligvlak 2 556,00 – o
552198 Bedombouw zitgroep 2 – s
551234 Bedverbreding aan voeteinde bij F-bed indelingen 2 169,00 o –
552370 Hoeslaken set, aangepast aan matrasvorm - voor 

4 resp. 5 slaapplaatsen (voor vaste- en stapelbedden)
1 156,00 o o

Bekleding en stoffen
Bekledingsvarianten

552335-01 Bekledingsstof keuze: TURIN (FIAT) - o o
552335-06 Bekledingsstof keuze: BLUE NIGHT - o o
552188-02 Bekledingsstof keuze: ACTIVE ROYAL - 430,00 o o
552188-04 Bekledingsstof keuze: ACTIVE ROCK - 430,00 o o
550783-01 Bekledingsstof keuze: CREAM NATURE (echt leder) - 2.533,00 o o

COZY HOME pakket bestaande uit 2 deco kussens, 
2 slaapkussens, 2 dekens, tafelloper

550660-06 Pakket PEACH 3 232,00 o o
550660-02 Pakket STONE 3 232,00 o o
550660-03 Pakket AVOCADO 3 232,00 o o
550660-04 Pakket AQUA 3 232,00 o o
550660-05 Pakket MAGNOLIA 3 232,00 o o
550660-01 Pakket EARTH 3 232,00 o o

Tapijt
201074 Voetmatten set in de cabine in KNAUS design 2 99,00 o o
550235 Tapijt voor in woongedeelte  6 481,00 o o

Keuken / Bad gedeelte
Keukengedeelte

400369-01 Gasbakoven incl. grill functie (ingebouwd in keukenblok) 13 871,00 – o
402991-09 Koelkast 98 Liter - s –
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402767 Koelkast 142 Liter - – s
Bad / Douche gedeelte

453505-16 Comfort badkamer met douche en wastafel - – s
453505-15 Lengte wasruimte met douche - s –
453503-01 Banktoilet Thetford - s –
453503-03 Cassettetoilet DOMETIC - draaibaar - – s

Gas / Verwarming / Airco / Water
Gas

301057 Afstandbediening voor DuoC (Eis Ex geïntegreerd)  
(Afhankelijkheid: ABH10518)

- 200,00 o o

301956 TRUMA MonoControl CS incl. gasfilter 
(Afhankelijkheid: ABH10520)

1 389,00 o o

301957 TRUMA DuoControl CS incl. gasfilter 
(Afhankelijkheid: ABH10520)

1 521,00 o o

302499 TRUMA LevelControl (voor 1 stalen gasfles) 
(Afhankelijkheid: ABH10522)

- 200,00 o o

551327 Rookmelder - 37,00 o o
302494 Gasmelder - 146,00 o o
300518 Gas buitenaansluiting 1 273,00 o o

Verwarming / Airco
351274 Kachel TRUMA Combi E  (Afhankelijkheid: ABH10642) 1 859,00 o o

550566-01 ALDE vloeistoefverwarming incl. booster 
(Afhankelijkheid: ABH22437, Opmerking: H160)

41 3.219,00 o o

550825 Elektrische vloer bijverwarming 8 860,00 o o
352966 550566-01 Verwarmings bedieningspaneel ALDE LCD 

(Afhankelijkheid: ABH10624)
- o o

450740 222002, 
222001

Geïsoleerde kap afvalwatertank, verwarmd 2 361,00 o o

352287 Vloermat cabine met vloeistofverwarming 
(Afhankelijkheid: ABH10624)

2 991,00 o o

552052 Airconditioning DOMETIC Freshjet 2200 (OEM) 
(Afhankelijkheid: ABH10648, ABH10526, Opmerking: H145)

29 2.845,00 o o

Water
452718-01 222002, 

222001
Waterfiltersysteem "bluuwater" 1 440,00 o o

Elektrisch / Multimedia / Zekerheid
Elektrisch

251949-09 USB stopcontact achterin (1 stuk) - 67,00 o o
252524 Ambiënteverlichting incl. achterwand bekleding 

keuken in decor van het werkblad
3 472,00 o o

Artikelnr.
in pakket/

optie
Omschrijving  
o = Optie  |  – = Technisch niet mogelijk  |  s = Standaard KG Prijs * 55

0 
M

F

65
0 

M
EG

250072-06 230 V SCHUKO stopcontact extra keuken (1 stuk) - 107,00 o o
250201 225030 Extra boordaccu (Afhankelijkheid: ABH10650) 24 483,00 o o

253747-01 Lithium ion boordaccu i.p.v. standaard boordaccu 
(Afhankelijkheid: ABH22413, ABH10650)

-8 1.321,00 o o

253748-01 Extra lithium boordaccu (Afhankelijkheid: 
ABH22403, ABH22409, ABH10650)

12 1.561,00 o o

253782 Solar installatie (200 W) (Afhankelijkheid: ABH10550) 17 1.927,00 o o
Multimedia

252825-01 210074 Compleet antennesysteem Oyster 80 premium 
twin incl. 27" LED-TV (Afhankelijkheid: ABH10658, 
ABH10852, Opmerking: H145)

22 4.942,00 o o

253568-01 27" SMART TV met HD-Tuner incl. houder 
(Afhankelijkheid: ABH10661, ABH10660)

4 1.391,00 o o

252448-01 21,5" SMART TV met HD-Tuner incl. houder in het 
slaapgedeelte  (Afhankelijkheid: ABH10664, ABH10660)

3 1.269,00 o o

252479 210074 Kabelvoorbereiding voor TV in slaapgedeelte 1 101,00 o o
252405 210074, 

252448-01, 
253568-01

TV-houder 3 418,00 o o

Zekerheid
252733 210020 Alarminstallatie "Cobra CAN AK 46 PR-C" bestaande uit: 

binnenruimte bewaking, deactiveerbaar,  draadloze sirene 
met noodstroomvoorziening, deur- en raamsensoren

4 1.210,00 o o

252734 210020 Gassensor als verlengstuk van alarminstallatie 
(Afhankelijkheid: ABH10566)

- 241,00 o o

252698 114580 velocate® GPS tracker (hardware zonder persoonlijke 
tracking-functie, tracking na diefstal van voertuig 
mogelijk tegen extra betaling) (Opmerking: H146)

- 282,00 o o

252815 114580 velocate® levenslange licentie met onbeperkt, persoonlijke, 
EU-brede tracking functie (Afhankelijkheid: ABH10568)

- 434,00 o o

253809 114580 velocate®-sensoren (gas, temperatuur, beweging) 
(Afhankelijkheid: ABH10570)

- 270,00 o o

Luifels / Optie luifels
Luifel THULE OMNISTOR

500893 Luifel 355 x 250 cm, wit 28 1.211,00 o –
502318 Luifel 455 x 250 cm, wit 33 1.452,00 – o

Opties
952823 222002, 

222001
MediKit voucher (Opmerking: H137) - 115,00 o o

953757-01 222002, 
222001

silwyREADY - 104,00 o o
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L!VE I
Technische gegevens
Prijzen

Technische gegevens 650 MEG 700 MEG 900 LEG

BASISMOTOR
FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet; Euro 6d-Final 
(103 kW/140 pk) (Afhankelijk van de indeling) s s –

FIAT Ducato 5.000 kg***; 2,2 l 180 Multijet met Start-Stop-
System incl. slimme dynamo ; voorwielaandrijving; Euro VI HD 
(132 kW/180 pk) (Afhankelijkheid: ABH18183, ABH18184)

– – s

Consumentenprijs incl. 21% BTW [EUR] € 83.190,00 € 85.790,00 € 108.410,00

BASIS UITVOERING

Totale lengte (cm) 697 751 859

Breedte (buiten) (cm) 232 232 232

Breedte (binnen) (cm) 218 218 218

Hoogte (buiten) (cm) 279 279 279

Hoogte (binnen) (cm) 200 200 200
Rijklaar gewicht (basismodel zonder opties, maar 
met basisuitrusting) (kg) (Opmerking: H140) 2.985 (2.836 - 3.134) 3.025 (2.874 - 3.176) 3.705 (3.520 - 3.890)

Toegestane maximum massa (kg)*** 3.500 3.500 5.000

Maximum resterend laadvermogen (kg) 180 134 944

Maximaal aanhangergewicht (kg) (Opmerking: H722) 2.000 2.000 1.500

Wielbasis (cm) 380 403 –

Toegestaan aantal personen tijdens het rijden 4 4 4

Slaapplaatsen  (Opmerking: H141) 4 4 6

Maximaal mogelijk aantal slaapplaatsen (Opmerking: H142) 5 5 6

*** het vermelde gewicht is de toegestane maximum massa. Verdere extra opties alsook juridische en technische informatie over het 
onderwerp „voertuiggewichten“ kunt u raadplegen vanaf pagina 3 en pagina 32 van deze prijslijst en op confi gurator.knaus.com/be Omschrijving: o = Optie  |  – = Technisch niet mogelijk  |  s = Standaard

Belangrijke opmerkingen
Wanneer u uw voertuig selecteert en confi gureert, moet u er rekening mee 
houden dat de installatie van extra uitrusting af fabriek de feitelijke massa van 
het voertuig vermeerdert en het laadvermogen vermindert. Het op de volgende 
pagina’s vermelde gewicht van de extra uitrusting (“pakketten”, “uitrustings-
kenmerken” en “opties”) komt overeen met het extra gewicht ten opzichte van 
de standaarduitrusting van de desbetreff ende indeling. Het totale gewicht van 
de geconfi gureerde extra uitrusting, zoals door de fabrikant in de technische 
gegevens wordt aangegeven, mag de vastgelegde maximale massa van de extra 
uitrusting niet overschrijden. Dit is een waarde die voor elke indeling wordt bere-
kend en waarmee Knaus Tabbert AG als fabrikant de maximaal beschikbare massa 
voor de af fabriek ingebouwde, extra uitrusting bepaalt. 
Het in de technische gegevens vermelde “rijklaar gewicht” is een berekende nomi-
nale waarde die onderhevig is aan productiegerelateerde schommelingen tot ± 
5 %. Deze productiegerelateerde toleranties tot ± 5 % zijn wettelijk toegestaan 
en worden in de technische gegevens afzonderlijk vermeld achter de berekende 
waarde. Aangezien deze wettelijk toegestane toleranties een rechtstreeks eff ect 
hebben op de werkelijke massa van uw voertuig en bijgevolg ook op de maximale 
massa van extra uitrusting, moet u hiermee zeker rekening houden bij de confi gu-
ratie van uw voertuig. 
De door de fabrikant opgegeven maximale massa van extra uitrusting is bedoeld 
om ervoor te zorgen dat het wettelijk voorgeschreven minimum laadvermogen voor 
bagage en andere accessoires daadwerkelijk beschikbaar is voor het laadvermogen 
na afl evering van een voertuig door de fabrikant. Als de feitelijke voertuigmassa 
zozeer verhoogt door de keuze van extra uitrusting, dat er rekenkundig tussen de 
feitelijke voertuigmassa en de toegestane maximum massa niet meer voldoende 
laadmogelijkheid is om de toegelaten passagiers en de minimale nuttige massa 
mee te nemen, kunt u bij de confi guratie in principe (afhankelijk van de indeling) 
kiezen voor een verhoging van het laadvermogen van het voertuig, een verminde-
ring van het toegelaten aantal zitplaatsen tijdens het rijden en/of extra uitrusting 
weglaten om de confi guratie te kunnen voortzetten. 
Als dit niet gebeurt, kan de confi guratie voor uw voertuig en het respectieve bestel-
proces niet worden voortgezet. Gedetailleerde technische en juridische informatie 
over het onderwerp “voertuiggewichten” kunt u raadplegen vanaf pagina 32 en op 
“confi gurator.knaus.com/be”.
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Technische gegevens 650 MEG 700 MEG 900 LEG

Automatische 3-punts veiligheidsgordel 2 2 2

Maximaal mogelijk aantal zitplaatsen met veiligheidsgordel 4 5 5

OPBOUW

Openslaande ramen rondom 3 3 4

Opbouwdeur (breedte x hoogte) (cm) 70 x 195 70 x 195 70 x 195

Wanddikte dak (mm) 32 32 32

Wanddikte zijwand (mm) 31 31 31

Wanddikte bodem (mm) 40 40 40

WOONRUIMTE

Driepuntsgordel in rijrichting  2 2 2

Bedmaat hefbed (cm) 193 x 150 193 x 150 193 x 150

Bedmaat voor (cm) 205 x 118/40 205 x 118/88 205 x 165/140

Bedmaat achter (cm) 202 x 78; 197 x 78 199 x 78; 205 x 78 2 x 205 x 78

WATER

Vuil watertank (volume in liter)  95 95 95

Vers watertank (volume in liter) (Opmerking: H712B,H712C) 100 100 100

Vulniveau van de vers watertank (liter) 10 10 10

KEUKEN

Koelkast (volume in liter) 142 142 177

ELEKTRISCHE VOORZIENING 

Accu woonruimte (Ah) 80 80 80

Aantal 230 V aansluitpunten 5 5 7

Aantal USB aansluitpunten 1 1 1

L!VE I
Technische gegevens

Opmerkingen
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KNAUS L!VE I – Standaarduitrusting

Motorisering / Aandrijving / Gewichtsverhoging
203001-99 FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet met Start-Stop-

System incl. slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; 
Euro 6d-Final (103 kW/140 pk) (Afhankelijk van de indeling)

202826 6 versnellingen handgeschakelde versnellingsbak
Chassis / Airco / Multimedia / Transportsystemen

202843 Breedspoor chassis (Afhankelijk van de indeling)
202844 Besturing links

202852-01 Chassis uni-lak: wit
152828 15" banden

212561-01 Stalen velgen (Afhankelijkheid: ABH10600)
200176 Airconditioning cabine, handbediend incl. 

pollenfilter en buitentemperatuurweergave
201862 Airbag bestuurder
200501 Airbag passagier

202728-01 Originele FIAT captainchair stoelen met armsteunen
200633 Cabinestoelen draaibaar
202885 Passagiersconsole met armsteun en geïntegreerde bekerhouder
102731 Automotive cabinedeuren in KNAUS design
552889 Gestoffeerde verduistering voor voor- en zijruiten
200567 Cruisecontrol
202871 ESP
202872 Hill Holder (bergoprijhulp)
202873 ABS
202874 Elektrische wegrijvergrendeling
202876 Elektromechanische stuurbekrachtiging
203755 Stabiliteitscontrolesysteem voor aanhangwagens
203756 Post collision braking systeem
222881 Zijwind assistent
202890 Brandstoftank 75 Liter 
202891 Voertuigsleutel met afstandsbediening voor het 

vergrendelen en ontgrendelen van de cabinedeuren
202892-01 Electrische raam bestuurdersdeur

202894 Buitenspiegels touringcarmodel
102893 Passagierszijde met schuifraam
202895 Buitenspiegels handmatig verstelbaar
202899 Full-LED-voorverlichting (dimlicht, grootlicht en knipperlicht)
202137 LED dagrijverlichting

102273-01 Maximale belading in de garage achter: 
150 kg (Afhankelijk van de indeling)

Deuren
102839 Opbouwdeur KNAUS KOMFORT met automotive 

sluitsysteem, eendelig, met dubbele afdichting, 
zonder raam, 2 klapbare kledinghaken

102840 Eén sleutel sluitsysteem
Servicekleppen / Garagedeuren

102911 Kleppen van serviceluiken/bergruimte en 
garagedeur/klep met één hand te bedienen

102915-03 KNAUS Servicebox van buitenaf toegangkelijk 
incl. wateraansluiting voor vers water/
vuilwaterkraan; 230 V  Euro aansluiting

102916-01 Serviceluik voor servicebox 53 x 37,5 cm, voorin links
102914-14 Gasflessenkast met buitenklep en houten vloer
102914-10 Gasflessenkast met ruimte voor 2 gasflessen van 11 kg
100526-16 Garagedeur 80 x 110 cm, rechts

Ramen / Dakramen / Ontluchting
102923-04 Raam dubbellaags, getint, uitzetbaar (met 

insectenhor en verduistering)
102254 Dakraam 40 x 40 cm met insectenhor en 

verduistering, helder (boven hefbed)
102619-01 Dakraam 40 x 40 cm met insectenhor 

en verduistering, helder (voor)
102619-03 Dakraam 40 x 40 cm met insectenhor en 

verduistering, helder (achter)
100960-04 Dakraam 28 x 28 cm met insectenhor, (toiletruimte)

Materialen / Voertuigdesign
102926-25 Front in LFI technologie (Long Fiber Injection)

100887 GFK dak met gereduceerde hagelgevoeligheid
102926-06 Alu gladde plaat in wit
102928-05 Restistente onderbodembeschermingslaag

Verlichting / Techniek
102933-01 KNAUS CATEYE evolution achterlichten met exclusieve 

nachsignatuur en dynamische knipperlichten in LED techniek
102933-12 Derde remlicht achter geïntegreerd

252937 Voortentlamp met bewegingsmelder in LED techniek
102926-18 FoldXpand achterwandconcept - volledig plastische 

achterwand met bondig geïntergreerde achterbumper
Meubels / Oppervlaktes

552940-10 Meubeldecor: Matara Teak Tiberino
552941-29 Combinatie van hoogwaardige meubelbouw 

met accenten in Samoa decor
552944-02 Vinyl vloerbedekking in Natural Oak
552941-16 Opbergkleppen met soft-close functie

Wonen / Slapen
552960-01 Enkelzitgroep met hangtafel incl. draaibare 

tafelverlenging (Afhankelijk van de indeling)
552945-01 EvoPore HRC matras, alleen vaste bedden

552948 Hefbed in cabine met verlaagde instap (Opmerking: H147)
552335-05 Bekledingsstof keuze: COOL GREY

Keuken / Bad gedeelte
402985-01 3 pits kooktoestel met glasafdekking, spoelbak van 

edelstaal, ingewerkt (Afhankelijkheid: ABH10510)
552941-17 Keuken schuiflades met soft-close functie

402767 Koelkast 142 Liter  (Afhankelijk van de indeling)
402417 Automatische energiebron keuze voor koelkast (AES) 

453502-07 Hoogwaardige armaturen
453509-07 Klapbare stang in toiletruimte of douche
453503-03 Cassettetoilet DOMETIC - draaibaar (Afhankelijk van de indeling)

Gas / Verwarming / Airco / Water
302973 Gasvoorziening 30 mbar
302974 Gasslang uitvoering D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
302978 Gasregelaar uitvoering D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
551054 Ringverwarming 12 V
351166 Kachel TRUMA Combi 6

453510-01 Watervoorziening met dompelpomp
453510-03 Warm watervoorziening met een hendel mengkraan
453510-07 Waterleidingen in het geïsoleerde gedeelte aangelegd

Elektrisch / Multimedia / Zekerheid
253523-02 Stroomvoorziening/binnenverlichting met 230 V  

en 12 V, diverse binnenstopcontacten
253526-01 Controle paneel met touch functie

253530 Automatische stroomonderbreker
253527-01 Acculader 190 VA
251949-02 USB stopcontact voorin (1 stuk)

252723 Laadbooster voor opbouwaccu
253517 230 V  SCHUKO stopcontact variant "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE“
252729 230 V  SCHUKO stopcontact extra garage (1 stuk)

Overige
953542-02 Bedieningshandleiding (Nederlands)
953542-04 Bedieningshandleiding (Frans)

Opties
953786 Aflevering bij dealer (incl. transport, rijklaar 

zetten, keuring en homologatie)
953543 Waterdichtheidsgarantie van 10 jaar

*** het vermelde gewicht is de toegestane maximum massa. Verdere extra opties alsook juridische en technische informatie over het 
onderwerp „voertuiggewichten“ kunt u raadplegen vanaf pagina 3 en pagina 32 van deze prijslijst en op configurator.knaus.com/be
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Prijs* = Consumentenprijs incl. 21% BTW [EUR] 15

Artikelnr. Prijs *

221005 Deluxe deuren pakket I (19 kg)

102522-03 Kleppen van serviceluiken/bergruimte en 
garagedeur/klep met centrale deurvergrendeling 1.007,00

102610 Opbouwdeur: KNAUS EXKLUSIV 1.012,00

102813
Isolerende voor- en zijramen en ramen in 
de deuren van de cabine met verbeterde 
geluids- en warmte-isolatie

698,00

Totaalprijs bij individuele opties 2.717,00

Pakketprijs 1.637,00

Uw voordeel 1.080,00

KNAUS L!VE I – Pakketten

Artikelnr. Prijs *

230400 L!VE I pakket (12 kg)

100602 Hordeur 481,00

201789
Stoelovertrekken met hoogwaardige pasvorm 
voor de bestuurders-/passagiersstoel 
in KNAUS woonwereld design

710,00

250233 Radio voorbereiding incl. 2 luidsprekers 429,00

352059 TRUMA CP-Plus digitaal bedieningspaneel 127,00

450740 Geïsoleerde kap afvalwatertank, verwarmd 361,00

452718-01 Waterfiltersysteem "bluuwater" 440,00

551778-01 Dakraam (hef-kiep) 70 x 50 cm met insectenhor 
en verduistering, helder met verlichting (voor) 724,00

952823 MediKit voucher (Note: H137) 115,00

953757-01 silwyREADY 104,00

Wanneer de ALDE warmwaterverwarming 
is gekozen, wordt het paneel vervangen 
door het ALDE-LCD bedieningspaneel.

Totaalprijs bij individuele opties 3.491,00

Pakketprijs 2.023,00

Uw voordeel 1.468,00

Artikelnr. Prijs *

210011 FIAT pakket (integraal) (11 kg)

200242 Buitenspiegels, electrisch 
verstelbaar en verwarmbaar 588,00

201863 In hoogte verstelbare cabinestoelen 361,00

202132 16" banden  303,00

202478 Stuur met bediening voor radio 109,00

Info: Als u het FIAT-pakket niet bestelt, wordt de 
levertijd van de auto met 3-6 maanden verlengd.

Totaalprijs bij individuele opties 1.361,00

Pakketprijs 1.057,00

Uw voordeel 304,00

Artikelnr. Prijs *

221006 Styling pakket L!VE I

102002 Grill met hoogwaardige chroomaccenten 873,00

102595
Zijramen cabine met zwart kader en 
sideblade onder de zijramen voorzien van 
chroomaccenten incl. type benaming

367,00

102658 Hoogwaardige chroom accenten, stickerdesign 
deels in carbon i.p.v. standaard stickerdesign 259,00

103760 KNAUS embleem voor en achter, zwart/chroom 0,00

201815 Lichtmetalen velgen voor standaard banden    849,00

Totaalprijs bij individuele opties 2.348,00

Pakketprijs 1.678,00

Uw voordeel 670,00

Artikelnr. Prijs *

210006 Media pakket (4 kg)

251793 Achteruitrijcamera incl. bekabeling 809,00

252143
Radio met DAB+, All-in One navigatiesysteem en 
campingsoftware, zonder CD/DVD speler, incl. 
DAB+ / FM antenne. Incl. 3 jaar kaartupdates

1.927,00

252715 Headup display 1.135,00

Totaalprijs bij individuele opties 3.871,00

Pakketprijs 2.654,00

Uw voordeel 1.217,00

Artikelnr. Prijs *

210020 Veiligheids pakket I (4 kg)

252733 Alarminstallatie "Cobra CAN AK 46 PR-C" 1.210,00

252734 Gassensor als verlengstuk van alarminstallatie 241,00

Totaalprijs bij individuele opties 1.451,00

Pakketprijs 1.215,00

Uw voordeel 236,00

Artikelnr. Prijs *

210074 TV-pakket Twin 27" – 80er (26 kg)

252405 TV-houder 418,00

252479 Kabelvoorbereiding voor TV in slaapgedeelte 101,00

252825-01 Compleet antennesysteem Oyster 80 
premium twin incl. 27" LED-TV 4.942,00

Als deze optie is geselecteerd, zal het 
voertuig met ca. 11 cm hoger worden

Totaalprijs bij individuele opties 5.461,00

Pakketprijs 4.230,00

Uw voordeel 1.231,00

Artikelnr. Prijs *

221008 Styling pakket L!VE I

102002 Grill met hoogwaardige chroomaccenten 873,00

102595
Zijramen cabine met zwart kader en 
sideblade onder de zijramen voorzien van 
chroomaccenten incl. type benaming

367,00

102658 Hoogwaardige chroom accenten, stickerdesign 
deels in carbon i.p.v. standaard stickerdesign 259,00

103760 KNAUS embleem voor en achter, zwart/chroom

201026 Lichtmetalen velgen voor standaard banden  1.269,00

Totaalprijs bij individuele opties 2.768,00

Pakketprijs 2.323,00

Uw voordeel 445,00
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KNAUS L!VE I – Pakketten

Artikelnr. Prijs *

114580 Connected security pakket voor 
velocate® GPS-tracker

252698
velocate® GPS tracker (hardware zonder 
persoonlijke tracking-functie, tracking na diefstal 
van voertuig mogelijk tegen extra betaling)

282,00

252815 velocate® levenslange licentie met onbeperkt, 
persoonlijke, EU-brede tracking functie 434,00

253809 velocate®-sensoren (gas, temperatuur, beweging) 270,00

Bovendien is hardware voorbereid op 
uitbreidingen via optionele sensoren 
(bijv. deur/raamcontact). Meer informatie 
vindt u op www.velocate.com

Totaalprijs bij individuele opties 986,00

Pakketprijs 920,00

Uw voordeel 66,00

Artikelnr. Prijs *

221010 Winter pakket (11 kg)

201787 Traction Plus, tractiehulp incl.bergafrijhulp 109,00

203732 230 V contactdoos in de cabine 205,00

203808
All weather banden. Geschikt voor alle 
seizoenen, speciaal ontworpen voor campers 
en Camper Vans’s met betere efficiëntsklasse.

426,00

551988 Isolatiematten cabine ramen  1.265,00

551989 Isolatiemat voetruimte cabine  267,00

Totaalprijs bij individuele opties 2.272,00

Pakketprijs 1.881,00

Uw voordeel 391,00

Artikelnr. Prijs *

221012 Arctic Pakket (11 kg)

201787 Traction Plus, tractiehulp incl.bergafrijhulp 109,00

203732 230 V contactdoos in de cabine 205,00

551988 Isolatiematten cabine ramen  1.265,00

551989 Isolatiemat voetruimte cabine  267,00

Totaalprijs bij individuele opties 1.846,00

Pakketprijs 1.444,00

Uw voordeel 402,00

Opmerkingen 
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Prijs* = Consumentenprijs incl. 21% BTW [EUR]

KNAUS L!VE I – Functies en opties

Artikelnr.
in pakket/

optie
Omschrijving  
o = Optie  |  – = Technisch niet mogelijk  |  s = Standaard KG Prijs * 65
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Motorisering / Aandrijving / Gewichtsverhoging
Motorisering / Aandrijving
3.500 kg light chassis

203004-99 FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 180 Multijet met 
Start-Stop-System incl. slimme dynamo (220 A); 
voorwielaandrijving; Euro 6d-Final (132 kW/180 pk) 
(Afhankelijkheid: ABH18175, ABH18176)

- 3.040,00 o o –

4.000 kg chassis
203007-99 FIAT Ducato 4.000 kg***; 2,2 l 180 Multijet met 

Start-Stop-System incl. slimme dynamo (220 A); 
voorwielaandrijving; Euro 6d-Final (132 kW/180 pk) 
(Afhankelijkheid: ABH18179, ABH18180)

40 4.972,00 o o –

Heavy duty chassis
203130 FIAT Ducato 5.000 kg***; 2,2 l 180 Multijet 

met Start-Stop-System incl. slimme dynamo ; 
voorwielaandrijving; Euro VI HD (132 kW/180 pk) 
(Afhankelijkheid: ABH18183, ABH18184)

- – – s

Aandrijving
202711 9 traps automatische versnellingsbak 

(Afhankelijkheid: ABH10782)
18 3.751,00 o o o

Toegestane maximum massa
201781-01 Toegestane maximum massa van 3.500 kg*** 

naar 3.650 kg*** (Afhankelijkheid: ABH30063)
- 381,00 o o –

201869-01 Toegestane maximum massa van 4.000 kg*** 
naar 4.250 kg*** (Afhankelijkheid: ABH30908)

- 320,00 o o –

201869-02 Toegestane maximum massa van 4.000 kg*** 
naar 4.400 kg*** (Afhankelijkheid: ABH30908)

- 320,00 o o –

202320 Toegestane maximum massa van 5.000 kg*** 
naar 5.500 kg*** (Afhankelijkheid: 
ABH22389, Opmerking: H722)

- 1.060,00 – – o

952791 Reducering van het aantal toegestane 
zitplaatsen in de cabine van 4 naar 3 personen 
(Afhankelijkheid: ABH22421, ABH10779)

- – o –

952792 Reducering van het aantal toegestane 
zitplaatsen in de cabine van 4 naar 2 personen 
(Afhankelijkheid: ABH22421, ABH10779)

- – o –

551773 Extra zitplaats met veiligheidsgordel, insteekbaar 14 570,00 – o –
552362 Extra zitplaats, opklapbaar, zitpositie in 

rijrichting (5e zitplaats met gordel)
14 1.688,00 – – o

Chassis / Airco / Multimedia / Transportsystemen
202843-01 AL-KO AMC Chassis - – – s
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101888 Elektrische opstap cabine 7 628,00 o o o
200394 Uitdraaisteunen achter 4 415,00 o o o
201887 Schroefveren vooras 12 721,00 o o s
202766 Schroefveerset achteras (optimalisering 

chassis) (Afhankelijkheid: ABH10592)
10 494,00 o o –

202060 2-kanaals luchtvering voor achteras met compressor 
ter verbetering van het rijcomfort alsmede de instelbare 
hoogte van het voertuig. (Afhankelijkheid: ABH10594)

25 1.723,00 o o –

200393 Luchtveringsysteem (3-assen) – AL-KO Air Premium X2 
voor achterassen  (Afhankelijkheid: ABH10472)

50 6.189,00 – – o

202330 Luchtveringsysteem (3-assen) – AL-KO Air Premium X4 
voor voor- en achterassen (met zijwaarts- en 
autolevel functie)  (Afhankelijkheid: ABH10474)

55 14.546,00 – – o

203722 Kunststof bladvering -15 – s –
Banden

203808 221010 All weather banden. Geschikt voor alle 
seizoenen, speciaal ontworpen voor campers en 
Camper Vans’s met betere efficiëntsklasse.

- 426,00 o o –

202200 16" wieldoppen (Afhankelijkheid: ABH10602) 2 55,00 o o o
200868 Wieldoppen met KNAUS design 

(Afhankelijkheid: ABH10478)
2 89,00 o o o

201815 221006 Lichtmetalen velgen voor standaard banden    
(Afhankelijkheid: ABH10782, ABH10604)

- 849,00 o o –

201026 221008 Lichtmetalen velgen voor standaard banden  
(Afhankelijkheid: ABH10782, ABH10604)

- 1.269,00 – – o

Binnen
201686 Airconditioning cabine, automatisch, (meerprijs 

t.o.v. airconditioning handmatig)
- 472,00 o o o

201519 Stuur en versnellingspook met leder bekleed - 219,00 o o o
203730 Dashboard met techno design (alu) - 109,00 o o o
201789 230400 Stoelovertrekken met hoogwaardige pasvorm 

voor de bestuurders-/passagiersstoel 
in KNAUS woonwereld design

- 710,00 o o o

203804 De AGUTI-stoelen bieden tal van veiligheids- en 
comfortfuncties.  (Afhankelijkheid: ABH10784)

13 2.166,00 o o o

203803 De AGUTI-stoelen bieden tal van veiligheids- en 
comfortfuncties.  (Afhankelijkheid: ABH10784)

22 4.226,00 o o o

201863 210011 In hoogte verstelbare cabinestoelen - 361,00 o o o
102813 221005 Isolerende voor- en zijramen en ramen in de deuren van 

de cabine met verbeterde geluids- en warmte-isolatie
15 698,00 o o o

*** het vermelde gewicht is de toegestane maximum massa. Verdere extra opties alsook juridische en technische informatie over het 
onderwerp „voertuiggewichten“ kunt u raadplegen vanaf pagina 3 en pagina 32 van deze prijslijst en op configurator.knaus.com/be
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551988 221010, 
221012

Isolatiematten cabine ramen  10 1.265,00 o o o

551989 221010, 
221012

Isolatiemat voetruimte cabine  1 267,00 o o o

551877 Voorraamverduistering m.b.v. vouw 
plissegordijn, handbediening (naar keuze 
van onder- of van bovenaf uittrekbaar)

5 530,00 o o o

552500 Voorraamverduistering m.b.v. vouw 
plissegordijn, electrisch bedienbaar naar keuze 
van onder- of van bovenaf uittrekbaar

5 886,00 o o o

Assistentsystemen
201787 221010, 

221012
Traction Plus, tractiehulp incl.bergafrijhulp - 109,00 o o o

202150 Bandendruk sensoren 1 279,00 o o –
203564 Bandendruk sensoren 3-as-AMC-chassis 1 331,00 – – o
203729 Elektrische parkeerrem -9 595,00 o o –

Verlichting / Techniek
201043 Reservewiel 20 211,00 o o o
202712 Brandstoftank 90 Liter 13 103,00 o o o
202227 Extra voertuigsleutel met afstandbediening 

(Afhankelijkheid: ABH10756)
- 37,00 o o o

203732 221010, 
221012

230 V contactdoos in de cabine - 205,00 o o o

Multimedia / Navigatie
252143 210006 Radio met DAB+, All-in One navigatiesysteem en 

campingsoftware, zonder CD/DVD speler, incl. 
DAB+ / FM antenne. Incl. 3 jaar kaartupdates

2 1.927,00 o o o

203727 Inductie oplaadstation (Afhankelijkheid: ABH35334) - 265,00 o o o
203725 Virtuele cockpit - 593,00 o o o

Transportsystemen
102273 100237, 

200188
Maximale belading in de garage achter: 250 kg 20 1.339,00 o o s

200188 Trekhaak vast (Afhankelijkheid: ABH10611, ABH10610) 26 1.842,00 o o o
203933 Voorbereiding voor trekhaak - 267,00 o o o
102514 THULE LIFT V16, handmatig - fietsendrager 

voor 2 fietsen (achter): max. belastbaar tot 50 kg 
(Afhankelijkheid: ABH10614, Opmerking: H157)

17 780,00 o o o

102515 THULE LIFT V16, handmatig - fietsendrager 
voor 3 fietsen (achter): max. belastbaar tot 50 kg 
(Afhankelijkheid: ABH10614, Opmerking: H157)

18 846,00 o o o
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102764 THULE garagesysteem 1: 2 stuks multifunctionele 
houders voor aan de achterwand incl. vuilafstotend 
rubber; 2 stuks spanbanden incl. ratelaar en 6 stuks 
sjorogen in de geleiders vrij positioneerbaar, incl. 
bagagenet, m.b.v. orginele THULE hulpstukken.

4 348,00 o o o

100237 Motorfietshouder, draaglast 120 kg (Afhankelijkheid: 
ABH35338, ABH10786, ABH10610)

50 2.683,00 o o o

Deuren
102564 Opbouwdeur KNAUS PREMIUM met de 

volgende extra's t.o.v. KNAUS KOMFORT deur: 
meervoudig afsluitbaar, verdekt scharniersysteem, 
openingsbegrenzer / deur vastzetten m.b.v. gasveer, 
incl. raam met plisséverduistering, geïntegreerd 
paraplu opbergvak, hoogwaardige applicaties, 
multifunctionele tas in KNAUS design

2 757,00 o o o

102610 221005 Opbouwdeur: KNAUS EXKLUSIV: met raam 
en geïntegreerde coming home verlichting, 
meervoudige vergrendeling, verdekte scharnieren, 
openingsbegrenzing / deurvergrendeling door middel 
van gasveer, dubbele afdichting, hoogwaardige 
lederen accenten, elektrische centrale vergrendeling, 
geïntegreerd parapluvak, multifunctionele tas

2 1.012,00 o o o

102577 Multifunctionele tas in KNAUS design als 
uitbreiding voor de opbouwdeur KNAUS 
KOMFORT (Afhankelijkheid: ABH17633)

- 90,00 o o o

100602 230400 Hordeur 4 481,00 o o o
100212 Electrisch bedienbare opstap 7 628,00 o o o

Servicekleppen / Garagedeuren
102522-03 221005 Kleppen van serviceluiken/bergruimte en 

garagedeur/klep met centrale deurvergrendeling 
(Afhankelijkheid: ABH10622, ABH10504)

2 1.007,00 o o o

Achterin
100526-15 Garagedeur 80 x 110 cm, links 

(Afhankelijkheid: ABH10788)
6 506,00 o o o

100526-13 Garagedeur 80 x 80 cm, links (Afhankelijkheid: 
ABH10631, ABH10630)

4 506,00 o o o

100526-14 551711 Garagedeur 80 x 80 cm, rechts 
(Afhankelijkheid: ABH10631, ABH10790)

4 506,00 o o o

Ramen / Dakramen / Ontluchting
101820 Ingelegde ramen SEITZ S7 - 978,00 o o o



19
Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 29
Prijs* = Consumentenprijs incl. 21% BTW [EUR]

KNAUS L!VE I – Functies en opties

Artikelnr.
in pakket/

optie
Omschrijving  
o = Optie  |  – = Technisch niet mogelijk  |  s = Standaard KG Prijs * 65

0 
M

EG

70
0 

M
EG

90
0 

LE
G

Voorin
551778-01 230400 Dakraam (hef-kiep) 70 x 50 cm met insectenhor 

en verduistering, helder met verlichting (voor)
8 724,00 o o o

102685 Panoramadakraam 130 x 45 cm met 
insectenhor en verduistering, (voor)

12 378,00 – – o

101666-18 Openslaand raam 52 x 50 cm aan 
passagierszijde, ter hoogte van de zitgroep

6 320,00 – o –

101666-09 Openslaand raam 90 x 52 cm met insectenhor 
en verduistering voor rechts

6 320,00 – – o

In het midden
102619-02 Dakraam 40 x 40 cm met insectenhor 

en verduistering, helder (midden)
3 207,00 o o s

Achterin
101944 Panorama dakraam 130 x 45 cm met 

insectenhor en verduistering, (achter)
12 622,00 o o o

101019-02 Openslaand raam 70 x 40 cm, (achter links) 6 348,00 o o o
Toiletruimte

101666 Openslaand raam 52 x 50 cm met insectenhor 
en verduistering, toiletruimte

6 320,00 – o s

Materialen / Voertuigdesign
Materialen

102216 TVT (Top-Value-Technology) – opbouw - 2.167,00 o o o
Wonen / Slapen
Wonen

551770 L-zitgroep incl. telescopische zuilheftafel 
(tafelblad is daarme in alle richtingen 
verschuifbaar) (Afhankelijkheid: ABH20278)

8 442,00 o o s

552247 ISO-Fix systeem voor twee kinderzitjes  5 278,00 o o o
Slapen

552574 EvoPore HRC matras incl. WaterGEL 
toplaag, alleen vaste bedden

6 500,00 o o o

551711 Verlaagd eenpersoonsbed, incl. kledingkast boven 
voeteneinde (Afhankelijkheid: ABH10638, ABH10790)

-15 o o o

551796 Beduitbreiding naar groot ligvlak 2 556,00 o o o
552198 551770 Bedombouw zitgroep 2 133,00 o o s
552369 Hoeslaken set, aangepast aan matrasvorm - 

voor 2 slaapplaatsen (voor vaste bedden)
1 89,00 o o o
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Bekleding en stoffen
Bekledingsvarianten

552335-01 Bekledingsstof keuze: TURIN (FIAT) - o o o
552335-06 Bekledingsstof keuze: BLUE NIGHT - o o o
552188-02 Bekledingsstof keuze: ACTIVE ROYAL - 430,00 o o o
552188-04 Bekledingsstof keuze: ACTIVE ROCK - 430,00 o o o
550783-01 Bekledingsstof keuze: CREAM NATURE (echt leder) - 2.533,00 o o o

COZY HOME pakket bestaande uit 2 deco 
kussens, 2 slaapkussens, 2 dekens, tafelloper

550660-06 Pakket PEACH 3 232,00 o o o
550660-02 Pakket STONE 3 232,00 o o o
550660-03 Pakket AVOCADO 3 232,00 o o o
550660-04 Pakket AQUA 3 232,00 o o o
550660-05 Pakket MAGNOLIA 3 232,00 o o o
550660-01 Pakket EARTH 3 232,00 o o o

Tapijt
201074 Voetmatten set in de cabine in KNAUS design 2 99,00 o o o
550235 Tapijt voor in woongedeelte  6 481,00 o o o

Keuken / Bad gedeelte
Keukengedeelte

402732 Koelkast 177 Liter met dubbele deuraanslag 
(Afhankelijkheid: ABH10794)

9 619,00 – o s

400369 Gasbakoven incl. grill functie (ingebouwd boven de 
koelkast) (Afhankelijkheid: ABH10796, ABH10797)

13 871,00 – o –

400369-01 Gasbakoven incl. grill functie (ingebouwd in 
keukenblok) (Afhankelijkheid: ABH10800)

13 871,00 o o o

Bad / Douche gedeelte
451777 Houten vloerrooster voor douchebak 2 250,00 – o o

453505-15 Lengte wasruimte met douche - – s –
453505-16 Comfort badkamer met douche en wastafel - s – –
453505-14 3D grote badkamer met aparte douche - – – s
453503-01 Banktoilet Thetford - s – –

Gas / Verwarming / Airco / Water
Gas

301057 Afstandbediening voor DuoC (Eis Ex geïntegreerd)  
(Afhankelijkheid: ABH10518)

- 200,00 o o o

301956 TRUMA MonoControl CS incl. gasfilter 
(Afhankelijkheid: ABH10520)

1 389,00 o o o
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301957 TRUMA DuoControl CS incl. gasfilter 
(Afhankelijkheid: ABH10520)

1 521,00 o o o

302499 TRUMA LevelControl (voor 1 stalen gasfles) 
(Afhankelijkheid: ABH10522)

- 200,00 o o o

551327 Rookmelder - 37,00 o o o
302494 Gasmelder - 146,00 o o o
300518 Gas buitenaansluiting 1 273,00 o o o

Verwarming / Airco
351274 Kachel TRUMA Combi E  (Afhankelijkheid: ABH10742) 1 859,00 o o o

550566-01 ALDE vloeistoefverwarming incl. booster 
(Afhankelijkheid: ABH10802, Opmerking: H160)

41 3.219,00 o o o

550825 Elektrische vloer bijverwarming 8 860,00 o o o
351880 Vloer met vloeistofverwarming 

(Afhankelijkheid: ABH10624)
10 1.186,00 o o o

352287 Vloermat cabine met vloeistofverwarming 
(Afhankelijkheid: ABH10624)

2 991,00 o o o

352966 550566-01 Verwarmings bedieningspaneel ALDE LCD 
(Afhankelijkheid: ABH10624)

- o o o

450740 230400 Geïsoleerde kap afvalwatertank, verwarmd 2 361,00 o o o
552052 Airconditioning DOMETIC Freshjet 2200 (OEM) 

(Afhankelijkheid: ABH10804, Opmerking: H145)
29 2.845,00 o o –

553715 Airconditioning Freshjet 3000 (Afhankelijkheid: 
ABH10526, Opmerking: H145)

29 3.090,00 – – o

Water
452718-01 230400 Waterfiltersysteem "bluuwater" 1 440,00 o o o
452678-01 Buitendouche, aansluiting in garage links 4 314,00 o o o

Elektrisch / Multimedia / Zekerheid
Elektrisch

251949-09 USB stopcontact achterin (1 stuk) - 67,00 o o o
250072-06 230 V SCHUKO stopcontact extra keuken (1 stuk) - 107,00 o o o

252524 Ambiënteverlichting incl. achterwand bekleding 
keuken in decor van het werkblad

3 472,00 o o o

250201 Extra boordaccu (Afhankelijkheid: ABH10650) 24 483,00 o o o
253747-01 Lithium ion boordaccu i.p.v. standaard boordaccu 

(Afhankelijkheid: ABH22401, ABH10650)
-8 1.321,00 o o o

253748-01 Extra lithium boordaccu (Afhankelijkheid: 
ABH22403, ABH22423, ABH10650)

12 1.561,00 o o o

253782 Solar installatie (200 W) (Afhankelijkheid: ABH10550) 17 1.927,00 o o o
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Multimedia
252825-01 210074 Compleet antennesysteem Oyster 80 premium 

twin incl. 27" LED-TV (Afhankelijkheid: 
ABH10658, Opmerking: H145)

22 4.942,00 o o o

253568-01 27" SMART TV met HD-Tuner incl. houder 
(Afhankelijkheid: ABH10661, ABH10660)

4 1.391,00 o o o

252448-01 21,5" SMART TV met HD-Tuner incl. houder in het 
slaapgedeelte  (Afhankelijkheid: ABH10664, ABH10660)

3 1.269,00 o o o

252479 210074 Kabelvoorbereiding voor TV in slaapgedeelte 1 101,00 o o o
252405 210074, 

252448-01, 
253568-01

TV-houder 3 418,00 o o o

Zekerheid
252733 210020 Alarminstallatie "Cobra CAN AK 46 PR-C" 

bestaande uit: binnenruimte bewaking, 
deactiveerbaar,  draadloze sirene met 
noodstroomvoorziening, deur- en raamsensoren

4 1.210,00 o o o

252734 210020 Gassensor als verlengstuk van alarminstallatie 
(Afhankelijkheid: ABH10566)

- 241,00 o o o

252698 114580 velocate® GPS tracker (hardware zonder persoonlijke 
tracking-functie, tracking na diefstal van voertuig 
mogelijk tegen extra betaling) (Opmerking: H146)

- 282,00 o o o

252815 114580 velocate® levenslange licentie met 
onbeperkt, persoonlijke, EU-brede tracking 
functie (Afhankelijkheid: ABH10568)

- 434,00 o o o

253809 114580 velocate®-sensoren (gas, temperatuur, beweging) 
(Afhankelijkheid: ABH10570)

- 270,00 o o o

Luifels / Optie luifels
Luifel THULE OMNISTOR

502318 Luifel 455 x 250 cm, wit 33 1.452,00 o – –
502805 Luifel 500 x 250 cm, wit 36 1.581,00 – o –
501272 Luifel 600 x 275 cm, wit  68 1.793,00 – – o
502359 LED-lichtband voor luifellijsten - 279,00 – – o

Opties
952823 230400 MediKit voucher (Opmerking: H137) - 115,00 o o o

953757-01 230400 silwyREADY - 104,00 o o o
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SUN I
Technische gegevens
Prijzen

Technische gegevens 700 LEG 900 LEG 900 LX

BASISMOTOR
FIAT Ducato 4.500 kg***; 2,2 l 180 Multijet; voorwielaandrijving; 
Euro VI HD (132 kW/180 pk) (Afhankelijkheid: ABH18163) s – –

FIAT Ducato 5.000 kg***; 2,2 l 180 Multijet met Start-Stop-System 
incl. slimme dynamo ; voorwielaandrijving; Euro VI HD 
(132 kW/180 pk) (Afhankelijkheid: ABH18163)

– s s

Consumentenprijs incl. 21% BTW [EUR] € 141.860,00 € 156.190,00 € 158.230,00

BASIS UITVOERING

Totale lengte (cm) 765 882 882

Breedte (buiten) (cm) 234 234 234

Breedte (binnen) (cm) 218 218 218

Hoogte (buiten) (cm) 294 294 294

Hoogte (binnen) (cm) 200 200 200
Rijklaar gewicht (basismodel zonder opties, maar 
met basisuitrusting) (kg) (Opmerking: H140) 3.670 (3.487 - 3.854) 4.105 (3.900 - 4.310) 4.105 (3.900 - 4.310)

Toegestane maximum massa (kg)*** 4.500 5.000 5.000

Maximum resterend laadvermogen (kg) 488 541 541

Maximaal aanhangergewicht (kg) (Opmerking: H722) 2.000 1.500 1.500

Wielbasis (cm) 430 – –

Bandenmaat 205/75R16 205/75R16 205/75R16

Toegestaan aantal personen tijdens het rijden 4 4 4

Slaapplaatsen  (Opmerking: H141) 4 4 4

Maximaal mogelijk aantal slaapplaatsen (Opmerking: H142) 4 4 4

*** het vermelde gewicht is de toegestane maximum massa. Verdere extra opties alsook juridische en technische informatie over het 
onderwerp „voertuiggewichten“ kunt u raadplegen vanaf pagina 3 en pagina 32 van deze prijslijst en op confi gurator.knaus.com/be Omschrijving: o = Optie  |  – = Technisch niet mogelijk  |  s = Standaard

Belangrijke opmerkingen
Wanneer u uw voertuig selecteert en confi gureert, moet u er rekening mee 
houden dat de installatie van extra uitrusting af fabriek de feitelijke massa van 
het voertuig vermeerdert en het laadvermogen vermindert. Het op de volgende 
pagina’s vermelde gewicht van de extra uitrusting (“pakketten”, “uitrustings-
kenmerken” en “opties”) komt overeen met het extra gewicht ten opzichte van 
de standaarduitrusting van de desbetreff ende indeling. Het totale gewicht van 
de geconfi gureerde extra uitrusting, zoals door de fabrikant in de technische 
gegevens wordt aangegeven, mag de vastgelegde maximale massa van de extra 
uitrusting niet overschrijden. Dit is een waarde die voor elke indeling wordt bere-
kend en waarmee Knaus Tabbert AG als fabrikant de maximaal beschikbare massa 
voor de af fabriek ingebouwde, extra uitrusting bepaalt. 
Het in de technische gegevens vermelde “rijklaar gewicht” is een berekende nomi-
nale waarde die onderhevig is aan productiegerelateerde schommelingen tot ± 
5 %. Deze productiegerelateerde toleranties tot ± 5 % zijn wettelijk toegestaan 
en worden in de technische gegevens afzonderlijk vermeld achter de berekende 
waarde. Aangezien deze wettelijk toegestane toleranties een rechtstreeks eff ect 
hebben op de werkelijke massa van uw voertuig en bijgevolg ook op de maximale 
massa van extra uitrusting, moet u hiermee zeker rekening houden bij de confi gu-
ratie van uw voertuig. 
De door de fabrikant opgegeven maximale massa van extra uitrusting is bedoeld 
om ervoor te zorgen dat het wettelijk voorgeschreven minimum laadvermogen voor 
bagage en andere accessoires daadwerkelijk beschikbaar is voor het laadvermogen 
na afl evering van een voertuig door de fabrikant. Als de feitelijke voertuigmassa 
zozeer verhoogt door de keuze van extra uitrusting, dat er rekenkundig tussen de 
feitelijke voertuigmassa en de toegestane maximum massa niet meer voldoende 
laadmogelijkheid is om de toegelaten passagiers en de minimale nuttige massa 
mee te nemen, kunt u bij de confi guratie in principe (afhankelijk van de indeling) 
kiezen voor een verhoging van het laadvermogen van het voertuig, een verminde-
ring van het toegelaten aantal zitplaatsen tijdens het rijden en/of extra uitrusting 
weglaten om de confi guratie te kunnen voortzetten. 
Als dit niet gebeurt, kan de confi guratie voor uw voertuig en het respectieve bestel-
proces niet worden voortgezet. Gedetailleerde technische en juridische informatie 
over het onderwerp “voertuiggewichten” kunt u raadplegen vanaf pagina 32 en op 
“confi gurator.knaus.com/be”.
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 KNAUS SUN I – Standaarduitrusting

Motorisering / Aandrijving / Gewichtsverhoging

203130 FIAT Ducato 5.000 kg***; 2,2 l 180 Multijet met Start-
Stop-System incl. slimme dynamo ; voorwielaandrijving; 
Euro VI HD (132 kW/180 pk) (Afhankelijk van de 
indeling) (Afhankelijkheid: ABH18163)

202826 6 versnellingen handgeschakelde versnellingsbak

Chassis / Airco / Multimedia / Transportsystemen

202843-01 AL-KO AMC Chassis

202844 Besturing links

201887 Schroefveren vooras

202852-01 Chassis uni-lak: wit

202132 16" banden 

212561-01 Stalen velgen (Afhankelijkheid: ABH10476)

200176 Airconditioning cabine, handbediend incl. 
pollenfi lter en buitentemperatuurweergave

201862 Airbag bestuurder

200501 Airbag passagier

201789 Stoelovertrekken met hoogwaardige pasvorm voor de 
bestuurders-/passagiersstoel in KNAUS woonwereld design

203804 De AGUTI-stoelen bieden tal van 
veiligheids- en comfortfuncties. 

200633 Cabinestoelen draaibaar

103911 Cabinedeur KNAUS EXCLUSIV

102813 Isolerende voor- en zijramen en ramen in de deuren van 
de cabine met verbeterde geluids- en warmte-isolatie

552897 Voorraamverduistering m.b.v. vouw plissegordijn, 
handbediening (zijdelings uittrekbaar)

200567 Cruisecontrol

202871 ESP

202872 Hill Holder (bergoprijhulp)

202873 ABS

202874 Elektrische wegrijvergrendeling

202876 Elektromechanische stuurbekrachtiging

203755 Stabiliteitscontrolesysteem voor aanhangwagens

203756 Post collision braking systeem

222881 Zijwind assistent

202890 Brandstoftank 75 Liter 

202891 Voertuigsleutel met afstandsbediening voor het 
vergrendelen en ontgrendelen van de cabinedeuren

202892-01 Electrische raam bestuurdersdeur

202894 Buitenspiegels touringcarmodel

Technische gegevens 700 LEG 900 LEG 900 LX

Automatische 3-punts veiligheidsgordel 2 2 2

Maximaal mogelijk aantal zitplaatsen met veiligheidsgordel 4 5 5

OPBOUW

Openslaande ramen rondom 4 6 6

Opbouwdeur (breedte x hoogte) (cm) 70 x 195 70 x 195 70 x 195

Wanddikte dak (mm) 33 33 33

Wanddikte zijwand (mm) 33 33 33

Wanddikte bodem (mm) 36 36 36

WOONRUIMTE

Driepuntsgordel in rijrichting  2 2 2

Bedmaat hefbed (cm) 200 x 150 200 x 150 200 x 150

Bedmaat achter (cm) 198 x 85; 193 x 85 2 x 198 x 85 200 x 153

WATER

Vuil watertank (volume in liter)  170 170 170

Vers watertank (volume in liter) (Opmerking: H711B,H712G) 180 180 180

Vulniveau van de vers watertank (liter) 40 40 40

KEUKEN

Koelkast (volume in liter) 177 177 177

ELEKTRISCHE VOORZIENING 

Accu woonruimte (Ah) 2 x 95 2 x 95 2 x 95

Aantal 230 V aansluitpunten 10 10 10

Aantal USB aansluitpunten 5 5 5

SUN I
Technische gegevens

*** het vermelde gewicht is de toegestane maximum massa. Verdere extra opties alsook juridische en technische informatie over het 
onderwerp „voertuiggewichten“ kunt u raadplegen vanaf pagina 3 en pagina 32 van deze prijslijst en op confi gurator.knaus.com/be
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KNAUS SUN I – Standaarduitrusting

102893 Passagierszijde met schuifraam

202895 Buitenspiegels handmatig verstelbaar

202899 Full-LED-voorverlichting (dimlicht, grootlicht en knipperlicht)

202137 LED dagrijverlichting

102002 Grill met hoogwaardige chroomaccenten

102002-01 Optische applicaties van carbon aan de 
voorzijde van het voertuig

102595 Zijramen cabine met zwart kader en sideblade onder de 
zijramen voorzien van chroomaccenten incl. type benaming

250233 Radio voorbereiding incl. 2 luidsprekers

102273-02 Maximale belading in de garage achter: 300 kg

Deuren

102610 Opbouwdeur: KNAUS EXKLUSIV

102577 Multifunctionele tas in KNAUS design als uitbreiding 
voor de opbouwdeur KNAUS KOMFORT

100602 Hordeur

100212 Electrisch bedienbare opstap

102840 Eén sleutel sluitsysteem

Servicekleppen / Garagedeuren

102911 Kleppen van serviceluiken/bergruimte en 
garagedeur/klep met één hand te bedienen

102915-03 KNAUS Servicebox v

102916-03 Serviceluik voor servicebox 2 x 60 x 60 cm, midden links

100526-41 Serviceluik 100 x 55 cm met verlichting, voorin 
rechts (Afhankelijk van de indeling)

100526-40 Serviceluik 90 x 24 cm met verlichting, voorin 
links (Afhankelijk van de indeling)

102914-14 Gasflessenkast met buitenklep en houten vloer

102914-10 Gasflessenkast met ruimte voor 2 gasflessen van 11 kg

100526-22 Garagedeur 100 x 120 cm, rechts

Ramen / Dakramen / Ontluchting

101820 Ingelegde ramen SEITZ S7

102254 Dakraam 40 x 40 cm met insectenhor en 
verduistering, helder (boven hefbed)

102619-01 Dakraam 40 x 40 cm met insectenhor 
en verduistering, helder (voor)

102619-02 Dakraam 40 x 40 cm met insectenhor en 
verduistering, helder (midden)

102619-03 Dakraam 40 x 40 cm met insectenhor en 
verduistering, helder (achter)

101848 Dakraam (hef-kiep) 40 x 40 cm met insectenhor 
en verduistering, toiletruimte

Materialen / Voertuigdesign

102216 TVT (Top-Value-Technology) – opbouw

100887 GFK dak met gereduceerde hagelgevoeligheid

102926-06 Alu gladde plaat in wit

102927-09 Dak- en binnen zijwand in aluplaat met textiellaag

102928-02 Sandwichvloer met GFK ondervloerlaag

102928-08 Geïsoleerde garagevloer met resistente GFK onderbodemlaag

102928-09 Multifunctionele dubbele bodem (hoogte 30 cm)

103552-01 Speciale sticker folie met geborsteld rvs structuur SUN I

Verlichting / Techniek

102933-21 Achterlichten met lichtelementen in LED-technologie

102933-12 Derde remlicht achter geïntegreerd

252937 Voortentlamp met bewegingsmelder in LED techniek

Meubels / Oppervlaktes

552940-29 Meubeldecor: Gentle Voyage met haptische, 
natuurlijke matte zijwanden Toscanaanse as 
donkerbruin, meubelgrepen in zwart chroom

552943-05 Werk- en tafeloppervlakken in supermatte 
afwerking, donkerbruin

552944-01 Vinyl vloerbedekking in Yacht-design

552941-16 Opbergkleppen met soft-close functie

Wonen / Slapen

551770 L-zitgroep incl. telescopische zuilheftafel (tafelblad 
is daarme in alle richtingen verschuifbaar)

552964-02 Kast aan bestuurderskant met geïntegreerde cuphouder

552945-01 EvoPore HRC matras, alleen vaste bedden

552948 Hefbed in cabine met verlaagde instap (Opmerking: H147)

552335-02 Bekledingsstof keuze: INDIAN SUMMER

Keuken / Bad gedeelte

402985-01 3 pits kooktoestel met glasafdekking, spoelbak van 
edelstaal, ingewerkt (Afhankelijkheid: ABH10510)

552941-17 Keuken schuiflades met soft-close functie

402732-01 Koelkast 177 Liter 

402417 Automatische energiebron keuze voor koelkast (AES) 

402156 Keuken-multifunctioneel regaal van plexiglas

402993-08 Keuken werkblad in leisteenlook

453503-01 Banktoilet Thetford (Afhankelijk van de indeling)

453502-07 Hoogwaardige armaturen

453509-07 Klapbare stang in toiletruimte of douche

453505-14 3D grote badkamer met aparte douche

Gas / Verwarming / Airco / Water

302973 Gasvoorziening 30 mbar

302974 Gasslang uitvoering D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK

302978 Gasregelaar uitvoering D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK

550566-01 ALDE vloeistoefverwarming incl. booster 
(Afhankelijkheid: ABH10524, Opmerking: H160)

352966 Verwarmings bedieningspaneel ALDE LCD

453510-02 Watervoorziening met drukpomp

453510-03 Warm watervoorziening met een hendel mengkraan

453510-07 Waterleidingen in het geïsoleerde gedeelte aangelegd

453512 Afvalwatertank met elektrische aftapkraan met 
afstandsbedieningsschakelaar in cabine

Elektrisch / Multimedia / Zekerheid

253523-03 Stroomvoorziening/binnenverlichting met 230 V  CEE 
buitenstopcontact, diverse schuko / USB binnenstopcontacten

253526-03 Elektronisch netwerksysteem met een 
centraal bedieningspaneel

253531 2-voudige stroomonderbreker

232667 Intelligente acculader met 25 A laadvermogen

251949-08 USB contactdoos iachterin (4 stuks)

252723 Laadbooster voor opbouwaccu

253534-22 Greep bij entree verlicht

253517 230 V  SCHUKO stopcontact variant "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE“

252729 230 V  SCHUKO stopcontact extra garage (1 stuk)

253534-03 Binnenverlichting in LED-techniek

252615-02 Intuïtieve lichtregeling kan worden bediend via het 
bedieningspaneel en de bedieningsknoppen

253534-30 Dimbare contourverlichting uitgebreid geïntegreerd in 
de meubelbouw, designtaal in typisch KNAUS design

251757 Accusensor voor accu woonruimte 

Overige

953542-02 Bedieningshandleiding (Nederlands)

953542-04 Bedieningshandleiding (Frans)

Opties

953786 Aflevering bij dealer (incl. transport, rijklaar 
zetten, keuring en homologatie)

953543 Waterdichtheidsgarantie van 10 jaar

952823 MediKit voucher (Opmerking: H137)

953757-01 silwyREADY (Opmerking: H137)
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Artikelnr. Prijs *

210076 TV Package Twin 32" - Oyster 80 (30 kg)

252283 Comfortabele elektrische TV 
lift in het woongedeelte 1.419,00

252479 Kabelvoorbereiding voor TV in slaapgedeelte 101,00

252627-01 Compleet antennesysteem Oyster 80 
premium twin incl. 32" LED-TV 5.181,00

Als deze optie is geselecteerd, zal het 
voertuig met ca. 11 cm hoger worden

Totaalprijs bij individuele opties 6.701,00

Pakketprijs 4.830,00

Uw voordeel 1.871,00

Artikelnr. Prijs *

210089 TV-pakket Quad 40" (21 kg)

252384 Compleet antenne systeem Oyster 
V premium 85 Quad  4.272,00

252480 Kabelvoorbereiding voor TV2 en TV3 160,00

253569 39'' SMART TV met HD-tuner incl. 
electr. lift in woongedeelte 3.451,00

Als deze optie is geselecteerd, zal het 
voertuig met ca. 11 cm hoger worden

Totaalprijs bij individuele opties 7.883,00

Pakketprijs 6.197,00

Uw voordeel 1.686,00

Artikelnr. Prijs *

223010 Airco pakket met inverter (41 kg)

252433-01 Inverter (VICTRON EasyPlus 1600 VA, 
3000 Watt topbelasting) 2.992,00

552540-01 Airconditioning DOMETIC Freshjet 1700 achterin 2.820,00

Als deze optie is geselecteerd, zal het 
voertuig met ca. 11 cm hoger worden

Totaalprijs bij individuele opties 5.812,00

Pakketprijs 4.057,00

Uw voordeel 1.755,00

KNAUS SUN I – Pakketten

Artikelnr. Prijs *

210105 MEDIA 10" FIAT RM (3 kg)

201519 Stuur en versnellingspook met leder bekleed 219,00

203725 Virtuele cockpit 593,00

203727 Inductie oplaadstation 265,00

203728

Radio met DAB+, All-in One navigatiesysteem 
met 10" display en campingsoftware, 
zonder CD/DVD speler, incl. DAB+ / FM 
antenne. Incl. 3 jaar kaartupdates

1.997,00

203730 Dashboard met techno design (alu) 109,00

251793 Achteruitrijcamera incl. bekabeling 809,00

Totaalprijs bij individuele opties 3.992,00

Pakketprijs 3.244,00

Uw voordeel 748,00

Artikelnr. Prijs *

223001 SUN I pakket (8 kg)

200242 Buitenspiegels, electrisch 
verstelbaar en verwarmbaar 588,00

201863 In hoogte verstelbare cabinestoelen 361,00

202478 Stuur met bediening voor radio 109,00

452606 Waterfiltersysteem "BWT best camp S" 757,00

551778-01 Dakraam (hef-kiep) 70 x 50 cm met insectenhor 
en verduistering, helder met verlichting (voor) 724,00

Totaalprijs bij individuele opties 2.539,00

Pakketprijs 1.759,00

Uw voordeel 780,00

Opmerkingen 
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KNAUS SUN I – Pakketten

Artikelnr. Prijs *

210006 Media pakket (4 kg)

251793 Achteruitrijcamera incl. bekabeling 809,00

252143
Radio met DAB+, All-in One navigatiesysteem en 
campingsoftware, zonder CD/DVD speler, incl. 
DAB+ / FM antenne. Incl. 3 jaar kaartupdates

1.927,00

252715 Headup display 1.135,00

Totaalprijs bij individuele opties 3.871,00

Pakketprijs 2.654,00

Uw voordeel 1.217,00

Artikelnr. Prijs *

114580 Connected security pakket voor 
velocate® GPS-tracker

252698
velocate® GPS tracker (hardware zonder 
persoonlijke tracking-functie, tracking na diefstal 
van voertuig mogelijk tegen extra betaling)

282,00

252815 velocate® levenslange licentie met onbeperkt, 
persoonlijke, EU-brede tracking functie 434,00

253809 velocate®-sensoren (gas, temperatuur, beweging) 270,00

Bovendien is hardware voorbereid op 
uitbreidingen via optionele sensoren 
(bijv. deur/raamcontact). Meer informatie 
vindt u op www.velocate.com

Totaalprijs bij individuele opties 986,00

Pakketprijs 920,00

Uw voordeel 66,00

Artikelnr. Prijs *

221010 Winter pakket (11 kg)

201787 Traction Plus, tractiehulp incl.bergafrijhulp 109,00

203732 230 V contactdoos in de cabine 205,00

203808 All weather banden 426,00

551988 Isolatiematten cabine ramen  1.265,00

551989 Isolatiemat voetruimte cabine  267,00

Totaalprijs bij individuele opties 2.272,00

Pakketprijs 1.881,00

Uw voordeel 391,00

Artikelnr. Prijs *

221012 Arctic Pakket (11 kg)

201787 Traction Plus, tractiehulp incl.bergafrijhulp 109,00

203732 230 V contactdoos in de cabine 205,00

551988 Isolatiematten cabine ramen  1.265,00

551989 Isolatiemat voetruimte cabine  267,00

Totaalprijs bij individuele opties 1.846,00

Pakketprijs 1.444,00

Uw voordeel 402,00

Artikelnr. Prijs *

210020 Veiligheids pakket I (4 kg)

252733

Alarminstallatie "Cobra CAN AK 46 PR-C" 
bestaande uit: binnenruimte bewaking, 
deactiveerbaar,  draadloze sirene met 
noodstroomvoorziening, deur- en raamsensoren

1.210,00

252734 Gassensor als verlengstuk van alarminstallatie 241,00

Totaalprijs bij individuele opties 1.451,00

Pakketprijs 1.215,00

Uw voordeel 236,00

Opmerkingen 
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Artikelnr.
in pakket/

optie
Omschrijving  
o = Optie  |  – = Technisch niet mogelijk  |  s = Standaard KG Prijs * 70

0 
LE

G

90
0 

LE
G

90
0 

LX

Motorisering / Aandrijving / Gewichtsverhoging

Motorisering / Aandrijving

Heavy duty chassis

203130-01 FIAT Ducato 4.500 kg***; 2,2 l 180 Multijet met Start-
Stop-System incl. slimme dynamo ; voorwielaandrijving; 
Euro VI HD (132 kW/180 pk) (Afhankelijkheid: ABH18163)

- s – –

Aandrijving

202711 9 traps automatische versnellingsbak 
(Afhankelijkheid: ABH19736)

18 3.751,00 o o o

Toegestane maximum massa

202320 Toegestane maximum massa van 5.000 kg*** 
naar 5.500 kg*** (Afhankelijkheid: 
ABH22389, Opmerking: H722)

- 1.060,00 – o o

552362 Extra zitplaats, opklapbaar, zitpositie in rijrichting (5e 
zitplaats met gordel) (Afhankelijkheid: ABH10468)

14 1.688,00 – o o

Chassis / Airco / Multimedia / Transportsystemen

101888 Elektrische opstap cabine 7 628,00 o o o

200394 Uitdraaisteunen achter 4 415,00 o o o

202789 AL-KO hydraulisch hefsysteem (HY 4) 
(Afhankelijkheid: ABH10470)

84 8.054,00 o o o

200393 Luchtveringsysteem (3-assen) – AL-KO Air Premium X2 
voor achterassen  (Afhankelijkheid: ABH10472)

50 6.189,00 – o o

202330 Luchtveringsysteem (3-assen) – AL-KO Air Premium X4 
voor voor- en achterassen (met zijwaarts- en 
autolevel functie)  (Afhankelijkheid: ABH10474)

55 14.546,00 – o o

Banden

203808 202568, 
202569, 
221010

All weather banden. Geschikt voor alle 
seizoenen, speciaal ontworpen voor campers en 
Camper Vans’s met betere efficiëntsklasse.

- 426,00 o – –

200868 Wieldoppen met KNAUS design 
(Afhankelijkheid: ABH10478)

2 89,00 o o o

201815 Lichtmetalen velgen voor standaard 
banden    (Afhankelijkheid: ABH10480)

- 849,00 o – –

201026 Lichtmetalen velgen voor standaard banden  
(Afhankelijkheid: ABH10476, ABH10480)

- 1.269,00 – o o

202568 17" lichtmetalen velgen met all season 
banden (235/60R17) zwart glans gepolijst 
in exclusief KNAUS design (Afhankelijkheid: 
ABH22391, ABH10482, ABH10483)

7 2.594,00 o – –

Artikelnr.
in pakket/

optie
Omschrijving  
o = Optie  |  – = Technisch niet mogelijk  |  s = Standaard KG Prijs * 70

0 
LE

G

90
0 

LE
G

90
0 

LX

202569 17" lichtmetalen velgen met all season 
banden (235/60R17) Titan metallic gelakt 
in exclusief KNAUS design (Afhankelijkheid: 
ABH22391, ABH10482, ABH10483)

7 2.465,00 o – –

202570 17" lichtmetalen velgen met all season banden 
(235/60R17) zwart glans front gepolijst in exclusief KNAUS 
design (3-asser) (Afhankelijkheid: ABH22389, ABH10488)

11 3.894,00 – o o

202571 17" lichtmetalen velgen met all season banden 
(235/60R17) Titan metallic gelakt in exclusief KNAUS 
design (3-asser) (Afhankelijkheid: ABH22389, ABH10488)

11 3.696,00 – o o

Binnen

201686 Airconditioning cabine, automatisch, (meerprijs 
t.o.v. airconditioning handmatig)

- 472,00 o o o

201519 210105 Stuur en versnellingspook met leder bekleed - 219,00 o o o

203730 210105 Dashboard met techno design (alu) - 109,00 o o o

203805 AGUTI stoelen Exclusiv 24 2.060,00 o o o

551988 221010, 
221012

Isolatiematten cabine ramen  10 1.265,00 o o o

551989 221010, 
221012

Isolatiemat voetruimte cabine  1 267,00 o o o

552322 Voorraamverduistering m.b.v. vouw plissegordijn, 
electrisch bedienbaar (naar keuze van 
onder- of van bovenaf uittrekbaar)

11 664,00 o o o

551878 Voorraamverduistering m.b.v. rolgordijn, 
elektrisch bedienbaar

11 930,00 o o o

Assistentsystemen

201787 221010, 
221012

Traction Plus, tractiehulp incl.bergafrijhulp - 109,00 o o o

202580 Buitenspiegels incl. dodehoekwaarschuwing d.m.v. 
camerasysteem met monitor op dashbord

- 1.536,00 o o o

202150 Bandendruk sensoren 1 279,00 o – –

203564 Bandendruk sensoren 3-as-AMC-chassis 1 331,00 – o o

Verlichting / Techniek

201043 Reservewiel 20 211,00 o o o

202712 Brandstoftank 90 Liter 13 103,00 o o o

202227 Extra voertuigsleutel met afstandbediening 
(Afhankelijkheid: ABH10490)

- 37,00 o o o

101977 Verwarming op voorraam  1 867,00 o o o

KNAUS SUN I – Functies en opties

*** het vermelde gewicht is de toegestane maximum massa. Verdere extra opties alsook juridische en technische informatie over het 
onderwerp „voertuiggewichten“ kunt u raadplegen vanaf pagina 3 en pagina 32 van deze prijslijst en op configurator.knaus.com/be
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203732 221010, 
221012

230 V contactdoos in de cabine - 205,00 o o o

Multimedia / Navigatie

252143 210006 Radio met DAB+, All-in One navigatiesysteem en 
campingsoftware, zonder CD/DVD speler, incl. 
DAB+ / FM antenne. Incl. 3 jaar kaartupdates

2 1.927,00 o o o

203728 210105 Radio met DAB+, All-in One navigatiesysteem met 10" 
display en campingsoftware, zonder CD/DVD speler, 
incl. DAB+ / FM antenne. Incl. 3 jaar kaartupdates 
(Afhankelijkheid: ABH10492, ABH35039)

2 1.997,00 o o o

203727 210105 Inductie oplaadstation (Afhankelijkheid: ABH35334) - 265,00 o o o

203725 210105 Virtuele cockpit - 593,00 o o o

Transportsystemen

202332 Trekhaak, afneembare kogel 30 1.745,00 o o o

203933 Voorbereiding voor trekhaak - 267,00 o o o

101800 Orga-Fix-Garagesysteem 2: 2 stuks geleiders op de bodem 
incl. sjorogen en bevestigingselementen over de hele 
achterwand, extra kledingtas, schoenentas en fietshouder

2 651,00 o o o

102331 Opbergboxen voor in garage, (3 stuks) 
(Afhankelijkheid: ABH10500)

7 308,00 – o o

Servicekleppen / Garagedeuren

102522-01 Kleppen van serviceluiken/bergruimte en garagedeur/klep 
met centrale deurvergrendeling (gaskastdeur niet mogelijk 
met centrale vergrendeling) (Afhankelijkheid: ABH10504)

2 1.007,00 o o o

Voorin

100526-43 Opbergruimteklep 70 x 24 cm, links 2 s – –

Achterin

100526-21 Garagedeur 100 x 120 cm, links 8 506,00 o o o

Ramen / Dakramen / Ontluchting

Voorin

551778-01 223001 Dakraam (hef-kiep) 70 x 50 cm met insectenhor 
en verduistering, helder met verlichting (voor)

8 724,00 o o o

Achterin

101944 Panorama dakraam 130 x 45 cm met insectenhor en 
verduistering, (achter) (Afhankelijkheid: ABH10506)

12 622,00 o o –

Wonen / Slapen

Wonen

552327 Kluis 6 535,00 o o o
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Slapen

552574 EvoPore HRC matras incl. WaterGEL 
toplaag, alleen vaste bedden

6 500,00 o o o

552028 Verwarmbaar comfortschuim matras  2 504,00 o o o

551796 Beduitbreiding naar groot ligvlak 2 556,00 o o –

552360 Hoeslaken set, aangepast aan matrasvorm 
- voor achterbed en hefbed

1 184,00 o o o

Bekleding en stoffen

Bekledingsvarianten

552335-09 Bekledingsstof keuze: MODERN CREAM - o o o

552326 Bekledingsstof keuze: DARK COFFEE (echt leder) - 4.679,00 o o o

552326-03 Bekledingsstof keuze: ECRU (echt leder) - 4.679,00 o o o

552326-02 Bekledingsstof keuze: CREAM NATURE (echt leder) - 4.679,00 o o o

COZY HOME pakket bestaande uit 2 deco 
kussens, 2 slaapkussens, 2 dekens, tafelloper

550660-06 Pakket PEACH 3 232,00 o o o

550660-02 Pakket STONE 3 232,00 o o o

550660-03 Pakket AVOCADO 3 232,00 o o o

550660-04 Pakket AQUA 3 232,00 o o o

550660-05 Pakket MAGNOLIA 3 232,00 o o o

550660-01 Pakket EARTH 3 232,00 o o o

Tapijt

201074 Voetmatten set in de cabine in KNAUS 
design (Afhankelijkheid: ABH10508)

2 99,00 o o o

550235 Tapijt voor in woongedeelte  6 481,00 o o o

Keuken / Bad gedeelte

Keukengedeelte

400369 Gasbakoven incl. grill functie 
(ingebouwd boven de koelkast)

13 871,00 o o o

402358 Ladeverdeler voor keukenlade   2 267,00 o o o

Bad / Douche gedeelte

453503-03 Cassettetoilet DOMETIC - draaibaar - s – –

452356 Vermaal-toilet (incl. pompfunctie van vuilwatertank in 
de fecaliëntank) incl. spoeltank 105 Liter, fecaliëntank 
105 Liter (Afhankelijkheid: ABH10513, ABH31120)

50 3.253,00 – o o

452356-01 Vermaal-toilet (incl. pompfunctie van vuilwatertank in 
de fecaliëntank) incl. spoeltank 80 Liter, fecaliëntank 
70 Liter (Afhankelijkheid: ABH10513, ABH31120)

50 3.253,00 o – –

KNAUS SUN I – Functies en opties
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452361 SOG-toilet ventilatie (Afhankelijkheid: ABH10500) - 336,00 – o o

452678-01 Buitendouche, aansluiting in garage links 
(Afhankelijkheid: ABH10516)

4 314,00 o o o

Gas / Verwarming / Airco / Water

Gas

301057 Afstandbediening voor DuoC (Eis Ex geïntegreerd)  
(Afhankelijkheid: ABH10518)

- 200,00 o o o

301956 TRUMA MonoControl CS incl. gasfilter 
(Afhankelijkheid: ABH10520)

1 389,00 o o o

301957 TRUMA DuoControl CS incl. gasfilter 
(Afhankelijkheid: ABH10520)

1 521,00 o o o

302499 TRUMA LevelControl (voor 1 stalen gasfles) 
(Afhankelijkheid: ABH10522)

- 200,00 o o o

300518 Gas buitenaansluiting 1 273,00 o o o

Verwarming / Airco

352287 Vloermat cabine met vloeistofverwarming 2 991,00 o o o

351880 Vloer met vloeistofverwarming 10 1.186,00 o o o

552275 Airconditioning TRUMA Aventa Comfort (Afhankelijkheid: 
ABH10527, ABH10526, Opmerking: H145)

30 2.986,00 o o o

Water

252546 Hulpcamera voor ledigen afvalwatertank, onder de 
vloer gemonteerd (Afhankelijkheid: ABH10498)

- 455,00 o o o

452606 223001 Waterfiltersysteem "BWT best camp S" 2 757,00 o o o

Elektrisch / Multimedia / Zekerheid

Elektrisch

250072-06 230 V SCHUKO stopcontact extra keuken (1 stuk) - 107,00 o o o

552321 Ambiënteverlichting (baldakijn, aanrecht, open 
planken, spiegelkast toiletruimte, entreemeubilair)

3 664,00 o o o

252434 3e AGM boordaccu extra (Afhankelijkheid: ABH10534) 24 614,00 – o o

253922 Twee lithium ion boordaccu's i.p.v. standaard boordaccu's 
(Afhankelijkheid: ABH10537, ABH10536)

-20 2.410,00 o – –

253761 Drie lithium ion boordaccu's (i.p.v. 2 standaard 
boordaccu's) (Afhankelijkheid: ABH10541, ABH10540)

-8 3.621,00 – o o

252433-01 223010 Inverter (VICTRON EasyPlus 1600 VA, 3000 Watt 
topbelasting) (Afhankelijkheid: ABH10544, ABH10545)

12 2.992,00 o o o

253782 Solar installatie (200 W) (Afhankelijkheid: ABH10550) 17 1.927,00 o o o

KNAUS SUN I – Functies en opties
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Multimedia

252384 210089 Compleet antenne systeem Oyster V premium 85 Quad  
(Afhankelijkheid: ABH10552, Opmerking: H145)

15 4.272,00 – o o

252627-01 210076 Compleet antennesysteem Oyster 80 premium 
twin incl. 32" LED-TV (Afhankelijkheid: 
ABH10554, ABH10555, Opmerking: H145)

23 5.181,00 o – –

252284 32" TV met HD-Tuner (Afhankelijkheid: ABH10554) 5 1.199,00 o – –

252283 210076 Comfortabele elektrische TV lift in het 
woongedeelte (Afhankelijkheid: ABH10558)

6 1.419,00 o – –

253569 210089 39'' SMART TV met HD-Tuner incl. 
electr. lift in woongedeelte

5 3.451,00 – o o

253742 39'' SMART TV met HD-Tuner, incl. houder, in 
slaapgedeelte  (Afhankelijkheid: ABH10560)

8 1.927,00 – – o

252448-01 21,5" SMART TV met HD-Tuner incl. houder in het 
slaapgedeelte  (Afhankelijkheid: ABH10560)

3 1.269,00 o o –

252442-01 TV schuiflade buitengebruik/in dubbele bodem met 
32'' SMART TV met HD-Tuner en incl. 2 bluetooth 
koptelefoons (Afhankelijkheid: ABH10562, ABH10563)

19 3.318,00 – o o

252479 210076 Kabelvoorbereiding voor TV in slaapgedeelte 1 101,00 o – –

252480 210089 Kabelvoorbereiding voor TV2 en TV3 1 160,00 – o o

Zekerheid

252733 210020 Alarminstallatie "Cobra CAN AK 46 PR-C" bestaande uit: 
binnenruimte bewaking, deactiveerbaar,  draadloze sirene 
met noodstroomvoorziening, deur- en raamsensoren

4 1.210,00 o o o

252734 210020 Gassensor als verlengstuk van alarminstallatie 
(Afhankelijkheid: ABH10566)

- 241,00 o o o

252698 114580 velocate® GPS tracker (hardware zonder persoonlijke 
tracking-functie, tracking na diefstal van voertuig 
mogelijk tegen extra betaling) (Opmerking: H146)

- 282,00 o o o

252815 114580 velocate® levenslange licentie met 
onbeperkt, persoonlijke, EU-brede tracking 
functie (Afhankelijkheid: ABH10568)

- 434,00 o o o

253809 114580 velocate®-sensoren (gas, temperatuur, beweging) 
(Afhankelijkheid: ABH10570)

- 270,00 o o o

Luifels / Optie luifels

Luifel THULE OMNISTOR

501272 Luifel 600 x 275 cm, wit  68 1.793,00 – o o

500817 Luifel 500 x 275 cm, wit  58 1.607,00 o – –

502359 LED-lichtband voor luifellijsten 
(Afhankelijkheid: ABH10572)

- 279,00 o o o
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Algemene afhankelijkheden

H140 Inclusief vermelding van productiegerelateerde toleranties van ±5%.
H722 Max. 6.000 kg totaalgewicht
H141 Houd er s.v.p. rekening mee dat het aantal aangegeven slaapplaatsen zowel voor volwassenen als 

voor kinderen kan zijn. De ligplaatsen hebben niet dezelfde afmetingen. Wij raden u daarom aan uw 
KNAUS dealer te raadplegen over de afmetingen van de slaapplaatsen in het voertuig, zodat u kunt 
beslissen of ze geschikt zijn voor de bezetting (volwassenen/kinderen) die u van plan bent te gebruiken.

H142 Voor sommige modellen moet een extra uitrusting worden gekozen om een zo groot 
mogelijk aantal slaapplaatsen te bereiken. Uw KNAUS dealer zal u graag adviseren.

H711B Vulniveau van de vers watertank is door een overloopventiel begrensd tot 40 liter (aanbevolen 
vulniveau tijdens de rit), volgens bijlage V, deel A, rubriek 2.6Fn (h) VO (EU) 1230/2012.

H712G Bij een gesloten overloopventiel is het vulniveau van de verswatertank 180 liter
H147 Maximaal belastbaar tot 250 kg
H160 Afhankelijk van de indeling zijn één of meer boosters opgenomen om de warmteafgifte te versterken
H145 Als deze optie is geselecteerd, zal het voertuig met ca. 11 cm hoger worden
H146 Bovendien is hardware voorbereid op uitbreidingen via optionele sensoren (bijv. 

deur/raamcontact). Meer informatie vindt u op www.velocate.com
H137 Een voucher om de EHBO-set te verkrijgen is bij het voertuig gevoegd. 

De EHBO-set bevat geneesmiddelen die bij een apotheek moeten worden gekocht. 
De voucher kan dus alleen worden ingewisseld bij de verantwoordelijke 
MediKit-postorderapotheek op www.medikit.shop. 
U kunt ook meer informatie over uw MediKit verkrijgen op www.medikit.shop.

H02 Info: Als u het FIAT-pakket niet bestelt, wordt de levertijd van de auto met 3-6 maanden verlengd.
H711 Vulniveau van de vers watertank is door een overloopventiel begrensd tot 10 liter

 (aanbevolen vulniveau tijdens de rit), volgens bijlage V, deel A, rubriek 2.6Fn (h) VO (EU) 1230/2012.
H712C Bij een gesloten overloopventiel is het vulniveau van de verswatertank 100 liter
H157 Houd er s.v.p. rekening mee dat door het monteren van de fietsendrager op de 

achterwand het zichtveld van de achteruitrijcamera beperkt wordt.
H149 Wanneer de ALDE warmwaterverwarming is gekozen, wordt het paneel 

vervangen door het ALDE-LCD bedieningspaneel.
H05 Ter info: hou er rekening mee dat als u het MAN-pakket niet bestelt, de 

levertijd van het voertuig met 3-6 maanden wordt verlengd.
H712B Bij een gesloten overloopventiel is het vulniveau van de verswatertank 95 liter
H129 Incl. noodremassistent bij automaat (voor afstandsgeregelde cruisecontrol ACC tot 160 km/u)
H94 Ter info: hou er rekening mee dat als u het VW-pakket niet bestelt, de 

levertijd van het voertuig met 3-6 maanden wordt verlengd.

Algemene opmerkingen

ABH10468 Niet mogelijk in combinatie met 252442-01
ABH10470 Niet mogelijk in combinatie met 200393 en 202330
ABH10472 Niet mogelijk in combinatie met 202330
ABH10474 Niet mogelijk in combinatie met 200393
ABH10476 Alleen in combinatie met 202132
ABH10478 Alleen in combinatie met 212561-01
ABH10480 Vervangt 200868
ABH10482 Bestaat uit: 203808
ABH10483 Vervangt 201815 en 212561-01 en 200868
ABH10488 Vervangt 201026 en 212561-01
ABH10490 Niet mogelijk in combinatie met 102522-01
ABH10492 Alleen in combinatie met 203726 en 201686
ABH10496 Alleen in combinatie met 203728 of 252143
ABH10498 Alleen in combinatie met 252143
ABH10500 Niet mogelijk in combinatie met 452356
ABH10504 Niet mogelijk in combinatie met 202227
ABH10506 Niet mogelijk in combinatie met 552540-01 of 552964-24
ABH10508 Niet mogelijk in combinatie met 352287
ABH10510 Bestaat uit: 953554 en 953555
ABH10513 Niet mogelijk in combinatie met 102331
ABH10516 Alleen in combinatie met 100526-21
ABH10518 Alleen in combinatie met 301957
ABH10520 Vervangt 302978 en 302979 en 302980 en 302981
ABH10522 Alleen in combinatie met 352380
ABH10524 Bestaat uit: 351945
ABH10526 Vervangt 102619-02
ABH10527 Niet mogelijk in combinatie met 913917
ABH10530 Vervangt 102619-03
ABH10531 Niet mogelijk in combinatie met 101944
ABH10534 Alleen in combinatie met 250201-01 en 250201-02
ABH10536 Vervangt 253749-01 en 251757

ABH10537
Niet mogelijk in combinatie met 253748-04 en 
253748-03 en 250201-01 en 253748-02 en 
253748-03 en 913921 en 250201-02 en 913929

ABH10540 Vervangt 251757 en 253749-01 en 252434

ABH10541
Niet mogelijk in combinatie met 252434 en 913915 
en 253748-04 en 253748-03 en 250201-01 en 
250201-02 en 253748-02 en 253748-03 en 913930

ABH10544 Alleen in combinatie met FR0363332*, 
FR0363339*:253761 of 252434

ABH10545 Niet mogelijk in combinatie met 253749-01
ABH10548 Niet mogelijk in combinatie met 253782
ABH10550 Niet mogelijk in combinatie met 253802
ABH10552 Alleen in combinatie met 253569
ABH10554 Alleen in combinatie met 252283



30

Algemene afhankelijkheden

ABH10555 Niet mogelijk in combinatie met 252284
ABH10558 Alleen in combinatie met 252284 of 252581-01 of 252627-01
ABH10560 Alleen in combinatie met 252480
ABH10562 Alleen in combinatie met 210089
ABH10563 Niet mogelijk in combinatie met 552362
ABH10566 Alleen in combinatie met 252733
ABH10568 Alleen in combinatie met 252698
ABH10570 Alleen in combinatie met 252698 en 252815
ABH10572 Alleen in combinatie met 501272
ABH10574 Niet mogelijk in combinatie met 253568-01
ABH10576 Niet mogelijk in combinatie met 230020
ABH10581 Niet mogelijk in combinatie met 201781-01 of 201781-02
ABH10592 Niet mogelijk in combinatie met 202060
ABH10594 Niet mogelijk in combinatie met 202766
ABH10598 Alleen in combinatie met 202139
ABH10600 Alleen in combinatie met 152828 of 202132
ABH10602 Alleen in combinatie met 212561-01 en 202132
ABH10604 Vervangt 202200 of 200868
ABH10605 Alleen in combinatie met 210010
ABH10608 Bestaat uit: 202137
ABH10610 Bestaat uit: 102273
ABH10611 Niet mogelijk in combinatie met 102735-01
ABH10614 Niet mogelijk in combinatie met 100237

ABH10620 Niet mogelijk in combinatie met 102514 
of 102515 of 102735-01

ABH10622 Alleen in combinatie met 102610
ABH10624 Alleen in combinatie met 550566-01 of 352533-01
ABH10626 Vervangt FR0544377*, FR0549377*:100526-16
ABH10627 Alleen in combinatie met FR0544377*, FR0549377*:551711
ABH10630 Vervangt 100526-15
ABH10631 Alleen in combinatie met 551711
ABH10634 Niet mogelijk in combinatie met 552052 of 913916
ABH10638 Bestaat uit: 100526-14
ABH10640 Alleen in combinatie met 551770
ABH10642 Alleen in combinatie met 352971 of 351166
ABH10644 Bestaat uit: 352966 en 351945 en 252578
ABH10648 Niet mogelijk in combinatie met 913916
ABH10650 Vervangt 253749
ABH10658 Alleen in combinatie met 252405
ABH10660 Bestaat uit: 252405
ABH10661 Niet mogelijk in combinatie met 252824-01 of 252825-01

ABH10664 Alleen in combinatie met 252479
ABH10666 Alleen in combinatie met 225110-02
ABH10668 Bestaat uit: 222859
ABH10670 Alleen in combinatie met 232660-02
ABH10672 Bestaat uit: 222645
ABH10673 Alleen in combinatie met 225010
ABH10674 Niet mogelijk in combinatie met 232845
ABH10678 Alleen in combinatie met 222629 of 233602
ABH10680 Vervangt 202887
ABH10682 Niet mogelijk in combinatie met 552768-01
ABH10688 Alleen in combinatie met 222645
ABH10690 Alleen in combinatie met 222642
ABH10691 Niet mogelijk in combinatie met 233602
ABH10694 Niet mogelijk in combinatie met 222629
ABH10696 Alleen in combinatie met 102273
ABH10698 Niet mogelijk in combinatie met 102514 of 102515
ABH10700 Vervangt 252825-01
ABH10702 Bestaat uit: 352966 en 351945-01
ABH10712 Niet mogelijk in combinatie met 252582-01
ABH10714 Niet mogelijk in combinatie met 225110
ABH10718 Niet mogelijk in combinatie met 201781-05 of 232769
ABH10720 Niet mogelijk in combinatie met FR0946236*:100237
ABH10734 Alleen in combinatie met 102610 of 102576
ABH10736 Vervangt 102923-04
ABH10740 Niet mogelijk in combinatie met FR0942277*:252627-01
ABH10742 Alleen in combinatie met 351166
ABH10746 Alleen in combinatie met 252405 of 252283
ABH10747 Niet mogelijk in combinatie met FR0942277*:101944
ABH10750 Niet mogelijk in combinatie met 252581-01 of 252627-01
ABH10752 Niet mogelijk in combinatie met 230025 of 230023
ABH10756 Niet mogelijk in combinatie met 102522-03
ABH10758 Niet mogelijk in combinatie met 100237 of 102735-01
ABH10760 Niet mogelijk in combinatie met 252825-01

ABH10766 Niet mogelijk in combinatie met FR1134245*:552052 
of 913916 en FR1144277*:101944

ABH10768 Niet mogelijk in combinatie met 230006 of 230009

ABH10779 Niet mogelijk in combinatie met 201781-01 of 
201781-02 of 201869-01 of 201869-02 of 202320

ABH10782 Alleen in combinatie met 210011
ABH10784 Vervangt 201789

ABH10786 Niet mogelijk in combinatie met 102514 
of 102515 of 102735-01

ABH10788 Niet mogelijk in combinatie met 551711
ABH10790 Vervangt 100526-16
ABH10794 Bestaat uit: 402417
ABH10796 Alleen in combinatie met 402732
ABH10797 Niet mogelijk in combinatie met 400369-01
ABH10800 Niet mogelijk in combinatie met 400369
ABH10802 Bestaat uit: 352966 en 351945
ABH10804 Niet mogelijk in combinatie met 102619-02 en 913916

ABH10811 Niet mogelijk in combinatie met 201781-01 of 
201781-02 of 201869-01 of 201869-02

ABH10816 Vervangt 100526-33
ABH10817 Alleen in combinatie met 552473
ABH10820 Niet mogelijk in combinatie met 552473
ABH10822 Vervangt FR1549377*:100526-16
ABH10823 Alleen in combinatie met FR1549377*:551711
ABH10826 Vervangt 100526-30
ABH10828 Niet mogelijk in combinatie met FR1544399*:252825-01

ABH10830 Niet mogelijk in combinatie met FR1544345* en FR1544399* 
en FR1549377* en FR1548399*:252825-01 en 913916

ABH10832
Niet mogelijk in combinatie met FR1544399*:552052 
en 101944 en FR1544345* en FR1549377* 
en FR1548399*:552052 of 913916

ABH10834 Niet mogelijk in combinatie met 230023 of 230025-01
ABH10838 Bestaat uit: 251925
ABH10840 Alleen in combinatie met 301957 of 302465
ABH10842 Alleen in combinatie met 550566-01
ABH10844 Vervangt 253526-02
ABH10846 Niet mogelijk in combinatie met FR1644377*:101944
ABH10848 Niet mogelijk in combinatie met 230008

ABH10852 Niet mogelijk in combinatie met FR1834245*:552052 
of 913916 en FR1844277*:101944

ABH10854 Niet mogelijk in combinatie met 230020 of 230025-02
ABH10862 Niet mogelijk in combinatie met 102522-02
ABH10864 Vervangt 552198
ABH17500 Alleen in combinatie met 225050-01 of 225053-01
ABH17633 Alleen in combinatie met 102839
ABH17635 Niet mogelijk in combinatie met 201781-02 of 232769
ABH18163 Alleen in combinatie met 200318:202711

ABH18165 Alleen in combinatie met FR0544345*, 
FR0544377*:202711 en FR0549377*:200318:202711
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Algemene afhankelijkheden

ABH18166 Niet mogelijk in combinatie met FR0549377*:200318:202826

ABH18169 Alleen in combinatie met FR0549377*:203587 
en 200318:202711

ABH18170 Niet mogelijk in combinatie met 201781-01 
of 201781-02 en 200318:202826

ABH18173 Alleen in combinatie met 202711

ABH18175 Alleen in combinatie met FR1244377*:202711 
en FR1249377*:200318:202711

ABH18176 Niet mogelijk in combinatie met FR1249377*:200318:202826

ABH18179 Alleen in combinatie met FR1249377*:203587 en 
FR1244377*:202711 en FR1249377*:200318:202711

ABH18180 Niet mogelijk in combinatie met 201781-01 of 
201781-02 en FR1249377*:200318:202826

ABH18183 Alleen in combinatie met FR1260377*:200318:202711
ABH18184 Niet mogelijk in combinatie met FR1260377*:200318:202826

ABH18187
Alleen in combinatie met FR1544387*, 
FR1544345*, FR1544399*:202711 en 
FR1549377*, FR1548399*:200318:202711

ABH18188 Niet mogelijk in combinatie met FR1549377*, 
FR1548399*:200318:202826

ABH18191 Alleen in combinatie met FR1549377*, 
FR1548399*:203587 en 200318:202711

ABH18199 Niet mogelijk in combinatie met FR1834245*:200318

ABH18201 Alleen in combinatie met FR2144345*, 
FR2144377*:202711 en FR2149377*:200318:202711

ABH18202 Niet mogelijk in combinatie met FR2149377*:200318:202826

ABH18205 Alleen in combinatie met 200318:202711 
en FR2149377*:203587

ABH19736 Alleen in combinatie met 223001
ABH19738 Alleen in combinatie met 233602 en 222645
ABH20278 Bestaat uit: 552198
ABH21761 Niet mogelijk in combinatie met 552768-02
ABH21999 Alleen in combinatie met 224030
ABH22001 Bestaat uit: 224039
ABH22003 Alleen in combinatie met 224037
ABH22005 Alleen in combinatie met 224070 of 224071
ABH22007 Niet mogelijk in combinatie met 224035
ABH22009 Alleen in combinatie met 224072
ABH22010 Niet mogelijk in combinatie met 224070
ABH22389 Alleen in combinatie met 203130
ABH22391 Alleen in combinatie met 203130-01
ABH22393 Alleen in combinatie met 203001-99 of 203004-99 of 203004
ABH22395 Alleen in combinatie met 203084-99

ABH22397 Alleen in combinatie met 203007-99 of 203104-99 of 203129
ABH22399 Alleen in combinatie met 203728 of 252143 of 253758

ABH22401 Niet mogelijk in combinatie met 250201 en 
913913-01 en 250201-01 en 253748-05

ABH22403 Alleen in combinatie met 253747-01 of 
913913-01 of 253748-05 of 913914-03

ABH22404 Niet mogelijk in combinatie met 250201 
en 253747-01 en 250201-01

ABH22407 Niet mogelijk in combinatie met 250201 en 251757 
en 913913-01 en 250201-01 en 253748-05

ABH22409 Niet mogelijk in combinatie met 250201 en 
251757 en 913914-01 en 250201-01

ABH22411
Niet mogelijk in combinatie met 253747-01 
of 253748-01 of 253749 of 913913-01 of 
913914-01 of 253748-05 of 913914-03

ABH22413 Niet mogelijk in combinatie met 250201 en 251757 
en 913913-01 en 253748-05 en 250201-01

ABH22415 Niet mogelijk in combinatie met 203082-99 
of 203115-99 of 203128 of 203136

ABH22421 Alleen in combinatie met 203001-99 of 
203004-99 of 203082-99 of 203128

ABH22423 Niet mogelijk in combinatie met 250201 
en 913914-01 en 250201-01

ABH22425 Alleen in combinatie met 203001-99 of 
203004-99 of 203004 of 203082-99

ABH22427 Alleen in combinatie met FR1644377*, 
FR1644345*:202711 en FR1649377*:200318:202711

ABH22428 Niet mogelijk in combinatie met FR1649377*:200318:202826

ABH22431 Alleen in combinatie met FR1649377*:203587 
en 200318:202711

ABH22433 Alleen in combinatie met 203001-99 
of 203004-99 of 203101-99

ABH22435 Alleen in combinatie met 203001-99 of 
203004-99 of 203101-99 of 203082-99

ABH22437 Bestaat uit: 352966
ABH22439 Alleen in combinatie met 203084-99 of 203115-98

ABH22441 Alleen in combinatie met 203007-99 of 
203104-99 of 203129 of 203137

ABH22443 Alleen in combinatie met 203001-99 of 203004-99 
of 203101-99 of 203082-99 of 203128

ABH22445
Alleen in combinatie met FR2149377*:201781-01 of 
201781-02 of 201869-01 of 203007-99 of 203082-99 of 
203084-99 of 203115-98 of 203128 of 203137 of 203129

ABH23421
Niet mogelijk in combinatie met 253747-01 
of 253748-01 of 253749 of 913913-01 of 
253748-05 of 913914-01 of 913914-03

ABH29539 Vervangt 212561
ABH29542 Bestaat uit: 224176
ABH29544 Alleen in combinatie met 224133
ABH29546 Alleen in combinatie met 224142
ABH29548 Alleen in combinatie met 224140
ABH29550 Alleen in combinatie met 224134
ABH29552 Alleen in combinatie met 224147
ABH29554 Bestaat uit: 224152
ABH29555 Alleen in combinatie met 224058
ABH29558 Vervangt 224070-01
ABH29560 Alleen in combinatie met 224148
ABH30015 Alleen in combinatie met 224148 en 224167 en 224134
ABH30063 Alleen in combinatie met 203004 of 203004-99 of 203001-99
ABH30147 Alleen in combinatie met 351166 of 354173
ABH30338 Alleen in combinatie met 100526-33
ABH30456 Bestaat uit: 224196
ABH30457 Alleen in combinatie met 224141 en 224131
ABH30464 Alleen in combinatie met 224195

ABH30908 Alleen in combinatie met 203007-99 of 
203102-99 of 203129 of 203007

ABH31002 Vervangt 952791
ABH31006 Alleen in combinatie met 224141 of 224195 of 224154
ABH31120 Vervangt 453503-01 en 453503-03
ABH31122 Vervangt 202200 en 200868
ABH31124 Bestaat uit: 552198 en 552198-02
ABH31126 Alleen in combinatie met 552247-01

ABH33864 Niet mogelijk in combinatie met 201781-01 
of 201781-02 en 200318

ABH35039 Niet mogelijk in combinatie met 252546
ABH35334 Alleen in combinatie met 201686
ABH35338 Alleen in combinatie met 203933
ABH35340 Alleen in combinatie met 234225 of 233602
ABH35342 Alleen in combinatie met 232700
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Belangrijke technische en juridische informatie over de voertuigconfiguratie en gegevens met betrekking tot het gewicht

VOOR DEZE PRIJSLIJST
In geval van een camper/campervan wordt over zowel auto, motor als autoge-
relateerde accessoires BPM belasting geheven. BPM bedragen zijn gebaseerd 
op de catalogusprijzen van de betreffende chassisfabrikant (Fiat Stellantes 
januari 2023, Mercedes januari 2023, MAN-TGE januari 2023, VW Transporter 
6.1 januari 2023, VW Crafter januari 2023, Ford Transit november 2022. Indien 
de betreffende chassisfabrikant (voor aflevering) de prijzen verhoogt, dan is 
uw leverancier wettelijk verplicht u het ontstane meerbedrag aan BPM door te 
berekenen. Ongeacht datum van contract of offerte. Dit geldt voor ieder BPM 
bedrag. De inhoud van deze prijslijst is gemaakt op basis van de kennisstand 
per 03/2023.De prijslijst is vanaf 03/2023 en voor modeljaar 2023 geldig. 
Eerdere prijslijsten, brochure informatie en technische gegevens verliezen hun 
geldigheid met betrekking tot de aangeboden voertuigen.Vergissingen en 
drukfouten zijn voorbehouden.

NAAR TECHNISCHE GEGEVENS EN AFBEELDINGEN:
Om uw veiligheid en de goedkeuring van uw voertuig niet in gevaar te brengen, 
adviseren we aanbouw, inbouw of veranderingen uitsluitend bij uw bevoegde 
KNAUS-dealer te laten uitvoeren met originele KNAUS-onderdelen.
Voor latere veranderingen en inbouw, indien deze technisch mogelijk zijn, 
moet normaal betaald worden. In sommige gevallen kunnen specifieke 
wensen en combinaties elkaar uitsluiten. Wijzigingen qua constructie, kleur 
en uitvoering blijven ons voorbehouden voor zover deze de technische voor-
uitgang dienen, redelijk zijn en/of voor de veiligheid dienen.
De gegevens over leveringsomvang, afmetingen en gewichten alsmede 
uitstraling komen overeen met de kennis op het moment van ter perse gaan 
03/2023. Wijzigingen van uitrustingen, technische gegevens, standaar-
domvang en prijzen blijven voorbehouden. Vraag hierover voor de aankoop 
informatie bij de bevoegde KNAUS-dealer.
Na het afsluiten van een koopovereenkomst, blijven technische aanpassingen 
in het kader van de bouw/constructie mogelijk, voorzover deze de technische 
vooruitgang dienen en voordeel voor de klant hebben. 
Kleine variaties van kleur en kwaliteitsafwijkingen zijn ook - na afsluiten van 
de koopovereenkomst – voorbehouden indien dit niet vermeden kan worden 
(bijv. kleurafwijkingen van-tot ca 2dE tussen lak van de plaatwerk en lak van 
het GFK / kunststof) en voor de klant geen nadeel betekent.
De afbeeldingen die getoond worden in de brochure laten deels speciale 
uitvoeringen zien die tegen meerprijs te verkrijgen zijn of deel uitmaken van 
prototypes of studie, die niet overeenkomen met de standaarduitvoeringen 
en daardoor ook niet als optie beschikbaar zal zijn. Kleurafwijkingen zijn door 
druktechnische redenen mogelijk.
Wij adviseren u voor aankoop van deze modellen te informeren bij uw KNAUS 
dealer naar de concrete kenmerken, uitvoering en eigenschappen van het door 
u gekozen model. De in de brochure afgebeelde decoratie is niet leverbaar

Belangrijke technische en juridische informatie over de 
voertuigconfiguratie en gegevens met betrekking tot het gewicht
Voor het wegverkeer is elk voertuig slechts tot een bepaald maximumgewicht 
toegelaten. Dit maximumgewicht mag tijdens het rijden niet worden over-
schreden. Daarom moet bij de configuratie en bij de keuze van extra uitrusting 
(“pakketten”, “uitrustingskenmerken” en “opties”) uit ons fabrieksassortiment 
al rekening worden gehouden met de technische en wettelijke voorschriften 
voor het gewicht van uw voertuig.
De wettelijke voorschriften voor het gewicht van uw voertuig worden 
uiteengezet in uitvoeringsverordening (EU) 2021/535 van de Commissie 
van 31  maart 2021 (tot 06/2022: verordening (EU) nr. 1230/2012 van de 
Commissie van 12 december 2012). Om u zo transparant en volledig moge-
lijk te informeren over de informatie met betrekking tot het gewicht in onze 
verkoopdocumenten, zijn de volgende toelichtingen en opmerkingen van 
Knaus Tabbert AG gebaseerd op de vereisten van deze verordening. Lees de 
volgende toelichtingen en opmerkingen over de gewichtsgerelateerde infor-
matie in onze verkoopdocumenten zorgvuldig door voordat u uw voertuig 
configureert en bestelt. Onze dealers helpen u ook graag bij de keuze en confi-
guratie van uw voertuig.

I. Begripsbepalingen

1. De toegestane maximum massa van het voertuig in beladen toestand
De “toegestane maximum massa” van het voertuig wordt vermeld in deel I van 
het kentekenbewijs en verwijst naar de door de fabrikant opgegeven maximum 
massa die uw voertuig in beladen toestand mag wegen (bv. 3.500 kg). Deze 
grens mag tijdens het rijden niet worden overschreden. Het overschrijden 
van de toegestane maximum massa tijdens het rijden wordt in veel Europese 
landen bestraft met geldboetes. In Duitsland geldt de overschrijding van de 
toegestane maximum massa tijdens het rijden als een administratieve over-
treding die wordt bestraft met een geldboete. Daarom raden wij u aan uw 
voertuig vóór elke rit te wegen en te controleren of u de toegestane maximum 
massa van het voertuig in acht neemt. U draagt de verantwoordelijkheid voor 
de naleving van de toegestane maximum massa.
De toegestane maximum massa wordt voor elke indeling in onze prijslijsten 
aangegeven. 

Voorbeeld:

2. Het rijklaar gewicht van het voertuig 
Het “rijklaar gewicht” is de massa van het voertuig met carrosserie en stan-
daarduitrusting (“basisuitrusting” of “standaarduitrusting”), met inbegrip van 
de tot 90% gevulde brandstoftank alsook afgevulde bedrijfsmaterialen zoals 
smeervetten, oliën en koelvloeistoffen, gereedschap en hulp bij bandenpech, 
en de wettelijk vastgelegde massa van de chauffeur, die wordt berekend aan 
de hand van een vaste waarde van 75 kg. 
Het rijklaar gewicht wordt bij elke indeling in onze prijslijsten aangegeven.

WIJ VERLENEN VOOR VRIJETIJDSVOERTUIGEN VAN HET MERK KNAUS IN HET KADER VAN ONZE GARANTIEVOORWAARDEN, DIE GELDEN BIJ DE 
VOERTUIGOVERDRACHT, NAAST UW WETTELIJKE GARANTIE, EEN WATERDICHTHEIDSGARANTIE VAN 10 JAAR OP DE DOOR ONS VERVAARDIGDE OPBOUW. 

LET OP: VOOR ALLE VRIJETIJDSVOERTUIGEN VAN HET MERK KNAUS GELDEN DE VOLGENDE BELANGRIJKE OPMERKINGEN:
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Voorbeeld:

In rijklare toestand worden de volgende punten bij de massa gerekend:
•  het leeggewicht van het voertuig, met inbegrip van de carrosserie, bedrijfs-

vloeistoffen zoals vetten, oliën en koelvloeistoffen, gereedschap en een 
reparatieset voor lekke banden;

•  bij een standaarduitrusting af fabriek wordt verwezen naar de basisconfigu-
ratie van een voertuig, uitgerust met alle wettelijk vereiste voorzieningen, 
met inbegrip van alle gemonteerde uitrusting waarvoor geen verdere speci-
ficaties op het niveau van de configuratie of uitrusting vereist zijn;

•  de tot 100% gevulde verswatertank tijdens het rijden (de capaciteit van de 
verswatertank is beperkt tot 10, 20 of 40 liter, afhankelijk van het voertuig-
model tijdens het rijden) en een tot 100% gevulde aluminium gasfles met 
een gewicht van 16 kg;

•  de tot 90% gevulde brandstoftank inclusief brandstof;
•  de chauffeur, wiens gewicht wordt berekend op een vaste waarde van 75 kg. 

Houd er rekening mee dat de informatie over het rijklaar gewicht in 
de verkoopdocumenten van Knaus Tabbert AG berekende nominale 
waarden zijn, die onderhevig zijn aan productiegerelateerde toleranties 
tot ± 5 %. Deze wettelijk toegestane toleranties kunnen een rechtstreeks 
effect hebben op de werkelijke massa van uw voertuig en dus ook op 
de laadcapaciteit of het resterende laadvermogen. Daarom dient u 
bij de configuratie van uw voertuig zeker rekening te houden met deze 
toleranties. 

3. De werkelijke voertuigmassa
De “werkelijke voertuigmassa” is het rijklaar gewicht van het voertuig, 
vermeerderd met de massa van alle in de fabriek gemonteerde, optionele 
uitrusting van een bepaald voertuig. 

4. De massa van de chauffeur en de massa van de passagiers
De “massa van de chauffeur” wordt berekend als een vaste waarde van 75 kg, 
ongeacht het werkelijke gewicht van de chauffeur. Aangezien de massa van de 
chauffeur reeds is opgenomen in het rijklaar gewicht, wordt deze niet meege-
rekend in de massa van de toegestane passagiers.
De “massa van de passagiers” is het resultaat van het door de fabrikant 
toegestane aantal personen tijdens het rijden, zoals bepaald in de typegoed-
keuringsprocedure, verminderd met de massa van de chauffeur, berekend als 
een vaste waarde van 75 kg.
Het toegestane aantal personen tijdens het rijden wordt voor elke indeling 
in onze prijslijsten aangegeven. Het toegestane aantal personen tijdens het 
rijden kan als gevolg van de installatie van extra uitrusting lager uitvallen.

Voorbeeld:

De massa van de passagiers wordt eveneens berekend op basis van een 
vaste waarde van 75 kg per passagier, ongeacht hun werkelijke gewicht. Voor 
een voertuig met een toegestaan aantal personen van 4 tijdens het rijden, 
bedraagt de massa van de passagiers dus 225 kg (3*75 kg).

5. Standaarduitrusting en extra uitrusting
Bij een “standaarduitrusting” (“basisuitrusting” of “standaarduitrusting“) 
wordt verwezen naar de basisconfiguratie van een voertuig, uitgerust met alle 
wettelijk vereiste voorzieningen, met inbegrip van alle gemonteerde uitrus-
ting waarvoor geen verdere specificaties op het niveau van de configuratie of 
uitrusting vereist zijn. 
In onze prijslijsten kunt u voor elke indeling informatie terugvinden over de 
standaarduitrusting (“basisuitrusting” of “standaarduitrusting”).
Bij “Extra uitrusting” (“pakketten”, “uitrustingskenmerken” en “opties”) wordt 
verwezen naar alle uitrusting die niet tot de standaarduitrusting behoort en 
die onder verantwoordelijkheid van de fabrikant in de fabriek in het voertuig 
wordt gemonteerd en door de klant kan worden besteld. Onder extra uitrusting 
in deze zin vallen geen andere accessoires die door u of uw handelspartner na 
aflevering van het voertuig door de fabrikant in het voertuig zijn ingebouwd.
Informatie over de (uitrustings)pakketten, uitrustingskenmerken en opties die 
af fabriek kunnen worden besteld, vindt u voor elke indeling in onze prijslijsten.

Houd er rekening mee dat de installatie van extra uitrusting te allen 
tijde een vermindering van het laadvermogen tot gevolg heeft (zie punt 
6). De maximale massa van de extra uitrusting die voor een bepaalde 
indeling kan worden gekozen, is opgenomen in de informatie over de 
desbetreffende voertuigindelingen (zie punt 7).

Voorbeeld:
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6. Het laadvermogen en het minimum laadvermogen
Het “laadvermogen” wordt berekend door van de toegestane maximum 
massa, het rijklaar gewicht, de massa van de passagiers en de door de fabri-
kant opgegeven maximum massa van de extra uitrusting af te trekken.
De Europese wetgeving legt voor campers een vast “minimum laadvermogen” 
vast, dat moet worden gehandhaafd voor bagage en andere accessoires die 
niet door de fabrikant zijn geïnstalleerd. Deze mag bij de configuratie van uw 
voertuig niet worden onderschreden en wordt berekend aan de hand van de 
volgende formule:

Minimaal laadvermogen in kg ≥ 10 * (n + L)
Hier geldt het volgende: “n” = maximum aantal passagiers vermeerderd met 
de chauffeur en “L” = totale lengte van het voertuig in meters.

7. De maximale massa van de extra uitrusting
Om ervoor te zorgen dat het wettelijk voorgeschreven minimale laadver-
mogen in acht wordt genomen, wordt de “maximale massa van de extra 
uitrusting” voor elke indeling door de fabrikant gespecificeerd. Het gaat hierbij 
om de massa die beschikbaar is voor de keuze van optionele, extra uitrusting af 
fabriek (“pakketten”, “uitrustingskenmerken” en “opties”) waarbij het wettelijk 
voorgeschreven minimum laadvermogen in acht wordt genomen.
Knaus Tabbert AG berekent de maximum massa van de extra uitrusting door 
het rijklaar gewicht, de massa van de passagiers en het minimum laadver-
mogen te verminderen met de toegestane maximum massa.

Voorbeeld:
 3.500 kg Toegestane maximum massa
-  2.968 kg Rijklaar gewicht
-  3*75 kg Massa van de passagiers
-  110 kg minimum laadvermogen
=  197 kg Maximale massa van de extra uitrusting

II. Technische en juridische informatie

1. Wettelijk toegestane toleranties bij de 
berekening van gewichtsspecificaties
De in de prijslijsten vermelde rijklaar gewichten zijn berekende nominale 
waarden die onderhevig zijn aan productiegerelateerde toleranties tot ± 5 
%. Deze productiegerelateerde toleranties van maximaal ± 5 % zijn wette-
lijk toegestaan en vloeien voort uit het gebruik van natuurlijke grondstoffen, 
zoals hout, en de door sommige leveranciers toegepaste fabricagemethoden. 
Vanwege de gebruikte materialen kunnen afwijkingen in het gewicht niet 
worden uitgesloten, ondanks geoptimaliseerde productieprocessen. Aange-
zien deze wettelijk toegestane toleranties een rechtstreeks effect hebben op 
de werkelijke massa van uw voertuig en bijgevolg ook op de mogelijke laad-
capaciteit of het resterende laadvermogen, moet u hiermee zeker rekening 
houden bij de configuratie van uw voertuig. 

Voorbeeld:
 Rijklaar gewicht volgens prijslijst: 2.968 kg
Wettelijk toegestane tolerantie van ± 5 %: 148 kg
Wettelijk toegestane rijklaar gewicht 2.820 tot 3.116 kg

2. Toepassing van de wettelijk toegestane toleranties
Als de feitelijke voertuigmassa zozeer verhoogt door de keuze van extra uitrus-
ting, dat er rekenkundig tussen de feitelijke voertuigmassa en de toegestane 
maximum massa niet meer voldoende laadmogelijkheid voorhanden is om de 
toegelaten passagiers en de minimale nuttige massa mee te nemen, kunt u bij 
de configuratie van uw voertuig in principe (afhankelijk van de indeling) kiezen 
voor een verhoging van het laadvermogen van het voertuig, een vermindering 
van het toegelaten aantal zitplaatsen tijdens het rijden en/of extra uitrusting 
weglaten. In onze configurator is dit dan een voorwaarde om de configuratie 
te kunnen voortzetten. Als dit niet gebeurt, kan de configuratie niet worden 
voortgezet.

Vergewis u er eventueel bij uw Knaus Tabbert AG dealer van dat de toegestane 
maximum massa ook rekenkundig niet overschreden wordt en dat er ook 
voldoende laadmogelijkheid is voor passagiers en bagage (minimale nuttige 
massa, zie hieronder).
Maar ook los van de vraag of de naleving van het minimum laadvermogen 
wordt gegarandeerd, moeten de wettelijk toegestane, productiegerelateerde 
toleranties voor het rijklaar gewicht binnen het kader van de configuratie in 
acht worden genomen omdat deze ook steeds de laadmogelijkheden zullen 
beïnvloeden. Daarom kunt u voor elke indeling slechts een maximale massa 
aan extra uitrusting bestellen.
Als u het voertuig uit het bovenstaande voorbeeld bestelt met een extra uitrus-
ting met een totaalgewicht van 150 kg, resulteert de nominale waarde van het 
rijklaar gewicht uit de prijslijst in een laadvermogen van 180 kg. De werkelijke 
laadcapaciteit kan echter afwijken van deze waarde als gevolg van de wette-
lijk toegestane toleranties. Als het rijklaar gewicht ongeveer 1% hoger blijkt 
dan de in de prijslijsten vermelde nominale waarde, wordt het laadcapaciteit 
verlaagd van 180 kg naar 151 kg:

Voorbeeld:
  3.500 kg Toegestane maximum massa
- 2.998 kg  Rijklaar gewicht (+ 1 % ten opzichte van de 2.968 kg, 

die wordt vermeld in de verkoopdocumenten).
- 3*75 kg Massa van de passagiers
- 150 kg  Bestelde extra uitrusting voor het specifiek 

geconfigureerde voertuig
=  127 kg  Resterende laadcapaciteit (belangrijk: de 

resterende laadcapaciteit moet groter zijn dan 
het minimum laadvermogen (zie punt 6).

Daarom raden wij u aan uw beladen voertuig vóór elke rit te wegen en 
te controleren of u de toegestane maximum massa in acht neemt. Deze 
controle is uw verantwoordelijkheid als chauffeur van het voertuig.

Belangrijke technische en juridische informatie over de voertuigconfiguratie en gegevens met betrekking tot het gewicht

De aangegeven prijzen zijn adviesprijzen van de 
fabrikant. Genoemde consumentenprijzen zijn all-in 
prijzen incl. 21 % BTW en incl. transport (fabriek-dealer), 
rijklaar zetten, keuring en homologatie. 



Opmerkingen 
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youtube.knaus.com

facebook.knaus.com

@knaus_offi  cial

schwalbenblog.knaus.com

shop.knaus.com

Knaus Tabbert AG . Helmut-Knaus-Straße 1 . 94118 Jandelsbrunn . Deutschland

Alle voertuigen online
knaus.com
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