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Viktige tekniske og juridiske merknader om kjøretøykonfigurasjon og vektbasert informasjon

I veitrafikken er hvert kjøretøy kun tillatt for en spesifikk 
maksimalvekt. Denne maksimalvekten skal aldri overskrides 
under kjøring. Vær derfor oppmerksom på de tekniske og juridiske 
angivelsene for vekten til kjøretøyet ditt ved konfigurasjon og 
valg av tilleggsutstyr (pakker, utstyrsegenskaper og ekstrautstyr) 
fra vårt fabrikkutvalg når du konfigurerer kjøretøyet ditt.
De juridiske angivelsene om vekten til kjøretøyet ditt inneholder 
EU-kommisjonens gjennomføringsforordning 2021/535 fra 
den 31. mars 2021 (til 06/2022: EU-forordning nr. 1230/2012 
fra den 12. desember 2012). For å gi mest mulig transparent og 
omfattende informasjon om vektinformasjonen som en del av 
konfigurasjonen, er de påfølgende forklaringer og merknader fra 
Knaus Tabbert AG basert på kravene i denne forordningen. Les 
disse forklaringene og merknadene til vektinformasjonen grundig 
før du konfigurerer og bestiller kjøretøyet ditt. Våre forhandlere 
hjelper deg også gjerne med valg og konfigurasjon av kjøretøy.

I. Begreper

1. Den teknisk tillatte totalvekten til kjøretøyet
Den teknisk tillatte totalvekten til kjøretøyet står oppført i del I av registrerings-
papiret (under punkt F.1.) og betegner den produsentangitte maksimalvekten 
for kjøretøyet ditt i belastet tilstand (f.eks. 3 500  kg). Denne skal aldri over-
skrides under kjøring. Ved en overskridelse av den teknisk tillatte totalvekten 
under kjøring vil mange europeiske land pålegge bøter. I Tyskland kan slik 
overskridelse under kjøring utgjøre et administrativt lovbrudd som kan straf-
fes med bot. Vi anbefaler derfor at kjøretøyet ditt veies før hver avgang, slik at 
du kan kontrollere at den teknisk tillatte totalvekten ikke overskrides. Det er 
ditt ansvar å overholde denne grensen.
Den teknisk tillatte totalvekten oppgis for hver planløsning i vår tekniske 
informasjon. 

2. Vekten til kjøretøyet i kjørbar tilstand
Vekten i kjøreklar tilstand er vekten til kjøretøyet samt fabrikkmontert standar-
dutstyr (grunnutstyr) inkludert opptil 90 % av kapasiteten til drivstofftanken 
og påfylte driftsstoffer som smørefett, olje og kjølevæske, verktøy og veihjelp-
sett, pluss førerens beregnede vekt på 75 kg. 
Vekten i kjørbar tilstand oppgis for hver planløsning i vår tekniske informasjon.

Vekten i kjørbar tilstand omfatter i følgende elementer:
•  Egenvekten til kjøretøyet med karosseri inkludert driftsstoffer som smøre-

fett, olje og kjølevæske, verktøy og veihjelpssett;
•  standardutstyret fra fabrikken, dvs. den grunnleggende kjøretøykonfigu-

rasjonen som er utstyrt med alt det som er juridisk foreskrevet, inkludert 
alle påmonterte utstyrsdeler som ikke krever ytterligere spesifikasjoner på 
konfigurasjons- eller utstyrsnivå;

•  den 100 % fulle ferskvannstanken i kjøredrift (kapasiteten  til  ferskvanns-
tanken avhenger av kjøretøymodell og er enten 10, 20 eller 40 liter) og en 
opptil 100 % full gassflaske i aluminium med vekt på 16 kg;

•  den opptil 90 % fulle drivstofftanken med drivstoff;
•  føreren med en beregnet vekt på 75 kg. 

Vær oppmerksom på at den tekniske informasjonen fra Knaus Tabbert AG 
inneholder beregnede nominelle verdier for vekten i kjøreklar tilstand, 
disse er underlagt produksjonsbetingede toleranser på ±5 %. Denne 
lovmessig tillatte toleransen kan ha en direkte effekt på kjøretøyets 
faktiske vekt og dermed også på nyttelasten eller gjenværende nyttelast. 
Denne toleransen skal derfor medberegnes ved konfigurasjonen av 
kjøretøyet ditt. 

3. Den faktiske kjøretøyvekten
Den faktiske kjøretøyvekten betegner vekten til kjøretøyet i kjøreklar tilstand, 
pluss vekten av tilleggsutstyr som er fabrikkmontert på et gitt kjøretøy. 

4. Vekten til føreren og vekten til passasjer(er)
Vekten til føreren beregnet til 75 kg, uavhengig av førerens faktiske vekt. Siden 
førerens vekt allerede er inkludert i vekten i kjøreklar tilstand, tas denne ikke i 
betraktning for den tillatte passasjervekten.
Passasjervekten er det tillatte antallet personer i kjøretøyet spesifisert av pro-
dusenten i typegodkjenningsprosessen, minus førervekten beregnet til 75 kg.
Det tillatte antallet  personer under kjøring oppgis for hver planløsning i vår 
tekniske informasjon. Tillatt antall  personer under kjøring kan reduseres på 
grunn av eventuelt tilleggsutstyr.
Her beregnes vekten til passasjerene også som 75 kg per person, uavhengig 
av passasjerens faktiske vekt. For et kjøretøy med 4 personer tillatt i kjøredrift 
utgjør passasjervekten altså 225 kg (3 x 75 kg).

5. Standardutstyr og tilleggsutstyr
Standardutstyret (grunnutstyr) betegner den grunnleggende kjøretøykonfi-
gurasjonen som er utstyrt med alt det som er juridisk foreskrevet, inkludert 
alle påmonterte utstyrsdeler som ikke krever ytterligere spesifikasjoner på 
konfigurasjons- eller utstyrsnivå; 

Informasjon om standardutstyret (grunnutstyr) for serien for din valgte plan-
løsning finner du som en del av påfølgende konfigurasjon.
Tilleggsutstyret (pakker, spesialutstyr og ekstrautstyr) betegner all utrust-
ning som ikke hører  til  standardutstyret, men som monteres av produsen-
ten på fabrikken og kan bestilles av kunden. Særlig tilbehør, som monteres 
av deg eller vår forhandler etter overleveringen av kjøretøyet, utgjør altså ikke 
tilleggsutstyr.
Informasjon om utstyrspakker, spesialutstyr og ekstrautstyr som kan bestille 
fra fabrikken for din valgte planløsning finner du som en del av den påfølgende 
konfigurasjonen.
Vær oppmerksom på at montering av tilleggsutstyr alltid medfører en reduk-
sjon av nyttelasten (se avsnitt 6.). Hvor stor vekt av tilleggsutstyr som kan 
velges for de ulike planløsningene finner du i informasjonen for den enkelte 
planløsningen (iht. punkt 7).

6. Nyttelast og minimum nyttelast
Nyttelasten beregnes basert på den teknisk tillatte totalvekten i kjøreklar til-
stand, passasjervekten og produsentangitt maksimal vekt på tilleggsutstyr.
EU-lovgivningen forskriver en fast minimum nyttelast for bobiler som må være 
tilgjengelig for bagasje og annet utstyr som ikke er montert av produsenten. 
Denne skal ikke underskrides ved konfigurasjonen av kjøretøyet ditt og bereg-
nes med følgende formel:

minimum nyttelast i kg ≥10 * (n + L)
Her er "n" maks. antall passasjerer i tillegg til føreren, og "L" er kjøretøyets total-
lengde i meter.

7. Maksimal vekt på tilleggsutstyr
For at den lovpålagte minimum nyttelasten skal overholdes fastsetter pro-
dusenten en maksimal vekt for tilleggsutstyr for hver planløsning. Her hand-
ler det altså om vekten som er tilgjengelig for fabrikkmontert tilleggsutstyr 
(pakker, spesialutstyr og ekstrautstyr) når den lovpålagte minimum nyttelas-
ten overholdes.
Knaus Tabbert AG beregner den maksimale vekten på tilleggsutstyret,ved at 
den teknisk tillatte totalvekten i kjøreklar tilstand, passasjervekten og mini-
mum nyttelast trekkes fra.

Eksempel:
 3 500 kg teknisk tillatt totalvekt
−  2 968 kg vekt i kjøreklar tilstand
−  3 x 75 kg passasjervekt
−  110 kg minimum nyttelast
= 197 kg Maksimal vekt på tilleggsutstyr
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Viktige tekniske og juridiske merknader om kjøretøykonfigurasjon og vektbasert informasjon

Merknader 

 

II. Tekniske og juridiske merknader

1. Juridisk tillatte toleranser ved beregning av vekstangivelser
Informasjonen i vår tekniske informasjon om beregnede nominelle verdier for 
vekten i kjøreklar tilstand, er underlagt produksjonsbetingede toleranser på ±5 
%. Denne produksjonsbetingede toleransen på opptil ±5 % er juridisk angitt 
og skyldes bruk av naturlige materialer, som tre, samt produksjonsprosessene 
som brukes av enkelte leverandører. Vektsvinginger på grunn av de brukte 
materialene kan ikke utelukkes helt, til tross for optimerte produksjonsproses-
ser. Siden toleransene tillatt ved lov har direkte effekt på vekten til kjøretøyet 
ditt og den mulige nyttelasten samt gjenværende nyttelast, skal disse alltid tas 
med i betraktningen under konfigurasjonen av kjøretøyet ditt. 

Eksempel:
Vekt i kjøreklar tilstand iht. teknisk informasjon 2 968 kg
Juridisk tillatt toleranse på ±5 %: 148 kg
Juridisk tillatt område for vekt i kjøreklar tilstand: 2 820 til 3 116 kg

2. Effekten av juridisk tillatte toleranser
Valg av tilleggsutstyr kan i noen tilfeller øke kjøretøyets faktiske masse så mye 
at differansen mellom faktisk masse og teknisk tillatt totalmasse ikke gir rom 
for ekstra last som tillatt antall passasjerer og minimum nyttelast. For konfi-
gurasjonen av kjøretøyet ditt kan du da enten øke tillatt vekt for kjøretøyet, 
redusere antall godkjente sitteplasser under kjøring og/eller fjerne tilleggsut-
styr (avhengig av planløsning). I konfiguratoren vår er dette en forutsetning for 
å kunne fortsette konfigurasjonen. Hvis dette ikke gjøres, vil konfigurasjonen 
ikke gå videre.
Du kan eventuelt henvende deg til din Knaus Tabbert AG-handelspartner for å 
forsikre deg om at den teknisk tillatte totalmassen ikke overskrides, og at det 
er rom for ekstra last som passasjerer og bagasje (min. nyttelast, se ovenfor).
Men også uavhengig av at minimum nyttelast overholdes, skal de lovtillatte 
produksjonsbetingede toleransene for vekt i kjøreklar tilstand overholdes 
under konfigurasjonen, ettersom disse påvirker lastemuligheten direkte. Du 
kan derfor kun bestille en maksimal vekt av tilleggsutstyr for hver planløsning.
Hvis du bestiller tilleggsutstyr med en totalvekt på 150 kg for kjøretøyet nevnt 
i eksempelet ovenfor, tilsier de nominelle verdiene for vekt i kjøreklar tilstand 
angitt i vår tekniske informasjon en nyttelast på 180 kg. Den faktiske nyttelas-

ten kan imidlertid avvike fra denne verdien på grunn av de førnevnte toleran-
sene. Hvis vekten på kjøretøyet ditt i kjøreklar tilstand er 1 % høyere enn den 
nominelle verdien angitt i vår tekniske informasjon, reduseres lastemuligheten 
fra 180 kg til 151 kg:

Eksempel:
  3 500 kg  teknisk tillatt totalvekt
− 2 998 kg  faktisk vekt på kjøretøyet i kjøreklar tilstand (+1 % i for-

hold til vekten på 2 986 kg angitt i vår tekniske informasjon)
− 3 x 75 kg  passasjervekt
− 150 kg  bestilt tilleggsutstyr for det spesifikt konfigurerte kjøretøyet
=  127 kg  gjenværende lastemulighet (viktig: Den gjenværende lastemu-

ligheten må være større en minimum nyttelast iht. punkt 6.)

Vi anbefaler derfor at kjøretøyet ditt med last veies før hver avgang, slik 
at du kan kontrollere at den teknisk tillatte totalvekten ikke overskrides. 
Denne kontrollen er ditt ansvar som fører.
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Legg merke til merknader og forutsetninger på side 26.

Tekniske data 550 MF 650 MEG

BASISKJØRETØY
Fiat Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet 
med Start&Stop System inkl. smart 
dynamo; Forhjulsdrift; Euro 6d-Final 
(103 kW/140 HK) (Avhengig av: ABH18248)

s s

GRUNNUTRUSTNING

Lengde (cm) 599 696

Bredde (ute) (cm) 220 220

Bredde (inne) (cm) 205 205

Høyde (ute) (cm) 276 276

Høyde (inne) (cm) 196 196
Vekten av kjøretøyet i kjøreklar stand (grunnmodell med 
standardutstyr, men uten ekstrautstyr) (kg) (Merk: H140) 2.915 (2.769 - 3.061) 3.098 (2.943 - 3.253)

Teknisk tillatt totalvekt (kg)*** 3.500 3.500

Maksimal nyttelast (kg) 260 67

Tillatt tilhengerlast (kg) (Merk: H722) 2.000 2.000

Akselavstand (cm) 345 380

Dekkstørrelse 205/75R16 205/75R16

Antall personer tillatt under kjøring 4 4

Soveplasser (Merk: H141) 4 5

Maksimalt antall soveplasser (Merk: H142) 4 5

3-punkts sikkerhetsbelter 2 2

Maksimalt antall seter med belter 4 4

VAN I 
Tekniske data

Tekniske data 550 MF 650 MEG

PÅBYGG

Hengslede vinduer helt rundt 3 3

Bodelsdør (bredde x høyde) (cm) 60 x 195 70 x 195

Taktykkelse (mm) 32 32

Veggtykkelse (mm) 31 31

Gulvtykkelse (mm) 40 40

BODEL

3-punkts sikkerhetsbelter i kjøreretningen 2 2

Sengemål heve/senkeseng (cm) 185 x 150 185 x 150

Sengemål i front (cm) – 195 x 115 x 41

Sengemål bak (cm) 201 x 140/105 201 x 85; 201 x 77

VANN

Volum av avløpsvann (Liter) 95 95

Volum av ferskvann i (Liter) (Merk: H711,H712B) 95 95

Fill level of the fresh water tank (liter) 10 10

KJØKKEN

Kjøleskap (Liter) 98 142

STRØMFORSYNING

Bodelsbatteri 80 80

Antall stikkontakter 230 V 5 5

Antall USB kontakter 2 2

Viktig merknad
Ved valg og konfi gurasjon av kjøretøyet ditt, må du være oppmerksom på at fabrikkmontering av tilleggsutstyr øker kjøretøyets 
vekt og reduserer nyttelasten. Vekten som oppgis for tilleggsutstyret (pakker, spesialutstyr og ekstrautstyr) på de følgende sidene, 
tilsvarer ekstravekten i forhold til standardutstyret for den aktuelle planløsningen. Totalvekten for det konfi gurerte tilleggsutstyret 
skal aldri overskride produsentens fastsatte maksimale vekt for tilleggsutstyr for den aktuelle planløsningen, som oppgitt i den 
tekniske informasjonen. Her handler det om den beregnede verdien for maksimal vekt av tilleggsutstyr montert på fabrikk for hver 
enkelt planløsning, som fastsatt av Knaus Tabbert AG som produsent. 
Ved vekt i kjøreklar tilstand angitt i den tekniske informasjon, handler det om en beregnet nominell verdi som underligger 
produksjonsbetingede svingninger på ±5 %. Disse produksjonsbetingede toleransene på opptil ±5 % er lovmessig tillatt og oppgis 
spesifi kt i den tekniske informasjonen bak beregnet verdi. Siden toleransene tillatt ved lov har direkte eff ekt på vekten til kjøretøyet 
ditt og dermed også den maksimale vekten av tilleggsutstyr, skal disse alltid tas med i betraktningen under konfi gurasjonen av 
kjøretøyet ditt. 
Den produsentangitte maksimale vekten av tilleggsutstyr skal sikre at kjøretøyets juridisk foreskrevne minimum nyttelast for 
bagasje og annet tilbehør er tilgjengelig etter overlevering fra produsenten. Valg av tilleggsutstyr kan i noen tilfeller øke kjøretøyets 
faktiske masse så mye at diff eransen mellom faktisk masse og teknisk tillatt totalmasse ikke gir rom for ekstra last som tillatt 
antall passasjerer og minimum nyttelast. Du kan da enten øke tillatt vekt for kjøretøyet, redusere antall godkjente sitteplasser 
under kjøring og/eller fjerne tilleggsutstyr for å fortsette konfi gureringen (avhengig av planløsning).  Hvis dette ikke gjøres, kan 
konfi gurasjonen av kjøretøyet ditt og dermed også bestillingsforløpet ikke fortsette. Du fi nner utførlige tekniske og juridiske 
merknader om emnet «Kjøretøyvekt» fra side 29 samt under «confi gurator.knaus.com/no».

Beskrivelse:  o = Ekstrautstyr |  – = ikke mulig |  s = Standard
*** oppgitt vekt er den teknisk tillatte totalvekten. Du fi nner annet ekstrautstyr samt juridiske og tekniske merknader 
om kjøretøyvekt fra side 3 f og side 29 ff  i denne prislisten, samt på confi gurator.knaus.com/no 
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KNAUS VAN I – Standardutstyr

BASISKJØRETØY

203001-99 Fiat Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet med 
Start&Stop System inkl. smart dynamo; Forhjulsdrift; 
Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Avhengig av: ABH18248)

202826 6-trinns manuell girkasse

Chassis / Understell / Fjæringsystemer

202844 Chassis for venstrekjøring

202852-01 Lakkfarge: Hvit

202132 16" felger

201815 Aluminiumsfelger med standarddekk 
(Avhengig av: ABH11316, ABH31133)

200176 AC/Klimaanlegg førerhus, manuell inkl. 
pollenfilter og visning av utetemperatur

201862 Airbag på førerside

200501 Airbag på passasjerside

201863 Høydejusterbare seter i førerhus

201519 Ratt og girkule i skinn

202478 Multifunksjonsratt

201789 Spesialtilpasset setetrekk av høy kvalitet 
(fører/passasjer) i KNAUS design

203804 AGUTI PREMIUM setene kan by på mange sikkerhetsog 
komfortfunksjoner. Den brede passasjen mellom 
setene i førerhuset gir mer plass, og gjør at det er 
ekstra lett å snu setene mot bodelen. Takket være god 
ventilasjon og mange instillingsmuligheter for optimal 
ergonomisk sittestilling, kan du her sitte riktig og 
behagelig i time etter time (Avhengig av: ABH11319)

200633 Svingbare stoler i førerhus

202885 Passasjerkonsoll med armlene og integrert koppholder

102731 Førerhusdør i KNAUS design, med dobbel tetning, 1-lags 
elektriske vinduer og sentrallås, oppbevaringsrom med 
bagasjenett, myntrom og integrert billettholder

552889 Stoffgardiner til front og sidevinduer (forheng)

200567 Tempomat – Cruise Control

202871 ESP

202872 Hill Holder (bakkestart)

202873 ABS

202874 Elektronisk startsperre

202876 Elektro mekanisk servostyring

203755 Stabilitetsfunksjon for tilhenger

203756 Bremsefunksjon etter kollisjon

222881 Sidevindassistent

201787 "Traction Plus", inkl. nedkjøringsassistent

202890 Drivstofftank 75 liter

202891 Nøkkel for fjernbetjening av førerhusdør

202892-01 Elektrisk vindu (førerdør)

202894 Buss-speil

102893 Passasjerside med skyvevindu

200242 Sidespeiler (oppvarmede og elektrisk betjening)

202899 Full-LED frontbelysning (nær-fjærn og blinklys)

202137 LED kjørelys

102002 Grill i Chrome design

102595 Førerhusets sidevindu med sort ramme 
inkl. modellbetegnelse i chrome

250233 Forberedt for radio inkl. 2 høyttalere i førerhus

252143 Radio DAB+, all-in-one navigasjonssystem med 
camping programvare og 3 års oppdatering 
av kart. Inkluderer ikke CD/DVD spiller.

251793 Ryggekamera inkl. kabling (Avhengig av: ABH22466)

252715 Headup Display (Avhengig av: ABH11213)

102273-01 Maksimal lasteevne i hekkgarasje: 150 kg lastekapasitet

Bodelsdører

102564 Bodelsdør: KNAUS PREMIUM: med følgende ekstrautstyr: 
flerpunkts låser, skjulte hengsler og dørstopper / dørlåsning ved 
hjelp av gassdempere, inkl. vindu med plisse-blendingsgardin, 
integrert paraplyrom og oppbevaringslomme i KNAUS Design.

100602 Insektbeskyttelsesdør

100212 Elektrisk stigtrinn

102840 Fellesnøkkel for bodel (luker og bodelsdør)

Serviceluker / Garasjedør

102911 Serviceluke og garasjedør med 1-hånds betjening

102915-03 KNAUS ServiceBox tilgjengelig utenfra: inkl. vannpåfylling; 
Frisk / spillvannskran; 230 V Euro udvendig tilkobling

102916-04 Serviceluke til ServiceBox 70 x 40 cm, front venstre

102914-14 Gasskasse med lokk og tregulv

102914-10 Gasskasse for gassflaskelager 2 x 11 kg

Vinduer / Takluker og Ventilasjon

101820 Rammevindu SEITZ S7

102254 Takluke 40 x 40 cm med myggnett og 
blending, klar (over heve/senke-seng)

551778-01 Takluke (heve/kipp) 70 x 50 cm med myggnett 
og blending, klar med belysning (front)

102619-03 Takluke 40 x 40 cm med myggnetting og blending, klar (bak)

100960-04 Takluke 28 x 28 cm med myggnett (baderom)

Materialer / Grafisk

102926-18 FoldXpand konsept bak-Bakvegg helt i 
plast med integrert belysning

100887 GFK-tak forsterket for hagl

102926-06 Glatte aluminiumsplater i hvit utførelse

102928-05 Motstandsdyktig belegg på undersiden

102036-01 Deksel for vinterbruk til kjøleskap (2 stk.)

102658 Utvendig dekor i karbondesign

103760 Emblemer i front og bak utført i svart/krom

Belysning / Teknikk

102933-01 KNAUS CATEYE -evolution - baklys med eksklusiv 
nattsignatur og dynamiske LED blinklys

102933-02 LED lys for skiltbelysning

102933-13 Tredje bremselys i LED

252937 LED lampe for fortelt med bevegelsesdetektor

Møbler / Overflater

552940-10 Møbelutførelse: Matara Teak Tiberino

552944-03 Slitersterkt vinylgulv, tre utførelse

552941-16 Skapdører med soft-close-funksjon

Bo / Sove / Møbelstoff / Tekstiler

552960-01 M-sittegruppe med hengslet bord (inkl. forlengelse av bord)

552247-01 ISO-Fix-System til standard sete. (1 barnestol)

552945-01 EvoPore HRC madrass, kun for faste senger

552948 Senkeseng med lav innstigning i førerhus (Merk: H147)

552335-05 Møbelstoff: COOL GREY

201074 Sett med gulvmatter til førerhus, i KNAUS design

Kjøkkendel / Bad

402985-05 2-bluss komfyr med glassdeksel, kjøkkenbenk i 
rutfritt stål (innfellbar) (Avhengig av: ABH11202)

552941-17 Kjøkkenskuffer med soft-close-funksjon

402417 Kjøleskap med automatisk energivalg (AES funksjon)

453502-07 Armaturer i førsteklasses kvalitet

453509-07 Innsvingbart klesoppheng i bad/dusj

*** oppgitt vekt er den teknisk tillatte totalvekten. Du finner annet ekstrautstyr samt juridiske og tekniske merknader  
om kjøretøyvekt fra side 3 f og side 29 ff i denne prislisten, samt på configurator.knaus.com/no 
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Legg merke til merknader og forutsetninger på side 26.

KNAUS VAN I – Standardutstyr

Gass / Oppvarming / Klima

302973 Gassanlegg 30 mbar

551327 Røykvarsler

551054 Varmluftsdistribusjon 12 V

351166 Varmeovn TRUMA Combi 6

351274 Varmeovn TRUMA Combi E (Avhengig av: ABH11263)

550825 Elektrisk gulvvarme

352059 TRUMA CP-Plus kontrollpanel (Merk: H149)

450740 Avløpstank isolert og oppvarmet

453510-01 Vannforsyning med nedsenket pumpe

453510-03 Varmtvannsforsyning med enhånds blandebatteri

453510-07 Vannrør plassert i isloert område

452718-01 Vannfiltersystemet "bluuwater", sikrer rent vann

Elektronikk / Multimedia / Sikkerhet

253523-02 Strømforsyning/innvendig belysning 
med 230 V og 12 V kontakter

253526-04 Nettverksbasert elektrisk system inkl. sentralt 
kontrollpanel med display for: batterier/fersk og 
spillvannsbeholdning/Strømtilslutning

253534-06 Innvendig belysning komplett med LED

253526-02 Kontrollpanel

253527-02 Lader 216 VA

253530 Automatsikring

251949-02 USB kontakt i front (1 stk.)

251949-09 USB kontakt bak (1 stk.)

252723 Ladebooster til bodelsbatteri

253517 230 V SCHUKO kontakt (universal)

252729 230 V SCHUKO ekstra kontakt i garasje (1 stk.)

252405 TV holder

Diverse

953542-08 Bruksanvisning (Norsk)

Tillegg

953543 10 års tetthetsgaranti (forutsetter årlig inspekson, 
utført av KNAUS TABBERT autorisert forhandler)

952823 MediKit-kupong  (Merk: H137)

953757-01 silwyREADY

KNAUS VAN I – Utstyrspakker

Artikkel nr Veil. pris  
inkl. mva.

114580 Connected-Security-Pakke for 
velocate® GPS-Tracker

252698 velocate® GPS tracker  3 100

252815 velocate® LIFETIME Lisens med 
ubegrenset personlig tracking EU  4 800

253809 velocate® sensorer 
(gass, temperatur og bevegelse)  3 000

I tillegg kan maskinvaren utvides ved 
hjelp av sensorer som ekstrautstyr 
(f.eks. dør-/vinduskontakt). Du finner 
informasjon på www.velocate.com

Totalpris for enkeltstående ekstrautstyr  10 900

Listepris pakke  10 200

Besparelse   700
Artikkel nr

Veil. pris  
inkl. mva.

210020 Sikkerhetspakke I (4 kg)

252733 Alarmsystem "Cobra CAN AK 45 PR-C"  13 400

252734 Gass sensor uten sirene  2 700

Totalpris for enkeltstående ekstrautstyr  16 100

Listepris pakke  13 400

Besparelse  2 700

Artikkel nr Veil. pris  
inkl. mva.

225035 Energy-Basic-Pakke

232667 Intelligent lader med 25 A ladespenning  2 400

252654

Touchpanel med intuitivt betjeningskonsept 
av nettverkskomponenter i stedet for 
standard kontrollpanel, inkl. innendørs 
og utendørs temperatur.

 4 200

Totalpris for enkeltstående ekstrautstyr  6 600

Listepris pakke  5 900

Besparelse   700

Artikkel nr Veil. pris  
inkl. mva.

225030 Energy Plus-Pakke (24 kg)

232667 Intelligent lader med 25 A ladespenning  2 400

250201 Ekstra bodelsbatteri  5 300

251757 Batterivakt bodelsbatteri  4 400

252654

Touchpanel med intuitivt betjeningskonsept 
av nettverkskomponenter i stedet for 
standard kontrollpanel, inkl. innendørs 
og utendørs temperatur.

 4 200

Totalpris for enkeltstående ekstrautstyr  16 300

Listepris pakke  10 700

Besparelse  5 600

Artikkel nr Veil. pris  
inkl. mva.

221005 Deluxe dørpakke I (17 kg)

102522-03 Serviceluke og garasjedør med sentrallås  11 100

102813 Isolerte sidevinduer, forberedt for 
støydemping og varmeisolering  7 700

Totalpris for enkeltstående ekstrautstyr  18 800

Listepris pakke  18 100

Besparelse   700
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Legg merke til merknader og forutsetninger på side 26.

KNAUS VAN I – Funksjoner og spesial utstyr

Artikkel nr
Pakker / 
opsjon

Beskrivelse:  
o = Ekstrautstyr | – = Ikke mulig | s = Standard KG

Veil. pris  
inkl. mva. 55

0 
M

F

65
0 

M
EG

BASISKJØRETØY

Motortype / Drift / Girkasse

3.500 kg Light Chassis

203004 Fiat Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 180 Multijet med 
Start&Stop System inkl. smart dynamo; Forhjulsdrift; 
Euro 6d-Final (132 kW/180 HK) (Avhengig av: ABH18249)

-  33 600 – o

Girtype

202711 9 trinns Wandler automat girkasse (Avhengig av: ABH11316) 18  41 500 o o

Oppvekting

201781-01 Oppvekting fra 3.500 kg*** til 3.650 kg*** -  4 200 – o

201781-02 Oppvekting fra 3.500 kg*** til 3.850 kg*** -  4 200 – o

Chassis / Understell / Fjæringsystemer

101888 Elektrisk stigtrinn i førerhus 7  6 900 o o

200394 Støtteben bak 4  4 600 o o

201887 Fjæring (foraksel) 12  8 000 o o

202766 Forsterket fjæring på bakaksel (Optimering 
av Chassis) (Avhengig av: ABH11240)

10  5 500 o o

202060 2-kanals luftfjæring for bakakselen med kompressor 
for forbedret kjørekomfort og regulering av 
kjøretøyets høyde (Avhengig av: ABH11241)

25  19 000 o o

Dekk

203808 Helårsdekk. Passer for alle årstider, spesielt utviklet for 
bobiler og Camper Vanser med forbedrede kvaliteter.

-  4 700 o o

Interiør

201686 AC/Klimaanlegg i førerhus, automatisk 
(oppgradering fra manuell)

-  5 200 o o

203730 Instrumentpanel med aluminiumsdetaljer -  1 200 o o

203803 AGUTI EXKLUSIV setene kan by på mange sikkerhetsog 
komfortfunksjoner. Den brede passasjen mellom 
setene i førerhuset gir mer plass, og gjør at det er 
ekstra lett å snu setene mot bodelen. Takket være god 
ventilasjon og mange instillingsmuligheter for optimal 
ergonomisk sittestilling, kan du her sitte riktig og 
behagelig i time etter time (Avhengig av: ABH11319)

22  46 700 o o

102813 221005 Isolerte sidevinduer, forberedt for 
støydemping og varmeisolering

15  7 700 o o

551988 Isolasjonsmatter førerhus 10  14 000 o o

551989 Isolasjonsmatte fotbrønn førerhus 1  3 000 o o

Artikkel nr
Pakker / 
opsjon

Beskrivelse:  
o = Ekstrautstyr | – = Ikke mulig | s = Standard KG

Veil. pris  
inkl. mva. 55

0 
M

F

65
0 

M
EG

551877 Front plisse for å hindre innsikt gjennom frontruten ved å 
bruke plisségardiner, som trekkes ut oppe og nede (manuell)

5  5 900 o o

552500 Front plisse for å hindre innsikt gjennom 
frontruten ved å bruke plisségardiner, som kan 
kjøres oven- og nedenfra (elektrisk)

5  9 800 o o

Assistent Systemer

202150 Dekktrykksensor 1  3 100 o o

203729 Elektrisk Parkeringsbrems (Avhengig av: ABH11240) -9  6 600 o o

Belysning / Tekniske detaljer

201043 Reservehjul 20  2 300 o o

202712 Drivstofftank 90 liter 13  1 100 o o

202227 Ekstra nøkkel med fjernbetjening -   400 o o

203732 230 V kontakt i førerhus -  2 300 o o

Multimedia / Navigasjon

203727 Induktivt ladefunksjon (Avhengig av: ABH35297) -  2 900 o o

203725 Virituell cockpit -  6 500 o o

Transportsystemer

102273 100237, 
200188

Maksimal lasteevne i hekkgarasje: 250 kg lastekapasitet 20  14 800 o o

200188 Hengerfeste (fast) (Avhengig av: ABH11346, 
ABH11248, ABH11247)

26  20 400 o o

203933 Klargjøring for tilhengerfeste -  3 000 o o

102514 THULE LIFT V16, manuell - Sykkelholder for 2 sykler (bak) 
max. 50 kg (Avhengig av: ABH11347, Merk: H157)

17  8 600 o o

102515 THULE LIFT V16, manuell - Sykkelholder for 3 sykler (bak) 
max. 50 kg (Avhengig av: ABH11347, Merk: H157)

18  9 400 o o

102764 THULE garasje System 1: 2 stk. Multifunksjonelle holdere 
i bakre vegg, inkl. gummi beskyttelse, 2 st. festestropper 
med 6 øyekroker. Lett justerbare i skinne. 1 stk. justerbart 
bagasjenett, støtter THULE originalt tilbehør.

4  3 800 – o

100237 Motorsykkelholder, maks. 120 kg (Avhengig 
av: ABH35299, ABH11252, ABH11247)

50  29 700 o o

Bodelsdører

102576 Bodelsdør: KNAUS: EKSKLUSIV -  2 700 o o

Serviceluker / Garasjedør

102522-03 221005 Serviceluke og garasjedør med sentrallås 
(Avhengig av: ABH11253, ABH11199)

2  11 100 o o

*** oppgitt vekt er den teknisk tillatte totalvekten. Du finner annet ekstrautstyr samt juridiske og tekniske merknader  
om kjøretøyvekt fra side 3 f og side 29 ff i denne prislisten, samt på configurator.knaus.com/no 
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Legg merke til merknader og forutsetninger på side 26.

KNAUS VAN I – Funksjoner og spesial utstyr

Artikkel nr
Pakker / 
opsjon

Beskrivelse:  
o = Ekstrautstyr | – = Ikke mulig | s = Standard KG

Veil. pris  
inkl. mva. 55

0 
M

F

65
0 

M
EG

Bak

100526-15 Garasjedør 80 x 110 cm, venstre 6 – s

100526-16 Garasjedør 80 x 110 cm, høyre 6 – s

100526-14 Garasjedør 80 x 80 cm, høyre 4 s –

Vinduer / Takluker og Ventilasjon

Midten

102619-02 Takluke 40 x 40 cm med myggnetting 
og blending, klar (midten)

3 – s

Bak

101944 Panorama takluke 130 x 45 cm med 
myggnetting og blending (bak)

12  6 900 – o

101019-02 Vindu til å åpnes 70 x 40 cm (bak venstre) 6  3 800 – o

Materialer / Grafisk

Materialer

102216 TVT - (Top Value Technology) Trefritt karosseri -  23 900 o o

Bo / Sove / Møbelstoff / Tekstiler

Bodel

551770 L–sittegruppe inkl. bord som kan heves med 
teleskopfunksjon, bordplate kan forskyves i alle retninger

8  4 900 o o

Soverom

552574 Fast seng med EvoPore HRC madrass inkl. WaterGEL utførelse 6  5 500 o o

551796 Sengeutvidelse 2 – s

552198 Ombygning av sittegruppe 2 – s

551234 Utvidelse av halvannen seng i fotenden 2  1 900 o –

552370 Strekklaken - fasongsydd til 4-5 soveplasser 
(faste senger + køyesenger)

1  1 700 o o

Møbelstoffer

552335-01 Møbelstoff: TURIN - o o

552335-06 Møbelstoff: BLUE NIGHT - o o

552188-02 Møbelstoff: ACTIVE ROYAL -  4 800 o o

552188-04 Møbelstoff: ACTIVE ROCK -  4 800 o o

550783-01 Møbelstoff: CREAM NATURE (ekte skinn) -  28 000 o o

COZY HOME består av: 2 pynteputer, 
2 hodeputer, 2 pledd, duk

550660-06 Pakke PEACH 3  2 600 o o

Artikkel nr
Pakker / 
opsjon

Beskrivelse:  
o = Ekstrautstyr | – = Ikke mulig | s = Standard KG

Veil. pris  
inkl. mva. 55

0 
M

F

65
0 

M
EG

550660-02 Pakke STONE 3  2 600 o o

550660-03 Pakke AVOCADO 3  2 600 o o

550660-04 Pakke AQUA 3  2 600 o o

550660-05 Pakke MAGNOLIA 3  2 600 o o

550660-01 Pakke EARTH 3  2 600 o o

Tepper

550235 Teppe i bodel 6  5 300 o o

Kjøkkendel / Bad

Kjøkkendel

400369-01 Gassovn med grill (innebygd i kjøkken) 13  9 600 – o

402991-09 Kjøleskap 98 liter - s –

402767 Kjøleskap 142 liter - – s

Baderom

453505-16 Komfort baderom med dusj og håndvask - – s

453505-15 Langsgående baderom med dusj - s –

453503-01 Benketoalett type Thetford - s –

453503-03 Kassett-toalett DOMETIC, dreibart - – s

Gass / Oppvarming / Klima

Gassforsyning

301057 Fjernbetjening TRUMA Duo Control (inkl. 
Eis Ex) (Avhengig av: ABH11206)

-  2 200 o o

301956 TRUMA MonoControl CS (inkl. gassfilter) 
(Avhengig av: ABH11207)

1  4 300 o o

301957 TRUMA DuoControl CS (inkl. gassfilter) 
(Avhengig av: ABH11207)

1  5 800 o o

302499 TRUMA LevelControl (for 1 stålflaske) 
(Avhengig av: ABH11208)

-  2 200 o o

302494 Gassalarm -  1 600 o o

300518 Utvendig tilkopling for gass 1  3 000 o o

Oppvarming / Klima

550566-01 ALDE sentralvarme (Avhengig av: ABH22479, Merk: H160) 41  35 600 o o

352966 550566-01 Varme kontrollpanel for ALDE (LCD) (Avhengig av: ABH11254) - o o

352287 Gulvmatte i førerhus med vannbåren 
varme (Avhengig av: ABH11254)

2  11 000 o o
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Legg merke til merknader og forutsetninger på side 26.

KNAUS VAN I – Funksjoner og spesial utstyr

Artikkel nr
Pakker / 
opsjon

Beskrivelse:  
o = Ekstrautstyr | – = Ikke mulig | s = Standard KG

Veil. pris  
inkl. mva. 55

0 
M

F

65
0 

M
EG

552052 Klimaanlegg DOMETIC Freshjet 2200 (OEM) (Avhengig 
av: ABH11267, ABH11210, Merk: H145)

29  31 400 o o

Elektronikk / Multimedia / Sikkerhet

Elektronikk

252524 Ambiente belysning av kjøkkenbenker og flater 3  5 200 o o

250072-06 230 V SCHUKO ekstra kontakt i kjøkken (1 stk.) -  1 200 o o

250201 225030 Ekstra bodelsbatteri (Avhengig av: ABH11268) 24  5 300 o o

253747-01 Lithiumsbatteri (erstatter standard batteri) 
(Avhengig av: ABH22470, ABH11268)

-12  14 600 o o

253748-01 Ekstra Lithium bodelsbatteri (Avhengig av: 
ABH22468, ABH22471, ABH11268)

12  17 200 o o

253782 Solcelleanlegg (200 W) (Avhengig av: ABH11222) 17  21 300 o o

Multimedia

252824-01 Komplett Oyster 60 Premium antenne system, Twin Inkl. 
27" SMART-TV (Avhengig av: ABH11272, Merk: H145)

22  51 300 o o

253568-01 27" SMART TV med HD tuner inkl. holder 
(Avhengig av: ABH11274, ABH11273)

4  15 400 o o

252448-01 21.5" SMART TV med HD tuner inkl. holder i 
soverom (Avhengig av: ABH11275, ABH11273)

3  14 000 o o

252479 TV forberedelse (soverom) 1  1 100 o o

Sikkerhet

252733 210020 Alarmsystem "Cobra CAN AK 45 PR-C" 4  13 400 o o

252734 210020 Gass sensor uten sirene (Avhengig av: ABH11229) -  2 700 o o

252698 114580 velocate® GPS tracker (Merk: H146) -  3 100 o o

252815 114580 velocate® LIFETIME Lisens med ubegrenset 
personlig tracking EU (Avhengig av: ABH11230)

-  4 800 o o

253809 114580 velocate® sensorer (gass, temperatur og bevegelse) 
(Avhengig av: ABH11231)

-  3 000 o o

Markiser / Markise Tilbehør

Markise THULE OMNISTOR

500893 Markise 305 x 250 cm - hvit 28 s –

502318 Markise 455 x 250 cm - hvit 33 – s

502318 Markise 455 x 250 cm - hvit 33 – s

Merknader 
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Legg merke til merknader og forutsetninger på side 26.

L!VE I
Tekniske data

Tekniske data 650 MEG 700 MEG 900 LEG

BASISKJØRETØY

Fiat Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet 
med Start&Stop System inkl. smart dynamo; 
Forhjulsdrift; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK)

s – –

Fiat Ducato 4.000 kg***; 2,2 l 180 Multijet med Start&Stop System 
inkl. smart dynamo; Forhjulsdrift; Euro 6d-Final 
(132 kW/180 HK) (Avhengig av: ABH18241, ABH18242)

o s –

Fiat Ducato 5.000 kg***; 2,2 l 180 Multijet med 
Start&Stop System inkl. smart dynamo; Forhjulsdrift; Euro VI HD 
(132 kW/180 HK) (Avhengig av: ABH18243, ABH18244)

– – s

Oppvekting fra 5.000 kg*** til 5.500 kg*** (ABH22461, Merk: H722) – – s

GRUNNUTRUSTNING

Lengde (cm) 697 751 859

Bredde (ute) (cm) 232 232 232

Bredde (inne) (cm) 218 218 218

Høyde (ute) (cm) 279 279 279

Høyde (inne) (cm) 200 200 200

Vekten av kjøretøyet i kjøreklar stand (grunnmodell med 
standardutstyr, men uten ekstrautstyr) (kg) (Merk: H140) 3.101 (2.946 - 3.256) 3.206 (3.046 - 3.366) 3.881 (3.687 - 4.075)

Teknisk tillatt totalvekt (kg)*** 3.500 4.000 5.500

Maksimal nyttelast (kg) 64 453 1.268

Tillatt tilhengerlast (kg) (Merk: H722) 2.000 1.850 1.500

Akselavstand (cm) 380 403 –

Dekkstørrelse 205/75R16 205/75R16 205/75R16

Antall personer tillatt under kjøring 4 4 4

Viktig merknad
Ved valg og konfi gurasjon av kjøretøyet ditt, må du være oppmerksom 
på at fabrikkmontering av tilleggsutstyr øker kjøretøyets vekt og redu-
serer nyttelasten. Vekten som oppgis for tilleggsutstyret (pakker, spesi-
alutstyr og ekstrautstyr) på de følgende sidene, tilsvarer ekstravekten i 
forhold til standardutstyret for den aktuelle planløsningen. Totalvekten 
for det konfi gurerte tilleggsutstyret skal aldri overskride produsentens 
fastsatte maksimale vekt for tilleggsutstyr for den aktuelle planløsnin-
gen, som oppgitt i den tekniske informasjonen. Her handler det om 
den beregnede verdien for maksimal vekt av tilleggsutstyr montert på 
fabrikk for hver enkelt planløsning, som fastsatt av Knaus Tabbert AG 
som produsent. 
Ved vekt i kjøreklar tilstand angitt i den tekniske informasjon, handler det 
om en beregnet nominell verdi som underligger produksjonsbetingede 
svingninger på ±5 %. Disse produksjonsbetingede toleransene på opptil 
±5 % er lovmessig tillatt og oppgis spesifi kt i den tekniske informasjonen 
bak beregnet verdi. Siden toleransene tillatt ved lov har direkte eff ekt på 
vekten til kjøretøyet ditt og dermed også den maksimale vekten av til-
leggsutstyr, skal disse alltid tas med i betraktningen under konfi gurasjo-
nen av kjøretøyet ditt. 
Den produsentangitte maksimale vekten av tilleggsutstyr skal sikre at 
kjøretøyets juridisk foreskrevne minimum nyttelast for bagasje og annet 
tilbehør er tilgjengelig etter overlevering fra produsenten. Valg av til-
leggsutstyr kan i noen tilfeller øke kjøretøyets faktiske masse så mye at 
diff eransen mellom faktisk masse og teknisk tillatt totalmasse ikke gir 
rom for ekstra last som tillatt antall passasjerer og minimum nyttelast. 
Du kan da enten øke tillatt vekt for kjøretøyet, redusere antall godkjente 
sitteplasser under kjøring og/eller fjerne tilleggsutstyr for å fortsette 
konfi gureringen (avhengig av planløsning).  Hvis dette ikke gjøres, kan 
konfi gurasjonen av kjøretøyet ditt og dermed også bestillingsforløpet 
ikke fortsette. 
Du fi nner utførlige tekniske og juridiske merknader om emnet «Kjøre-
tøyvekt» fra side 29 samt under «confi gurator.knaus.com/no».

Beskrivelse:  o = Ekstrautstyr |  – = ikke mulig |  s = Standard
*** oppgitt vekt er den teknisk tillatte totalvekten. Du fi nner annet ekstrautstyr samt juridiske og tekniske merknader 
om kjøretøyvekt fra side 3 f og side 29 ff  i denne prislisten, samt på confi gurator.knaus.com/no 
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Legg merke til merknader og forutsetninger på side 26.

Tekniske data 650 MEG 700 MEG 900 LEG

Soveplasser (Merk: H141) 4 4 6

Maksimalt antall soveplasser (Merk: H142) 5 5 6

3-punkts sikkerhetsbelter 2 2 2

Maksimalt antall seter med belter 4 5 5

PÅBYGG

Hengslede vinduer helt rundt 4 4 5

Bodelsdør (bredde x høyde) (cm) 70 x 195 70 x 195 70 x 195

Taktykkelse (mm) 32 32 32

Veggtykkelse (mm) 31 31 31

Gulvtykkelse (mm) 40 40 40

BODEL

3-punkts sikkerhetsbelter i kjøreretningen 2 2 2

Sengemål heve/senkeseng (cm) 193 x 150 193 x 150 193 x 150

Sengemål i front (cm) 205 x 118/40 205 x 118/88 205 x 165/140

Sengemål bak (cm) 202 x 78; 197 x 78 199 x 78; 205 x 78 2 x 205 x 78

VANN

Volum av avløpsvann (Liter) 95 95 95

Volum av ferskvann i (Liter) (Merk: H712B,H712C) 100 100 100

Fill level of the fresh water tank (liter) 10 10 10

KJØKKEN

Kjøleskap (Liter) 142 177 177

STRØMFORSYNING

Bodelsbatteri 80 80 80

Antall stikkontakter 230 V 5 5 7

Antall USB kontakter 2 2 2

L!VE I
Tekniske data

Merknader
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Legg merke til merknader og forutsetninger på side 26.

KNAUS L!VE I – Standardutstyr

BASISKJØRETØY

202826 6-trinns manuell girkasse (Avhengig av planløsning)

Chassis / Understell / Fjæringsystemer

202843 Bredsporschassis (Avhengig av planløsning)

202844 Chassis for venstrekjøring

202852-01 Lakkfarge: Hvit

202132 16" felger

201815 Aluminiumsfelger med standarddekk (Avhengig av planløsning) 
(Avhengig av: ABH11316, ABH11244)

201686 AC/Klimaanlegg i førerhus, automatisk 
(oppgradering fra manuell)

201862 Airbag på førerside

200501 Airbag på passasjerside

202478 Multifunksjonsratt

201789 Spesialtilpasset setetrekk av høy kvalitet 
(fører/passasjer) i KNAUS design

203804 AGUTI PREMIUM setene kan by på mange sikkerhetsog 
komfortfunksjoner. Den brede passasjen mellom 
setene i førerhuset gir mer plass, og gjør at det er 
ekstra lett å snu setene mot bodelen. Takket være god 
ventilasjon og mange instillingsmuligheter for optimal 
ergonomisk sittestilling, kan du her sitte riktig og 
behagelig i time etter time (Avhengig av: ABH11319)

201863 Høydejusterbare seter i førerhus

200633 Svingbare stoler i førerhus

202885 Passasjerkonsoll med armlene og integrert koppholder

102731 Førerhusdør i KNAUS design, med dobbel tetning, 1-lags 
elektriske vinduer og sentrallås, oppbevaringsrom med 
bagasjenett, myntrom og integrert billettholder

552889 Stoffgardiner til front og sidevinduer (forheng)

200567 Tempomat – Cruise Control

202871 ESP

202872 Hill Holder (bakkestart)

202873 ABS

202874 Elektronisk startsperre

202876 Elektro mekanisk servostyring

203755 Stabilitetsfunksjon for tilhenger

203756 Bremsefunksjon etter kollisjon

222881 Sidevindassistent

201787 "Traction Plus", inkl. nedkjøringsassistent

202890 Drivstofftank 75 liter

202891 Nøkkel for fjernbetjening av førerhusdør

202892-01 Elektrisk vindu (førerdør)

202894 Buss-speil

102893 Passasjerside med skyvevindu

200242 Sidespeiler (oppvarmede og elektrisk betjening)

202899 Full-LED frontbelysning (nær-fjærn og blinklys)

202137 LED kjørelys

102002 Grill i Chrome design

102595 Førerhusets sidevindu med sort ramme 
inkl. modellbetegnelse i chrome

250233 Forberedt for radio inkl. 2 høyttalere i førerhus

252143 Radio DAB+, all-in-one navigasjonssystem med 
camping programvare og 3 års oppdatering 
av kart. Inkluderer ikke CD/DVD spiller.

251793 Ryggekamera inkl. kabling (Avhengig av: ABH22466)

252715 Headup Display (Avhengig av: ABH11213)

102273-01 Maksimal lasteevne i hekkgarasje: 150 kg 
lastekapasitet (Avhengig av planløsning)

Bodelsdører

102839 Bodelsdør: KNAUS KOMFORT: med auto-låsesystem, udelt, 
med dobbelt tetning, uten vindu, 2 stk foldbare kleskroker

100602 Insektbeskyttelsesdør

100212 Elektrisk stigtrinn

102840 Fellesnøkkel for bodel (luker og bodelsdør)

Serviceluker / Garasjedør

102911 Serviceluke og garasjedør med 1-hånds betjening

102915-03 KNAUS ServiceBox tilgjengelig utenfra: inkl. vannpåfylling; 
Frisk / spillvannskran; 230 V Euro udvendig tilkobling

102916-01 Serviceluke til ServiceBox 53 x 37,5 cm, front venstre

102914-14 Gasskasse med lokk og tregulv

102914-10 Gasskasse for gassflaskelager 2 x 11 kg

100526-16 Garasjedør 80 x 110 cm, høyre

100526-15 Garasjedør 80 x 110 cm, venstre (Avhengig av: ABH11322)

Vinduer / Takluker og Ventilasjon

102923-04 Vindu m/ dobbelt glass og åpningsfunksjon 
(myggnett og blending)

102254 Takluke 40 x 40 cm med myggnett og 
blending, klar (over heve/senke-seng)

551778-01 Takluke (heve/kipp) 70 x 50 cm med myggnett 
og blending, klar med belysning (front)

102619-03 Takluke 40 x 40 cm med myggnetting og blending, klar (bak)

101019-02 Vindu til å åpnes 70 x 40 cm (bak venstre)

100960-04 Takluke 28 x 28 cm med myggnett (baderom)

Materialer / Grafisk

102926-25 Front i LFI-teknologi (Long Fiber Injection)

100887 GFK-tak forsterket for hagl

102926-06 Glatte aluminiumsplater i hvit utførelse

102928-05 Motstandsdyktig belegg på undersiden

102036-01 Deksel for vinterbruk til kjøleskap (2 stk.)

102658 Utvendig dekor i karbondesign

103760 Emblemer i front og bak utført i svart/krom

Belysning / Teknikk

102933-01 KNAUS CATEYE -evolution - baklys med eksklusiv 
nattsignatur og dynamiske LED blinklys

102933-12 Høyt bremselys integrert bak

252937 LED lampe for fortelt med bevegelsesdetektor

102926-18 FoldXpand konsept bak-Bakvegg helt i 
plast med integrert belysning

Møbler / Overflater

552940-10 Møbelutførelse: Matara Teak Tiberino

552941-29 Kombinasjon av møbler av høy kvalitet 
med aksentflater i dekor Samoa

552944-02 PVC-gulv i Eik
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Legg merke til merknader og forutsetninger på side 26.

Artikkel nr Veil. pris  
inkl. mva.

221005 Deluxe dørpakke I (19 kg)

102522-03 Serviceluke og garasjedør med sentrallås  11 100

102610

Bodelsdør: KNAUS EKSKLUSIV: med vindu og 
integrert Coming Home belysning, flerpunkts 
låser, skjulte hengsler, dørstopper / dørlåsning 
ved hjelp av gassdemper, dobbelt tetning, 
skinndetaljer av høy kvalitet, elektr. sentrallås, 
integrert paraplyrom og oppbevaringslomme

 11 200

102813 Isolerte sidevinduer, forberedt for 
støydemping og varmeisolering  7 700

Totalpris for enkeltstående ekstrautstyr  30 000

Listepris pakke  18 100

Besparelse  11 900

Artikkel nr
Veil. pris  

inkl. mva.

210020 Sikkerhetspakke I (4 kg)

252733 Alarmsystem "Cobra CAN AK 45 PR-C"  13 400

252734 Gass sensor uten sirene  2 700

Totalpris for enkeltstående ekstrautstyr  16 100

Listepris pakke  13 400

Besparelse  2 700

KNAUS L!VE I – Standardutstyr 

Artikkel nr Veil. pris  
inkl. mva.

114580 Connected-Security-Pakke for 
velocate® GPS-Tracker

252698 velocate® GPS tracker  3 100

252815 velocate® LIFETIME Lisens med 
ubegrenset personlig tracking EU  4 800

253809 velocate® sensorer 
(gass, temperatur og bevegelse)  3 000

I tillegg kan maskinvaren utvides ved hjelp av sensorer 
som ekstrautstyr (f.eks. dør-/vinduskontakt). Du 
finner informasjon på www.velocate.com

Totalpris for enkeltstående ekstrautstyr  10 900

Listepris pakke  10 200

Besparelse   700

552941-16 Skapdører med soft-close-funksjon

Bo / Sove / Møbelstoff / Tekstiler

551770 L–sittegruppe inkl. bord som kan heves med 
teleskopfunksjon, bordplate kan forskyves i 
alle retninger (Avhengig av: ABH20282)

552247 ISO-Fix-system for 2 barnestoler

552945-01 EvoPore HRC madrass, kun for faste senger

552948 Senkeseng med lav innstigning i førerhus (Merk: H147)

552335-05 Møbelstoff: COOL GREY

201074 Sett med gulvmatter til førerhus, i KNAUS design

Kjøkkendel / Bad

402985-01 3-bluss komfyr med glassdeksel og vask i 
rustfritt stål (Avhengig av: ABH11202)

552941-17 Kjøkkenskuffer med soft-close-funksjon

402732 Kjøleskap 177 liter (med dobbel dørstopper) 
(Avhengig av planløsning) (Avhengig av: ABH11325)

402417 Kjøleskap med automatisk energivalg (AES funksjon)

453502-07 Armaturer i førsteklasses kvalitet

453509-07 Innsvingbart klesoppheng i bad/dusj

453503-03 Kassett-toalett DOMETIC, dreibart (Avhengig av planløsning)

Gass / Oppvarming / Klima

302973 Gassanlegg 30 mbar

551327 Røykvarsler

551054 Varmluftsdistribusjon 12 V

351166 Varmeovn TRUMA Combi 6

351274 Varmeovn TRUMA Combi E (Avhengig av: ABH11302)

550825 Elektrisk gulvvarme

352059 TRUMA CP-Plus kontrollpanel (Merk: H149)

450740 Avløpstank isolert og oppvarmet

453510-01 Vannforsyning med nedsenket pumpe

453510-03 Varmtvannsforsyning med enhånds blandebatteri

453510-07 Vannrør plassert i isloert område

452718-01 Vannfiltersystemet "bluuwater", sikrer rent vann

Elektronikk / Multimedia / Sikkerhet

253523-02 Strømforsyning/innvendig belysning 
med 230 V og 12 V kontakter

253526-01 Kontrollpanel med Touchfunksjon

253530 Automatsikring

253527-01 Lader 190 VA

251949-02 USB kontakt i front (1 stk.)

251949-09 USB kontakt bak (1 stk.)

252723 Ladebooster til bodelsbatteri

253517 230 V SCHUKO kontakt (universal)

252729 230 V SCHUKO ekstra kontakt i garasje (1 stk.)

252524 Ambiente belysning av kjøkkenbenker og flater

252405 TV holder

Diverse

953542-08 Bruksanvisning (Norsk)

Tillegg

953543 10 års tetthetsgaranti (forutsetter årlig inspekson, 
utført av KNAUS TABBERT autorisert forhandler)

952823 MediKit-kupong: Kupong for et eksklusivt 
førstehjelpspakke (inkluderer sårspray, desinfeksjonsspray 
og reseptfrie medisiner) (Merk: H137)

953757-01 silwyREADY

KNAUS L!VE I – Utstyrspakker
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Legg merke til merknader og forutsetninger på side 26.

KNAUS L!VE I – Funksjoner og spesialutstyr

Artikkel nr
Pakker / 
opsjon

Beskrivelse:  
o = Ekstrautstyr | – = Ikke mulig | s = Standard KG

Veil. pris  
inkl. mva. 65

0 
M

EG

70
0 

M
EG

90
0 

LE
G

BASISKJØRETØY

Motortype / Drift / Girkasse

3.500 kg Light Chassis

203001-99 Fiat Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet 
med Start&Stop System inkl. smart dynamo; 
Forhjulsdrift; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK)

- s – –

203004 Fiat Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 180 Multijet 
med Start&Stop System inkl. smart dynamo; 
Forhjulsdrift; Euro 6d-Final (132 kW/180 HK) 
(Avhengig av: ABH18239, ABH18240)

-  33 600 o – –

4.000 kg Chassis

203007-99 Fiat Ducato 4.000 kg***; 2,2 l 180 Multijet 
med Start&Stop System inkl. smart dynamo; 
Forhjulsdrift; Euro 6d-Final (132 kW/180 HK) 
(Avhengig av: ABH18241, ABH18242)

40  55 000 o s –

203007 FIAT Ducato 4.000 kg***; 2,3 l 180 Multijet 
med Start-Stop System inkl. smart dynamo; 
Forhjulsdrift; Euro 6d-Final (130 kW/177 HK) 
(Avhengig av: ABH18241, ABH18242)

40  55 000 o – –

Heavy Duty Chassis

203130 Fiat Ducato 5.000 kg***; 2,2 l 180 Multijet 
med Start&Stop System inkl. smart dynamo; 
Forhjulsdrift; Euro VI HD (132 kW/180 HK) 
(Avhengig av: ABH18243, ABH18244)

- – – s

Girtype

202711 9 trinns Wandler automat girkasse 
(Avhengig av: ABH11316)

18  41 500 o o s

Oppvekting

201781-01 Oppvekting fra 3.500 kg*** til 3.650 kg*** 
(Avhengig av: ABH30069)

-  4 200 o – –

201869-01 Oppvekting fra 4.000 kg*** til 4.250 kg*** 
(Avhengig av: ABH30910)

-  3 500 o o –

201869-02 Oppvekting fra 4.000 kg*** til 4.400 kg*** 
(Avhengig av: ABH30910)

-  3 500 o o –

202320 Oppvekting fra 5.000 kg*** til 5.500 kg*** 
(Avhengig av: ABH22461, Merk: H722)

- – – s

952791 Reduksjon av antall sitteplasser ved kjøring, fra 
4 til 3 personer (Avhengig av: ABH22475, ABH11315)

- – o –

Artikkel nr
Pakker / 
opsjon

Beskrivelse:  
o = Ekstrautstyr | – = Ikke mulig | s = Standard KG

Veil. pris  
inkl. mva. 65

0 
M

EG

70
0 

M
EG

90
0 

LE
G

952792 Reduksjon av antall sitteplasser ved kjøring, fra 
4 til 2 personer (Avhengig av: ABH22475, ABH11315)

- – o –

551773 Ekstra sitteplass med sikkerhetsbelte 14  6 300 – o –

552362 Sammenslagbart ekstra sete, seteposisjon 
i kjøreretning med 5te sikkerhetsbelte

14  18 700 – – o

Chassis / Understell / Fjæringsystemer

202843-01 AL-KO AMC lavramme chassis - – – s

101888 Elektrisk stigtrinn i førerhus 7  6 900 o o o

200394 Støtteben bak 4  4 600 o o o

201887 Fjæring (foraksel) 12  8 000 o o s

202766 Forsterket fjæring på bakaksel (Optimering 
av Chassis) (Avhengig av: ABH11240)

10  5 500 o o –

202060 2-kanals luftfjæring for bakakselen med kompressor 
for forbedret kjørekomfort og regulering av 
kjøretøyets høyde (Avhengig av: ABH11241)

25  19 000 o o –

200393 Luftfjæringsystem (3-akslet) - AL-KO Air Premium X2 
for bakaksel (Avhengig av: ABH11185)

50  68 400 – – o

202330 Luftfjæringsystem (3-akslet) - AL-KO Air 
Premium X4 til for bakaksel (med sidevridning og 
automatisk nivåfunksjon) (Avhengig av: ABH11186)

55  160 800 – – o

203722 Bladfjærer i kunststoff -15 – s –

Dekk

203808 Helårsdekk. Passer for alle årstider, spesielt utviklet for 
bobiler og Camper Vanser med forbedrede kvaliteter.

-  4 700 o o –

201026 Aluminiumsfelger med standarddekk (3 aksling) 
(Avhengig av: ABH11316, ABH11244)

- – – s

203611 17" Aluminiumsfelger inkl. dekk (235/60R17) 
Titanmetallic i exclusive KNAUS design (Avhengig 
av: ABH22476, ABH11317, Merk: H161)

11  27 900 – – o

203612 17" Aluminiumsfelger inkl. dekk (235/60R17) 
Sortglans polert i exclusive KNAUS design (Avhengig 
av: ABH22476, ABH11317, Merk: H161)

11  30 000 – – o

Interiør

201519 Ratt og girkule i skinn -  2 400 o o o

203730 Instrumentpanel med aluminiumsdetaljer -  1 200 o o o

*** oppgitt vekt er den teknisk tillatte totalvekten. Du finner annet ekstrautstyr samt juridiske og tekniske merknader  
om kjøretøyvekt fra side 3 f og side 29 ff i denne prislisten, samt på configurator.knaus.com/no 
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Legg merke til merknader og forutsetninger på side 26.

KNAUS L!VE I – Funksjoner og spesialutstyr

Artikkel nr
Pakker / 
opsjon

Beskrivelse:  
o = Ekstrautstyr | – = Ikke mulig | s = Standard KG

Veil. pris  
inkl. mva. 65

0 
M

EG

70
0 

M
EG

90
0 

LE
G

203803 AGUTI EXKLUSIV setene kan by på mange sikkerhetsog 
komfortfunksjoner. Den brede passasjen mellom 
setene i førerhuset gir mer plass, og gjør at det er 
ekstra lett å snu setene mot bodelen. Takket være god 
ventilasjon og mange instillingsmuligheter for optimal 
ergonomisk sittestilling, kan du her sitte riktig og 
behagelig i time etter time (Avhengig av: ABH11319)

22  46 700 o o o

102813 221005 Isolerte sidevinduer, forberedt for 
støydemping og varmeisolering

15  7 700 o o o

551988 Isolasjonsmatter førerhus 10  14 000 o o o

551989 Isolasjonsmatte fotbrønn førerhus 1  3 000 o o o

551877 Front plisse for å hindre innsikt gjennom 
frontruten ved å bruke plisségardiner, som 
trekkes ut oppe og nede (manuell)

5  5 900 o o o

552500 Front plisse for å hindre innsikt gjennom 
frontruten ved å bruke plisségardiner, som 
kan kjøres oven- og nedenfra (elektrisk)

5  9 800 o o o

Assistent Systemer

202150 Dekktrykksensor 1  3 100 o o –

203564 Dekktrykksensor 3-akslet- AMC chassis 1  3 700 – – o

203729 Elektrisk Parkeringsbrems -9  6 600 o o –

Belysning / Tekniske detaljer

201043 Reservehjul 20  2 300 o o o

202712 Drivstofftank 90 liter 13  1 100 o o o

202227 Ekstra nøkkel med fjernbetjening 
(Avhengig av: ABH11320)

-   400 o o o

203732 230 V kontakt i førerhus -  2 300 o o o

Multimedia / Navigasjon

203727 Induktivt ladefunksjon (Avhengig av: ABH35297) -  2 900 o o o

203725 Virituell cockpit -  6 500 o o o

Transportsystemer

102273 100237, 
200188

Maksimal lasteevne i hekkgarasje: 250 kg lastekapasitet 20  14 800 o o s

200188 Hengerfeste (fast) (Avhengig av: 
ABH11248, ABH11247)

26  20 400 o o o

203933 Klargjøring for tilhengerfeste -  3 000 o o o

Artikkel nr
Pakker / 
opsjon

Beskrivelse:  
o = Ekstrautstyr | – = Ikke mulig | s = Standard KG

Veil. pris  
inkl. mva. 65

0 
M

EG

70
0 

M
EG

90
0 

LE
G

102514 THULE LIFT V16, manuell - Sykkelholder for 2 sykler 
(bak) max. 50 kg (Avhengig av: ABH11249, Merk: H157)

17  8 600 o o o

102515 THULE LIFT V16, manuell - Sykkelholder for 3 sykler 
(bak) max. 50 kg (Avhengig av: ABH11249, Merk: H157)

18  9 400 o o o

102764 THULE garasje System 1: 2 stk. Multifunksjonelle 
holdere i bakre vegg, inkl. gummi beskyttelse, 
2 st. festestropper med 6 øyekroker. Lett 
justerbare i skinne. 1 stk. justerbart bagasjenett, 
støtter THULE originalt tilbehør.

4  3 800 o o o

100237 Motorsykkelholder, maks. 120 kg (Avhengig 
av: ABH35299, ABH11321, ABH11247)

50  29 700 o o o

Bodelsdører

102564 Bodelsdør: KNAUS PREMIUM: med følgende 
ekstrautstyr: flerpunkts låser, skjulte hengsler og 
dørstopper / dørlåsning ved hjelp av gassdempere, 
inkl. vindu med plisse-blendingsgardin, integrert 
paraplyrom og oppbevaringslomme i KNAUS Design.

2  8 400 o o o

102610 221005 Bodelsdør: KNAUS EKSKLUSIV: med vindu og 
integrert Coming Home belysning, flerpunkts 
låser, skjulte hengsler, dørstopper / dørlåsning 
ved hjelp av gassdemper, dobbelt tetning, 
skinndetaljer av høy kvalitet, elektr. sentrallås, 
integrert paraplyrom og oppbevaringslomme

2  11 200 o o o

102577 Matchende multifunksjonell bag i KNAUS 
design som tillegg til KNAUS KOMFORT 
bodelsdør (Avhengig av: ABH17640)

-  1 000 o o o

Serviceluker / Garasjedør

102522-03 221005 Serviceluke og garasjedør med sentrallås 
(Avhengig av: ABH11253, ABH11199)

2  11 100 o o o

Bak

100526-13 Garasjedør 80 x 80 cm, venstre (Avhengig 
av: ABH11258, ABH11257)

4 w w w

100526-14 551711 Garasjedør 80 x 80 cm, høyre (Avhengig 
av: ABH11258, ABH11323)

4  5 600 o o o

Vinduer / Takluker og Ventilasjon

101820 Rammevindu SEITZ S7 -  10 800 o o o

Front

102685 Panorama takvindu,130 x 45 cm med 
myggnetting og blending (front)

12  4 200 – – o



17
Legg merke til merknader og forutsetninger på side 26.

KNAUS L!VE I – Funksjoner og spesialutstyr

Artikkel nr
Pakker / 
opsjon

Beskrivelse:  
o = Ekstrautstyr | – = Ikke mulig | s = Standard KG

Veil. pris  
inkl. mva. 65

0 
M

EG

70
0 

M
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90
0 
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G

101666-18 Vindu til å åpnes 52 x 50 cm 
(passasjersiden høy sittegruppe)

6  3 500 – o –

101666-09 Vindu til å åpnes (front til høyre) 90 x 52 cm 
med myggnett og blending

6  3 500 – – o

Midten

102619-02 Takluke 40 x 40 cm med myggnetting 
og blending, klar (midten)

3  2 300 o o s

Bak

101944 Panorama takluke 130 x 45 cm med 
myggnetting og blending (bak)

12  6 900 o o o

Toalett / Baderom

101666 Vindu til å åpnes i baderom, 52 x 50 cm 
inkl. myggnetting og blending

6  3 500 – o s

Materialer / Grafisk

Materialer

102216 TVT - (Top Value Technology) Trefritt karosseri -  23 900 o o o

Bo / Sove / Møbelstoff / Tekstiler

Soverom

552574 Fast seng med EvoPore HRC madrass 
inkl. WaterGEL utførelse

6  5 500 o o o

551711 Nedre enkeltseng med garderobe i enden av 
sengen (Avhengig av: ABH11261, ABH11323)

-15 o o o

551796 Sengeutvidelse 2  6 200 o o s

552198 551770 Ombygning av sittegruppe 2 – – s

552369 Strekklakensett – passform til madrasser 
– til 2 sengeplasser (for faste senger)

1  1 000 o o o

Møbelstoffer

552335-01 Møbelstoff: TURIN - o o o

552335-06 Møbelstoff: BLUE NIGHT - o o o

552188-02 Møbelstoff: ACTIVE ROYAL -  4 800 o o o

552188-04 Møbelstoff: ACTIVE ROCK -  4 800 o o o

550783-01 Møbelstoff: CREAM NATURE (ekte skinn) -  28 000 o o o

COZY HOME består av: 2 pynteputer, 
2 hodeputer, 2 pledd, duk

550660-06 Pakke PEACH 3  2 600 o o o

Artikkel nr
Pakker / 
opsjon

Beskrivelse:  
o = Ekstrautstyr | – = Ikke mulig | s = Standard KG

Veil. pris  
inkl. mva. 65

0 
M

EG

70
0 

M
EG

90
0 

LE
G

550660-02 Pakke STONE 3  2 600 o o o

550660-03 Pakke AVOCADO 3  2 600 o o o

550660-04 Pakke AQUA 3  2 600 o o o

550660-05 Pakke MAGNOLIA 3  2 600 o o o

550660-01 Pakke EARTH 3  2 600 o o o

Tepper

550235 Teppe i bodel 6  5 300 o o o

Kjøkkendel / Bad

Kjøkkendel

402767 Kjøleskap 142 liter - s – –

400369 Gassovn med grill (innebygd over kjøleskap) 
(Avhengig av: ABH11326, ABH11327)

13 – s –

400369-01 Gassovn med grill (innebygd i kjøkken) 
(Avhengig av: ABH11328)

13  9 600 o – s

Baderom

451777 Trerist for dusjkaret 2  2 800 – o o

453505-15 Langsgående baderom med dusj - – s –

453505-16 Komfort baderom med dusj og håndvask - s – –

453505-14 3D- badeværelse med separat dusj - – – s

453503-01 Benketoalett type Thetford - s – –

Gass / Oppvarming / Klima

Gassforsyning

301057 Fjernbetjening TRUMA Duo Control (inkl. 
Eis Ex) (Avhengig av: ABH11206)

-  2 200 o o o

301956 TRUMA MonoControl CS (inkl. gassfilter) 
(Avhengig av: ABH11207)

1  4 300 o o o

301957 TRUMA DuoControl CS (inkl. gassfilter) 
(Avhengig av: ABH11207)

1  5 800 o o o

302499 TRUMA LevelControl (for 1 stålflaske) 
(Avhengig av: ABH11208)

-  2 200 o o o

302494 Gassalarm -  1 600 o o o

300518 Utvendig tilkopling for gass 1  3 000 o o o
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KNAUS L!VE I – Funksjoner og spesialutstyr

Artikkel nr
Pakker / 
opsjon

Beskrivelse:  
o = Ekstrautstyr | – = Ikke mulig | s = Standard KG

Veil. pris  
inkl. mva. 65

0 
M

EG

70
0 

M
EG

90
0 

LE
G

Oppvarming / Klima

352533-01 ALDE sentralvarme (Avhengig av: 
ABH11329, ABH11265, Merk: H160)

41  29 100 o o o

352534 Gulv med vannbåren gulvvarme 
(Avhengig av: ABH11254)

10  4 700 o o o

352287 Gulvmatte i førerhus med vannbåren 
varme (Avhengig av: ABH11254)

2  11 000 o o o

352966 352533-01 Varme kontrollpanel for ALDE (LCD) 
(Avhengig av: ABH11254)

- o o o

552052 Klimaanlegg DOMETIC Freshjet 2200 (OEM) 
(Avhengig av: ABH11330, Merk: H145)

29  31 400 o o –

553715 Klimaanlegg DOMETIC Freshjet 3000 
(Avhengig av: ABH11210, Merk: H145)

29  34 200 – – o

Vannforsyning

452678-01 Utvendig dusj, tikoplet i garasjen til venstre 4  3 500 o o o

Elektronikk / Multimedia / Sikkerhet

Elektronikk

250072-06 230 V SCHUKO ekstra kontakt i kjøkken (1 stk.) -  1 200 o o o

250201 Ekstra bodelsbatteri (Avhengig av: ABH11268) 24  5 300 o o o

253747-01 Lithiumsbatteri (erstatter standard batteri) 
(Avhengig av: ABH22467, ABH11268)

-12  14 600 o o o

253748-01 Ekstra Lithium bodelsbatteri (Avhengig av: 
ABH22468, ABH22477, ABH11268)

12  17 200 o o o

253782 Solcelleanlegg (200 W) (Avhengig av: ABH11222) 17  21 300 o o o

Multimedia

252824-01 Komplett Oyster 60 Premium antenne system, Twin Inkl. 
27" SMART-TV (Avhengig av: ABH11272, Merk: H145)

22  51 300 o o o

Artikkel nr
Pakker / 
opsjon

Beskrivelse:  
o = Ekstrautstyr | – = Ikke mulig | s = Standard KG

Veil. pris  
inkl. mva. 65

0 
M

EG

70
0 

M
EG

90
0 

LE
G

253568-01 27" SMART TV med HD tuner inkl. holder 
(Avhengig av: ABH11274, ABH11273)

4  15 400 o o o

252448-01 21.5" SMART TV med HD tuner inkl. holder i 
soverom (Avhengig av: ABH11275, ABH11273)

3  14 000 o o o

252479 TV forberedelse (soverom) 1  1 100 o o o

Sikkerhet

252733 210020 Alarmsystem "Cobra CAN AK 45 PR-C" 4  13 400 o o o

252734 210020 Gass sensor uten sirene (Avhengig av: ABH11229) -  2 700 o o o

252698 114580 velocate® GPS tracker (Merk: H146) -  3 100 o o o

252815 114580 velocate® LIFETIME Lisens med ubegrenset 
personlig tracking EU (Avhengig av: ABH11230)

-  4 800 o o o

253809 114580 velocate® sensorer (gass, temperatur og bevegelse) 
(Avhengig av: ABH11231)

-  3 000 o o o

Markiser / Markise Tilbehør

Markise THULE OMNISTOR

502318 Markise 455 x 250 cm - hvit 33 s – –

502805 Markise 500 x 250 cm - hvit 36 – s –

501272 Markise 600 x 275 cm - hvit 68 – – s

502359 LED belysning til markise -  3 100 – – o
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SUN I
Tekniske data

Tekniske data 700 LEG 900 LEG 900 LX

BASISKJØRETØY

Fiat Ducato 4.500 kg***; 2,2 l 180 Multijet med 
Start&Stop System inkl. smart dynamo; Forhjulsdrift; 
Euro VI HD (132 kW/180 HK) (Avhengig av: ABH18234)

s – –

Fiat Ducato 5.000 kg***; 2,2 l 180 Multijet med Start&Stop System 
inkl. smart dynamo; Forhjulsdrift; Euro VI HD (132 kW/180 HK) 
(Avhengig av planløsning) (Avhengig av: ABH18234)

– s s

Oppvekting fra 5.000 kg*** til 5.500 kg*** (ABH22461, H722) – s s

GRUNNUTRUSTNING

Lengde (cm) 765 882 882

Bredde (ute) (cm) 234 234 234

Bredde (inne) (cm) 218 218 218

Høyde (ute) (cm) 294 294 294

Høyde (inne) (cm) 200 200 200

Vekten av kjøretøyet i kjøreklar stand (grunnmodell med 
standardutstyr, men uten ekstrautstyr) (kg) (Merk: H140) 3.819 (3.628 - 4.010) 4.282 (4.068 - 4.496) 4.282 (4.068 - 4.496)

Teknisk tillatt totalvekt (kg)*** 4.500 5.500 5.500

Maksimal nyttelast (kg) 339 864 864

Tillatt tilhengerlast (kg) (Merk: H722) 2.000 1.500 1.500

Akselavstand (cm) 430 – –

Dekkstørrelse 205/75R16 205/75R16 205/75R16

Antall personer tillatt under kjøring 4 4 4

Soveplasser (Merk: H141) 4 4 4

Viktig merknad
Ved valg og konfi gurasjon av kjøretøyet ditt, må du være oppmerksom 
på at fabrikkmontering av tilleggsutstyr øker kjøretøyets vekt og redu-
serer nyttelasten. Vekten som oppgis for tilleggsutstyret (pakker, spesi-
alutstyr og ekstrautstyr) på de følgende sidene, tilsvarer ekstravekten i 
forhold til standardutstyret for den aktuelle planløsningen. Totalvekten 
for det konfi gurerte tilleggsutstyret skal aldri overskride produsentens 
fastsatte maksimale vekt for tilleggsutstyr for den aktuelle planløsnin-
gen, som oppgitt i den tekniske informasjonen. Her handler det om 
den beregnede verdien for maksimal vekt av tilleggsutstyr montert på 
fabrikk for hver enkelt planløsning, som fastsatt av Knaus Tabbert AG 
som produsent. 
Ved vekt i kjøreklar tilstand angitt i den tekniske informasjon, handler det 
om en beregnet nominell verdi som underligger produksjonsbetingede 
svingninger på ±5 %. Disse produksjonsbetingede toleransene på opptil 
±5 % er lovmessig tillatt og oppgis spesifi kt i den tekniske informasjonen 
bak beregnet verdi. Siden toleransene tillatt ved lov har direkte eff ekt på 
vekten til kjøretøyet ditt og dermed også den maksimale vekten av til-
leggsutstyr, skal disse alltid tas med i betraktningen under konfi gurasjo-
nen av kjøretøyet ditt. 
Den produsentangitte maksimale vekten av tilleggsutstyr skal sikre at 
kjøretøyets juridisk foreskrevne minimum nyttelast for bagasje og annet 
tilbehør er tilgjengelig etter overlevering fra produsenten. Valg av til-
leggsutstyr kan i noen tilfeller øke kjøretøyets faktiske masse så mye at 
diff eransen mellom faktisk masse og teknisk tillatt totalmasse ikke gir 
rom for ekstra last som tillatt antall passasjerer og minimum nyttelast. 
Du kan da enten øke tillatt vekt for kjøretøyet, redusere antall godkjente 
sitteplasser under kjøring og/eller fjerne tilleggsutstyr for å fortsette 
konfi gureringen (avhengig av planløsning).  Hvis dette ikke gjøres, kan 
konfi gurasjonen av kjøretøyet ditt og dermed også bestillingsforløpet 
ikke fortsette. 
Du fi nner utførlige tekniske og juridiske merknader om emnet «Kjøre-
tøyvekt» fra side 29 samt under «confi gurator.knaus.com/no».

Beskrivelse:  o = Ekstrautstyr |  – = ikke mulig |  s = Standard
*** oppgitt vekt er den teknisk tillatte totalvekten. Du fi nner annet ekstrautstyr samt juridiske og tekniske merknader 
om kjøretøyvekt fra side 3 f og side 29 ff  i denne prislisten, samt på confi gurator.knaus.com/no 
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Tekniske data 700 LEG 900 LEG 900 LX

Maksimalt antall soveplasser (Merk: H142) 4 4 4

3-punkts sikkerhetsbelter 2 2 2

Maksimalt antall seter med belter 4 5 5

PÅBYGG

Hengslede vinduer helt rundt 4 6 6

Bodelsdør (bredde x høyde) (cm) 70 x 195 70 x 195 70 x 195

Taktykkelse (mm) 33 33 33

Veggtykkelse (mm) 33 33 33

Gulvtykkelse (mm) 36 36 36

BODEL

3-punkts sikkerhetsbelter i kjøreretningen 2 2 2

Sengemål heve/senkeseng (cm) 200 x 150 200 x 150 200 x 150

Sengemål bak (cm) 198 x 85; 193 x 85 2 x 198 x 85 200 x 153

VANN

Volum av avløpsvann (Liter) 170 170 170

Volum av ferskvann i (Liter) (Merk: H711B,H712G) 180 180 180

Fill level of the fresh water tank (liter) 40 40 40

KJØKKEN

Kjøleskap (Liter) 177 177 177

STRØMFORSYNING

Bodelsbatteri 2 x 95 3 x 95 3 x 95

Antall stikkontakter 230 V 10 10 10

Antall USB kontakter 5 5 5

SUN I
Tekniske data

Merknader

*** oppgitt vekt er den teknisk tillatte totalvekten. Du fi nner annet ekstrautstyr samt juridiske og tekniske merknader 
om kjøretøyvekt fra side 3 f og side 29 ff  i denne prislisten, samt på confi gurator.knaus.com/no 
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KNAUS SUN I – Standardutstyr

BASISKJØRETØY

203130 Fiat Ducato 5.000 kg***; 2,2 l 180 Multijet 
med Start&Stop System inkl. smart dynamo; 
Forhjulsdrift; Euro VI HD (132 kW/180 HK) 
(Avhengig av planløsning) (Avhengig av: ABH18234)

202711 9 trinns Wandler automat girkasse (Avhengig av: ABH19745)

202320 Oppvekting fra 5.000 kg*** til 5.500 kg*** 
(Avhengig av planløsning) (Avhengig 
av: ABH22461, Merk: H722)

Chassis / Understell / Fjæringsystemer

202843-01 AL-KO AMC lavramme chassis

202844 Chassis for venstrekjøring

201887 Fjæring (foraksel)

202852-01 Lakkfarge: Hvit

202132 16" felger

201026 Aluminiumsfelger med standarddekk (3 aksling) 
(Avhengig av planløsning) (Avhengig av: ABH11188, ABH11187)

201686 AC/Klimaanlegg i førerhus, automatisk 
(oppgradering fra manuell)

201862 Airbag på førerside

200501 Airbag på passasjerside

201863 Høydejusterbare seter i førerhus

201519 Ratt og girkule i skinn

202478 Multifunksjonsratt

203730 Instrumentpanel med aluminiumsdetaljer

201789 Spesialtilpasset setetrekk av høy kvalitet 
(fører/passasjer) i KNAUS design

203804 AGUTI PREMIUM setene kan by på mange sikkerhetsog 
komfortfunksjoner. Den brede passasjen mellom setene i 
førerhuset gir mer plass, og gjør at det er ekstra lett å snu 
setene mot bodelen. Takket være god ventilasjon og mange 
instillingsmuligheter for optimal ergonomisk sittestilling, 
kan du her sitte riktig og behagelig i time etter time 

200633 Svingbare stoler i førerhus

103911 Førerhusdør KNAUS EKSKLUSIV med låsesystem for bil, med 
dobbel tetning, isolerglass med elektriske vindusheiser 
og sentrallås, oppbevaringsrom med bagasjenett, 
myntrom og integrert billettholder, topunktslåsing, 
tofarget innvendig kledning med optimalisert 
støyisolering, høykvalitets håndtak i matt aluminium

102813 Isolerte sidevinduer, forberedt for 
støydemping og varmeisolering

552897 Front plisse for å hindre innsikt gjennom frontruten ved 
å bruke plisségardiner, som trekkes til siden (manuell)

200567 Tempomat – Cruise Control

202871 ESP

202872 Hill Holder (bakkestart)

202873 ABS

202874 Elektronisk startsperre

202876 Elektro mekanisk servostyring

203755 Stabilitetsfunksjon for tilhenger

203756 Bremsefunksjon etter kollisjon

222881 Sidevindassistent

201787 "Traction Plus", inkl. nedkjøringsassistent

202580 Utvendige speil med blindsonevarsler i kombinasjon 
med visning i skjerm på dashbordet

202712 Drivstofftank 90 liter

202891 Nøkkel for fjernbetjening av førerhusdør

202892-01 Elektrisk vindu (førerdør)

202894 Buss-speil

102893 Passasjerside med skyvevindu

200242 Sidespeiler (oppvarmede og elektrisk betjening)

202899 Full-LED frontbelysning (nær-fjærn og blinklys)

202137 LED kjørelys

102002 Grill i Chrome design

102002-01 Karbondekor i front

102595 Førerhusets sidevindu med sort ramme 
inkl. modellbetegnelse i chrome

250233 Forberedt for radio inkl. 2 høyttalere i førerhus

203728 Radio DAB +, alt-i-ett med 10 "display- og 
navigasjonssystem med campingprogramvare, uten 
CD / DVD-stasjon, inkl. DAB + / FM-antenne, 3 års 
kartoppdatering (Avhengig av: ABH11194, ABH35023)

251793 Ryggekamera inkl. kabling (Avhengig av: ABH11196)

203727 Induktivt ladefunksjon (Avhengig av: ABH35297)

203725 Virituell cockpit

102273-02 Maksimal lasteevne i hekkgarasje: 350 kg lastekapasitet

Bodelsdører

102610 Bodelsdør: KNAUS EKSKLUSIV: med vindu og integrert 
Coming Home belysning, flerpunkts låser, skjulte hengsler, 
dørstopper / dørlåsning ved hjelp av gassdemper, dobbelt 
tetning, skinndetaljer av høy kvalitet, elektr. sentrallås, 
integrert paraplyrom og oppbevaringslomme

102577 Matchende multifunksjonell bag i KNAUS design 
som tillegg til KNAUS KOMFORT bodelsdør

100602 Insektbeskyttelsesdør

100212 Elektrisk stigtrinn

102840 Fellesnøkkel for bodel (luker og bodelsdør)

Serviceluker / Garasjedør

102911 Serviceluke og garasjedør med 1-hånds betjening

102915-03 KNAUS ServiceBox tilgjengelig utenfra: inkl. vannpåfylling; 
Frisk / spillvannskran; 230 V Euro udvendig tilkobling

102916-03 Serviceluke til ServiceBox 2 x 60 x 60 cm (i midten til venstre)

100526-41 Serviceluke 100 x 55 cm med belysning, front 
høyre (Avhengig av planløsning)

100526-40 Serviceluke 90 x 24 cm med belysning, front 
venstre (Avhengig av planløsning)

102914-14 Gasskasse med lokk og tregulv

102914-10 Gasskasse for gassflaskelager 2 x 11 kg

100526-21 Garasjedør 100 x 120 cm, venstre

100526-22 Garasjedør 100 x 120 cm, høyre

Vinduer / Takluker og Ventilasjon

101820 Rammevindu SEITZ S7

102254 Takluke 40 x 40 cm med myggnett og 
blending, klar (over heve/senke-seng)

551778-01 Takluke (heve/kipp) 70 x 50 cm med myggnett 
og blending, klar med belysning (front)

102619-02 Takluke 40 x 40 cm med myggnetting og blending, klar (midten)

102619-03 Takluke 40 x 40 cm med myggnetting og blending, klar (bak)

101848 Mini-Heki 40 x 40 cm inkl. myggnetting og blending (baderom)

Materialer / Grafisk

102216 TVT - (Top Value Technology) Trefritt karosseri

*** oppgitt vekt er den teknisk tillatte totalvekten. Du finner annet ekstrautstyr samt juridiske og tekniske merknader  
om kjøretøyvekt fra side 3 f og side 29 ff i denne prislisten, samt på configurator.knaus.com/no 
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100887 GFK-tak forsterket for hagl

102926-06 Glatte aluminiumsplater i hvit utførelse

102927-09 Tak og sidevegger med Aluminiumsplater og tekstilkledning

102928-02 Sandwichgulv med GFK plate på undersiden

102928-08 Isolert garasjegulv med forsterket GFK gulvbelegg

102928-09 Flerfunksjonelt dobbeltgulv 30 cm

102036-01 Deksel for vinterbruk til kjøleskap (2 stk.)

103552-01 Spesial foliedekor med børstet stålstruktur SUN I

103551-12 SCANDINAVIAN SELECTION ekstra dekorfolie

Belysning / Teknikk

102933-21 LED baklys

102933-12 Høyt bremselys integrert bak

252937 LED lampe for fortelt med bevegelsesdetektor

Møbler / Overflater

552940-29 Møbelutførelse: Gentle Voyage, naturlig 
matt dekor Toscana mørkebrun ask

552943-05 Møbeloverflater og benkeplater i supermatt finish, mørk brunt

552944-01 PVC-gulv i Yacht design

552941-16 Skapdører med soft-close-funksjon

Bo / Sove / Møbelstoff / Tekstiler

551770 L–sittegruppe inkl. bord som kan heves med 
teleskopfunksjon, bordplate kan forskyves i alle retninger

552964-02 Skap på passasjerside med integrert koppholder

552964-24 Gardin mellom enkeltsenger og baderom 
(Avhengig av planløsning) (Avhengig av: ABH11201)

552945-01 EvoPore HRC madrass, kun for faste senger

552948 Senkeseng med lav innstigning i førerhus (Merk: H147)

552335-02 Møbelstoff: INDIAN SUMMER

Kjøkkendel / Bad

402985-01 3-bluss komfyr med glassdeksel og vask i 
rustfritt stål (Avhengig av: ABH11202)

552941-17 Kjøkkenskuffer med soft-close-funksjon

402732-01 Kjøleskap 177 liter

402417 Kjøleskap med automatisk energivalg (AES funksjon)

402156 Flerfunksjonell kjøkkenhylle (plexiglass)

402993-08 Kjøkkenbenkplate i skifer "look"

400369 Gassovn med grill (innebygd over kjøleskap)

453503-01 Benketoalett type Thetford (Avhengig av planløsning)

453502-07 Armaturer i førsteklasses kvalitet

453509-07 Innsvingbart klesoppheng i bad/dusj

453505-14 3D- badeværelse med separat dusj

Gass / Oppvarming / Klima

302973 Gassanlegg 30 mbar

301057 Fjernbetjening TRUMA Duo Control (inkl. 
Eis Ex) (Avhengig av: ABH11206)

301957 TRUMA DuoControl CS (inkl. gassfilter) 
(Avhengig av: ABH11207)

550566-01 ALDE sentralvarme (Avhengig av: ABH11209, Merk: H160)

352287 Gulvmatte i førerhus med vannbåren varme

351880 Gulv med vannbåren gulvvarme

352966 Varme kontrollpanel for ALDE (LCD)

453510-02 Vannforsyning med trykkpumpe

453510-03 Varmtvannsforsyning med enhånds blandebatteri

453510-07 Vannrør plassert i isloert område

453512 Spillvannstank med elektrisk tømming. Ventil betjenes fra bodel

452606 Vannfilter "BWT - Best Camp S"

Elektronikk / Multimedia / Sikkerhet

253523-03 Strømforsyning/innvendig belysning med 230 V Euro 
utvendig tilkopling div. SCHUKO/USB kontakter

KNAUS SUN I – Standardutstyr

253526-03 Nettverksbasert elektronikksystem 
med sentralt betjeningspanel

253531 2 - kontakt sikringsautomat

232667 Intelligent lader med 25 A ladespenning

251949-08 USB kontakt i bakre del (1 stk.)

252723 Ladebooster til bodelsbatteri

253534-22 Belyste innstegstrinn

253517 230 V SCHUKO kontakt (universal)

252729 230 V SCHUKO ekstra kontakt i garasje (1 stk.)

253534-03 Innvendig belysning i LED

252615-02 Intuitiv lyskontroll kan styres via 
kontrollpanelet og kontrollknappene

253534-30 Dimbar belysning integrert i interiøret/møblene. 
En del av det typiske KNAUS Designet.

552321 Stemningsbelysning (tak, benkeplate på kjøkkenet, 
åpne hyller, speilskap, garderobe, inngangsområder)

251757 Batterivakt bodelsbatteri

252434 AGM Batteri, ekstra nr 3 (Avhengig av planløsning) 
(Avhengig av: ABH11214)

253569 39" SMART TV med HD tuner inkl. elektrisk betjent 
holder i oppholdsrom (Avhengig av planløsning)

252480 TV forberedelse til 2. og 3. TV (Avhengig av planløsning)

Markiser / Markise Tilbehør

501272 Markise 600 x 275 cm - hvit (Avhengig av planløsning)

502359 LED belysning til markise (Avhengig av: ABH11232)

Diverse

953542-11 Instruksjonsbok (svensk)

Tillegg

953543 10 års tetthetsgaranti (forutsetter årlig inspekson, 
utført av KNAUS TABBERT autorisert forhandler)

952823 MediKit-kupong: Kupong for et eksklusivt 
førstehjelpspakke (inkluderer sårspray, desinfeksjonsspray 
og reseptfrie medisiner) (Merk: H137)

953757-01 silwyREADY (Merk: H137)



23
Legg merke til merknader og forutsetninger på side 26.

KNAUS SUN I – Utstyrspakker

Artikkel nr Veil. pris  
inkl. mva.

223010 Aircondition-Pakke med inverter (41 kg)

252433-01 VICTRON Easy Plus Inverter 1600 VA 
(3000 Watt toppeffekt)  33 100

552540-01 Klimaanlegg DOMETIC Freshjet 1700 (bak)  31 200

Hvis alternativet er valgt, øker 
kjøretøyets høyde med ca 11 cm

Totalpris for enkeltstående ekstrautstyr  64 300

Listepris pakke  44 800

Besparelse  19 500

Artikkel nr Veil. pris  
inkl. mva.

114580 Connected-Security-Pakke for 
velocate® GPS-Tracker

252698 velocate® GPS tracker  3 100

252815 velocate® LIFETIME Lisens med 
ubegrenset personlig tracking EU  4 800

253809 velocate® sensorer 
(gass, temperatur og bevegelse)  3 000

I tillegg kan maskinvaren utvides ved 
hjelp av sensorer som ekstrautstyr 
(f.eks. dør-/vinduskontakt). Du finner 
informasjon på www.velocate.com

Totalpris for enkeltstående ekstrautstyr  10 900

Listepris pakke  10 200

Besparelse   700

Artikkel nr
Veil. pris  

inkl. mva.

210020 Sikkerhetspakke I (4 kg)

252733 Alarmsystem "Cobra CAN AK 45 PR-C"  13 400

252734 Gass sensor uten sirene  2 700

Totalpris for enkeltstående ekstrautstyr  16 100

Listepris pakke  13 400

Besparelse  2 700

Merknader 
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Legg merke til merknader og forutsetninger på side 26.

Artikkel nr
Pakker / 
opsjon

Beskrivelse:  
o = Ekstrautstyr | – = Ikke mulig | s = Standard KG

Veil. pris  
inkl. mva. 70

0 
LE

G

90
0 

LE
G

90
0 

LX

BASISKJØRETØY

Motortype / Drift / Girkasse

Heavy Duty Chassis

203130-01 Fiat Ducato 4.500 kg***; 2,2 l 180 Multijet med 
Start&Stop System inkl. smart dynamo; Forhjulsdrift; 
Euro VI HD (132 kW/180 HK) (Avhengig av: ABH18234)

- s – –

Girtype

Oppvekting

552362 Sammenslagbart ekstra sete, seteposisjon i kjøreretning 
med 5te sikkerhetsbelte (Avhengig av: ABH11183)

14  18 700 – o o

Chassis / Understell / Fjæringsystemer

101888 Elektrisk stigtrinn i førerhus 7  6 900 o o o

200394 Støtteben bak 4  4 600 o o o

202789 AL-KO hydrauliske støttebenssystem 
(HY4) (Avhengig av: ABH11184)

84  89 000 o o o

200393 Luftfjæringsystem (3-akslet) - AL-KO Air Premium X2 
for bakaksel (Avhengig av: ABH11185)

50  68 400 – o o

202330 Luftfjæringsystem (3-akslet) - AL-KO Air 
Premium X4 til for bakaksel (med sidevridning og 
automatisk nivåfunksjon) (Avhengig av: ABH11186)

55  160 800 – o o

Dekk

203808 202568, 
202569

Helårsdekk. Passer for alle årstider, spesielt utviklet for 
bobiler og Camper Vanser med forbedrede kvaliteter.

-  4 700 o – –

201815 Aluminiumsfelger med standarddekk 
(Avhengig av: ABH11187)

- s – –

202568 17" Aluminiumsfelger inkl. dekk (235/60R17) 
Sortglans polert i exclusive KNAUS design (Avhengig 
av: ABH22462, ABH11189, ABH11190)

7  28 700 o – –

202569 17" Aluminiumsfelger inkl. dekk (235/60R17), 
Titanmetallic i exclusive KNAUS design (Avhengig 
av: ABH22462, ABH11189, ABH11190)

7  27 200 o – –

202570 17" Aluminiumsfelger inkl. dekk (235/60R17) 
Sortglans polert i exclusive KNAUS design 
(Avhengig av: ABH22461, ABH11192)

11  43 000 – o o

Artikkel nr
Pakker / 
opsjon

Beskrivelse:  
o = Ekstrautstyr | – = Ikke mulig | s = Standard KG

Veil. pris  
inkl. mva. 70

0 
LE

G

90
0 

LE
G

90
0 

LX

202571 17" Aluminiumsfelger inkl. dekk (235/60R17) 
Titanmetallic i exclusive KNAUS design 
(Avhengig av: ABH22461, ABH11192)

11  40 900 – o o

Interiør

203805 AGUTI seter Exklusiv 24  22 800 o o o

551988 Isolasjonsmatter førerhus 10  14 000 o o o

551989 Isolasjonsmatte fotbrønn førerhus 1  3 000 o o o

552322 Front plisse for å hindre innsikt gjennom 
frontruten ved å bruke plisségardiner, som 
kan kjøres oven- og nedenfra (elektrisk)

11  7 300 o o o

551878 Front blending, rullgardiner (elektrisk) 11  10 300 o o o

Assistent Systemer

202150 Dekktrykksensor 1  3 100 o – –

203564 Dekktrykksensor 3-akslet- AMC chassis 1  3 700 – o o

Belysning / Tekniske detaljer

201043 Reservehjul 20  2 300 o o o

202227 Ekstra nøkkel med fjernbetjening (Avhengig av: ABH11193) -   400 o o o

101977 Oppvarmet frontrute 1  9 600 o o o

203732 230 V kontakt i førerhus -  2 300 o o o

Transportsystemer

202332 Hengerfeste (avtakbart kulehode) 30  19 300 o o o

203933 Klargjøring for tilhengerfeste -  3 000 o o o

101800 Orga-Fix garasjeordenssystem 2: 2 deler festeskinner 
på gulvet inkludert kroker og oppheng på vegger, ekstra 
oppbevaringslommer, skolelomme og sykkelholder

2  7 200 o o o

102331 Oppbevaringsbokser for garasje (3 stk.) 
(Avhengig av: ABH11197)

7  3 400 – o o

Serviceluker / Garasjedør

102522-01 Serviceluke og garasjedør med sentrallås (ikke 
gasskasse) (Avhengig av: ABH11199)

2  11 100 o o o

KNAUS SUN I – Funksjoner og spesialutstyr

*** oppgitt vekt er den teknisk tillatte totalvekten. Du finner annet ekstrautstyr samt juridiske og tekniske merknader  
om kjøretøyvekt fra side 3 f og side 29 ff i denne prislisten, samt på configurator.knaus.com/no 
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Legg merke til merknader og forutsetninger på side 26.

Artikkel nr
Pakker / 
opsjon

Beskrivelse:  
o = Ekstrautstyr | – = Ikke mulig | s = Standard KG

Veil. pris  
inkl. mva. 70

0 
LE

G

90
0 

LE
G

90
0 

LX

Front

100526-43 Skapdør (luke) til oppbevaringsrom 70 x 24 cm, venstre 2 s – –

Bo / Sove / Møbelstoff / Tekstiler

Bodel

552327 Oppbevaring 6  5 900 o o o

Soverom

552574 Fast seng med EvoPore HRC madrass 
inkl. WaterGEL utførelse

6  5 500 o o o

552028 Madrass med komfortskum som kan varmes opp 2  5 600 o o o

551796 Sengeutvidelse 2  6 200 o o –

552360 Strekklaken i passform (til bakre seng og senkeseng) 1  2 000 o o o

Møbelstoffer

552335-09 Møbelstoff: MODERN CREAM - o o o

552326 Møbelstoff: DARK COFFEE (ekte skinn) -  51 700 o o o

552326-03 Møbelstoff: ECRU (ekte skinn) -  51 700 o o o

552326-02 Møbelstoff: CREAM NATURE (ekte skinn) -  51 700 o o o

COZY HOME består av: 2 pynteputer, 
2 hodeputer, 2 pledd, duk

550660-06 Pakke PEACH 3  2 600 o o o

550660-02 Pakke STONE 3  2 600 o o o

550660-03 Pakke AVOCADO 3  2 600 o o o

550660-04 Pakke AQUA 3  2 600 o o o

550660-05 Pakke MAGNOLIA 3  2 600 o o o

550660-01 Pakke EARTH 3  2 600 o o o

Tepper

550235 Teppe i bodel 6  5 300 o o o

Kjøkkendel / Bad

Kjøkkendel

402358 Ordenssystem for kjøkkenskuffer 2  3 000 o o o

Artikkel nr
Pakker / 
opsjon

Beskrivelse:  
o = Ekstrautstyr | – = Ikke mulig | s = Standard KG

Veil. pris  
inkl. mva. 70

0 
LE

G

90
0 

LE
G

90
0 

LX

Baderom

453503-03 Kassett-toalett DOMETIC, dreibart - s – –

452356 Kverntoalett (inkl. ompumefunksjon fra 
avløpstanken til septiktank) Begge tanker 105 
liter. (Avhengig av: ABH11204, ABH31132)

50  36 000 – o o

452356-01 Kverntoalett (inkl. ompumefunksjon fra 
avløpstanken til septiktank) Begge tanker 70 
liter. (Avhengig av: ABH11204, ABH31132)

50  36 000 o – –

452361 SOG toalett utlufting over tak (Avhengig av: ABH11197) -  3 700 – o o

452678-01 Utvendig dusj, tikoplet i garasjen til venstre 
(Avhengig av: ABH11205)

4  3 500 o o o

Gass / Oppvarming / Klima

Gassforsyning

302499 TRUMA LevelControl (for 1 stålflaske) 
(Avhengig av: ABH11208)

-  2 200 o o o

300518 Utvendig tilkopling for gass 1  3 000 o o o

Oppvarming / Klima

552275 Klimaanlegg TRUMA Aventa comfort (Avhengig 
av: ABH11211, ABH11210, Merk: H145)

30  33 000 o o o

Vannforsyning

252546 Assist kamera for tømming av gråvannstank, 
montert i undergulv (Avhengig av: ABH11213)

-  5 000 o o o

Elektronikk / Multimedia / Sikkerhet

Elektronikk

250072-06 230 V SCHUKO ekstra kontakt i kjøkken (1 stk.) -  1 200 o o o

253922 2 stk. Lithiumsbatterier (erstatter standard batterier) 
(Avhengig av: ABH11216, ABH11215)

-20  26 600 o – –

253761 3 Lithiumsbatterier (erstatter 2 standard batterier) 
(Avhengig av: ABH11218, ABH11217)

-8  40 000 – o o

252433-01 223010 VICTRON Easy Plus Inverter 1600VA (3000 Watt 
toppeffekt) (Avhengig av: ABH11219, ABH11220)

12  33 100 o o o

253782 Solcelleanlegg (200 W) (Avhengig av: ABH11222) 17  21 300 o o o

Multimedia

KNAUS SUN I – Funksjoner og spesialutstyr
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Artikkel nr
Pakker / 
opsjon

Beskrivelse:  
o = Ekstrautstyr | – = Ikke mulig | s = Standard KG

Veil. pris  
inkl. mva. 70

0 
LE

G

90
0 

LE
G

90
0 

LX

252384 Komplett antennesystem Oyster V Premium 85, 
Quad (Avhengig av: ABH11223, Merk: H145)

15  47 200 – o o

252284 32" TV inkl. HD tuner (Avhengig av: ABH11224) 5 s – –

252283 Elektrisk uttrekk/betjening av TV  for optimal 
komfort i stuen (Avhengig av: ABH11225)

6 s – –

253742 39" SMART TV med HD Tuner inkl. holder 
i salong (Avhengig av: ABH11226)

8  21 300 – – o

252448-01 21.5" SMART TV med HD tuner inkl. holder 
i soverom (Avhengig av: ABH11226)

3  14 000 o o –

252442-01 32" SMART TV med HD tuner. Utvendig 
tilgjengelig inkl. 2 stk. Bluetooth headset 
(Avhengig av: ABH11227, ABH11228)

19  36 700 – o o

252479 TV forberedelse (soverom) 1 s – –

Sikkerhet

252733 210020 Alarmsystem "Cobra CAN AK 45 PR-C" 4  13 400 o o o

252734 210020 Gass sensor uten sirene (Avhengig av: ABH11229) -  2 700 o o o

252698 114580 velocate® GPS tracker (Merk: H146) -  3 100 o o o

252815 114580 velocate® LIFETIME Lisens med ubegrenset 
personlig tracking EU (Avhengig av: ABH11230)

-  4 800 o o o

253809 114580 velocate® sensorer (gass, temperatur og bevegelse) 
(Avhengig av: ABH11231)

-  3 000 o o o

Markiser / Markise Tilbehør

Markise THULE OMNISTOR

500817 Markise 500 x 275 cm - hvit 58 s – –

KNAUS SUN I – Funksjoner og spesialutstyr

H140 Inkl. indikasjon på produksjonsrelaterte toleranser på ±5 %
H722 Max. 6.000 kg totalvekt
H141 Vær oppmerksom på at antall indikerte soveplasser kan 

inkludere senger for både voksne og barn. Sengene har ikke 
de samme dimensjonene. Vi anbefaler derfor at du snakker 
med KNAUS forhandleren om dimensjonene til sengene i 
kjøretøyet, slik at du kan bestemme om de er tilpasset slik 
du ønsker det. Dvs. kombinasjonen av antall voksne/barn.

H142 For noen modeller må tilleggsutstyr velges for å oppnå 
flest mulige soveplasser. KNAUS forhandleren din vil 
være behjelpelig med forslag på gode løsninger.

H711B Ferskvannstank begrenset til 40 Liter med 
overløpsventil (anbefalt nivå under kjøring)

H712G Når overløpsventilen er lukket, er kapasiteten 
på ferskvannstanken 180 Liter.

H147 Maksimal lastekapasitet 250 kg
H160 Avhengig av planløsningen er en eller flere 

boostere montert for å øke varmeeffekten
H145 Hvis alternativet er valgt, øker kjøretøyets høyde med ca 11 cm
H146 I tillegg kan maskinvaren utvides ved hjelp av sensorer 

som ekstrautstyr (f.eks. dør-/vinduskontakt). Du 
finner informasjon på www.velocate.com

H137 Kjøretøyet leveres med en kupong for å løse inn 
medisinpakken. Legemiddelsettet inneholder 
apotekmedisiner. Kupongen kan derfor bare innløses 
på MediKit postordreapotek på www.medikit.shop

H711 Ferskvannstank begrenset til 10 Liter med 
overløpsventil (anbefalt nivå under kjøring)

H712C Når overløpsventilen er lukket, er kapasiteten 
på ferskvannstanken 100 Liter.

H157 Vær oppmerksom på at montering av sykkelholderen 
på bakveggen begrenser ryggekameraets synsfelt.

H149 Når ALDE sentralvarme er valgt, vil kontrollpanelet 
bli erstattet av ALDE LCD kontrollpanel.

H712B Når overløpsventilen er lukket, er kapasiteten 
på ferskvannstanken 95 Liter.

H129 Inklusiv nødbremsassistent til automatgir (ACC opptil 160 km/t)
H94 Info: Merk at hvis VW-Pakken ikke er bestilt, utsettes 

kjøretøyets leveringstid med 3-6 måneder.
H161 Bare tilgjengelig med Styling Pakke

MERKNADER
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FORUTSETNINGER

ABH11183 Ikke mulig i kombinasjon med 252442-01
ABH11184 Ikke mulig i kombinasjon med 200393 og 202330
ABH11185 Ikke mulig i kombinasjon med 202330
ABH11186 Ikke mulig i kombinasjon med 200393
ABH11187 Erstatter 200868
ABH11188 Kun i kombinasjon med 202132
ABH11189 Bestående av: 203808
ABH11190 Erstatter 201815 og 212561-01 og 200868
ABH11192 Erstatter 201026 og 212561-01
ABH11193 Ikke mulig i kombinasjon med 102522-01
ABH11194 Kun i kombinasjon med 203726 og 201686
ABH11196 Kun i kombinasjon med 203728 eller 252143
ABH11197 Ikke mulig i kombinasjon med 452356
ABH11199 Ikke mulig i kombinasjon med 202227
ABH11201 Ikke mulig i kombinasjon med 101944
ABH11202 Bestående av: 953554 og 953555
ABH11204 Ikke mulig i kombinasjon med 102331
ABH11205 Kun i kombinasjon med 100526-21
ABH11206 Kun i kombinasjon med 301957
ABH11207 Erstatter 302978 og 302979 og 302980 og 302981
ABH11208 Kun i kombinasjon med 352380
ABH11209 Bestående av: 351945
ABH11210 Erstatter 102619-02
ABH11211 Ikke mulig i kombinasjon med 913917
ABH11212 Erstatter 102619-03
ABH11213 Kun i kombinasjon med 252143
ABH11214 Kun i kombinasjon med 250201-01 og 250201-02
ABH11215 Erstatter 253749-01 og 251757

ABH11216
Ikke mulig i kombinasjon med 253748-04 og 
253748-03 og 250201-01 og 253748-02 og 
253748-03 og 913921 og 250201-02 og 913929

ABH11217 Erstatter 251757 og 253749-01 og 252434

ABH11218
Ikke mulig i kombinasjon med 252434 og 913915 
og 253748-04 og 253748-03 og 250201-01 og 
250201-02 og 253748-02 og 253748-03 og 913930

ABH11219 Kun i kombinasjon med FR0363332*, 
FR0363339*:253761 eller 252434

ABH11220 Ikke mulig i kombinasjon med 253749-01
ABH11221 Ikke mulig i kombinasjon med 253782
ABH11222 Ikke mulig i kombinasjon med 253802
ABH11223 Kun i kombinasjon med 253569
ABH11224 Kun i kombinasjon med 252283

ABH11225 Kun i kombinasjon med 252284 eller 
252581-01 eller 252627-01

ABH11226 Kun i kombinasjon med 252480
ABH11227 Kun i kombinasjon med 210089

ABH11228 Ikke mulig i kombinasjon med 552362
ABH11229 Kun i kombinasjon med 252733
ABH11230 Kun i kombinasjon med 252698
ABH11231 Kun i kombinasjon med 252698 og 252815
ABH11232 Kun i kombinasjon med 501272
ABH11233 Ikke mulig i kombinasjon med 230020
ABH11235 Ikke mulig i kombinasjon med 201781-01 eller 201781-02
ABH11240 Ikke mulig i kombinasjon med 202060
ABH11241 Ikke mulig i kombinasjon med 202766
ABH11243 Kun i kombinasjon med 202139
ABH11244 Erstatter 202200 eller 200868
ABH11245 Kun i kombinasjon med 210010
ABH11246 Bestående av: 202137
ABH11247 Bestående av: 102273
ABH11248 Ikke mulig i kombinasjon med 102735-01
ABH11249 Ikke mulig i kombinasjon med 100237

ABH11252 Ikke mulig i kombinasjon med 102514 
eller 102515 eller 102735-01

ABH11253 Kun i kombinasjon med 102610
ABH11254 Kun i kombinasjon med 550566-01 eller 352533-01
ABH11255 Erstatter FR0544377*, FR0549377*:100526-16
ABH11256 Kun i kombinasjon med FR0544377*, FR0549377*:551711
ABH11257 Erstatter 100526-15
ABH11258 Kun i kombinasjon med 551711
ABH11259 Ikke mulig i kombinasjon med 552052 eller 913916
ABH11261 Bestående av: 100526-14
ABH11262 Kun i kombinasjon med 551770
ABH11263 Kun i kombinasjon med 352971 eller 351166
ABH11264 Bestående av: 352966 og 351945 og 252578
ABH11265 Erstatter 351274
ABH11267 Ikke mulig i kombinasjon med 913916
ABH11268 Erstatter 253749
ABH11272 Kun i kombinasjon med 252405
ABH11273 Bestående av: 252405
ABH11274 Ikke mulig i kombinasjon med 252824-01 eller 252825-01
ABH11275 Kun i kombinasjon med 252479
ABH11277 Ikke mulig i kombinasjon med 252582-01
ABH11278 Ikke mulig i kombinasjon med FR0946236*:100237
ABH11280 Bestående av: 222859
ABH11281 Kun i kombinasjon med 232660-02
ABH11282 Bestående av: 222645
ABH11283 Kun i kombinasjon med 225010
ABH11284 Ikke mulig i kombinasjon med 232845
ABH11285 Kun i kombinasjon med 222629 eller 233602
ABH11286 Erstatter 202887

ABH11287 Ikke mulig i kombinasjon med 552768-01
ABH11291 Kun i kombinasjon med 222645
ABH11294 Kun i kombinasjon med 222642
ABH11295 Ikke mulig i kombinasjon med 222629
ABH11298 Kun i kombinasjon med 102610 eller 102576
ABH11299 Erstatter 102923-04
ABH11301 Ikke mulig i kombinasjon med FR0942277*:252627-01
ABH11302 Kun i kombinasjon med 351166
ABH11303 Bestående av: 352966 og 351945-01
ABH11307 Kun i kombinasjon med 252405 eller 252283
ABH11308 Ikke mulig i kombinasjon med 252581-01 eller 252627-01
ABH11309 Ikke mulig i kombinasjon med 230006 eller 230009

ABH11315 Ikke mulig i kombinasjon med 201781-01 eller 201781-02 
eller 201869-01 eller 201869-02 eller 202320

ABH11316 Kun i kombinasjon med 210011
ABH11317 Erstatter 201026 og 212561-01 og 200868
ABH11319 Erstatter 201789
ABH11320 Ikke mulig i kombinasjon med 102522-03

ABH11321 Ikke mulig i kombinasjon med 102514 
eller 102515 eller 102735-01

ABH11322 Ikke mulig i kombinasjon med 551711
ABH11323 Erstatter 100526-16
ABH11325 Bestående av: 402417
ABH11326 Kun i kombinasjon med 402732
ABH11327 Ikke mulig i kombinasjon med 400369-01
ABH11328 Ikke mulig i kombinasjon med 400369
ABH11329 Bestående av: 352966 og 351945
ABH11330 Ikke mulig i kombinasjon med 102619-02 og 913916

ABH11334 Ikke mulig i kombinasjon med 201781-01 eller 
201781-02 eller 201869-01 eller 201869-02

ABH11336 Erstatter 100526-33
ABH11337 Kun i kombinasjon med 552473
ABH11338 Ikke mulig i kombinasjon med 552473
ABH11339 Erstatter FR1549377*:100526-16
ABH11340 Kun i kombinasjon med FR1549377*:551711
ABH11341 Erstatter 100526-30
ABH11342 Ikke mulig i kombinasjon med FR1544399*:252825-01

ABH11343 Ikke mulig i kombinasjon med FR1544345* og FR1544399* 
og FR1549377* og FR1548399*:252825-01 og 913916

ABH11344 Ikke mulig i kombinasjon med 230008
ABH11346 Kun i kombinasjon med 102273
ABH11347 Ikke mulig i kombinasjon med 100237 eller 102735-01
ABH11348 Erstatter 253526-02
ABH11350 Ikke mulig i kombinasjon med 230023 eller 230025-01
ABH11352 Bestående av: 251925
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ABH11353 Ikke mulig i kombinasjon med 252825-01
ABH11354 Kun i kombinasjon med 301957 eller 302465
ABH11355 Kun i kombinasjon med 352533-01
ABH17509 Kun i kombinasjon med 225050-01 eller 225053-01
ABH17640 Kun i kombinasjon med 102839
ABH18234 Kun i kombinasjon med 200318:202711

ABH18235 Kun i kombinasjon med FR0544345*, FR0544377*:202711 
og FR0549377*:200318:202711

ABH18236 Ikke mulig i kombinasjon med FR0549377*:200318:202826

ABH18237 Kun i kombinasjon med FR0549377*:203587 
og 200318:202711

ABH18238 Ikke mulig i kombinasjon med 201781-01 
eller 201781-02 og 200318:202826

ABH18239 Kun i kombinasjon med FR1244377*:202711 
og FR1249377*:200318:202711

ABH18240 Ikke mulig i kombinasjon med FR1249377*:200318:202826

ABH18241 Kun i kombinasjon med FR1249377*:203587 og 
FR1244377*:202711 og FR1249377*:200318:202711

ABH18242 Ikke mulig i kombinasjon med 201781-01 eller 
201781-02 og FR1249377*:200318:202826

ABH18243 Kun i kombinasjon med FR1260377*:200318:202711
ABH18244 Ikke mulig i kombinasjon med FR1260377*:200318:202826

ABH18245
Kun i kombinasjon med FR1544387*, 
FR1544345*, FR1544399*:202711 og 
FR1549377*, FR1548399*:200318:202711

ABH18246 Ikke mulig i kombinasjon med FR1549377*, 
FR1548399*:200318:202826

ABH18247 Kun i kombinasjon med FR1549377*, 
FR1548399*:203587 og 200318:202711

ABH18248 Ikke mulig i kombinasjon med FR1834245*:200318
ABH18249 Kun i kombinasjon med 202711
ABH19745 Kun i kombinasjon med 223001
ABH19746 Kun i kombinasjon med 233602 og 222645
ABH20282 Bestående av: 552198
ABH21784 Ikke mulig i kombinasjon med 552768-02
ABH22014 Kun i kombinasjon med 224030
ABH22015 Bestående av: 224039
ABH22016 Kun i kombinasjon med 224037
ABH22017 Kun i kombinasjon med 224070 eller 224071
ABH22018 Ikke mulig i kombinasjon med 224035
ABH22019 Kun i kombinasjon med 224072
ABH22020 Ikke mulig i kombinasjon med 224070
ABH22461 Kun i kombinasjon med 203130
ABH22462 Kun i kombinasjon med 203130-01

ABH22463 Kun i kombinasjon med 203001-99 
eller 203004-99 eller 203004

ABH22464 Kun i kombinasjon med 203084-99

ABH22465 Kun i kombinasjon med 203007-99 
eller 203104-99 eller 203129

ABH22466 Kun i kombinasjon med 203728 eller 252143 eller 253758

ABH22467 Ikke mulig i kombinasjon med 250201 og 
913913-01 og 250201-01 og 253748-05

ABH22468 Kun i kombinasjon med 253747-01 eller 
913913-01 eller 253748-05 eller 913914-03

ABH22469 Ikke mulig i kombinasjon med 250201 
og 253747-01 og 250201-01

ABH22470 Ikke mulig i kombinasjon med 250201 og 251757 
og 913913-01 og 253748-05 og 250201-01

ABH22471 Ikke mulig i kombinasjon med 250201 og 
251757 og 913914-01 og 250201-01

ABH22472
Ikke mulig i kombinasjon med 253747-01 eller 
253748-01 eller 253749 eller 913913-01 eller 
913914-01 eller 253748-05 eller 913914-03

ABH22475 Kun i kombinasjon med 203001-99 eller 
203004-99 eller 203082-99 eller 203128

ABH22476 Kun i kombinasjon med 203128

ABH22477 Ikke mulig i kombinasjon med 250201 
og 913914-01 og 250201-01

ABH22478 Kun i kombinasjon med 203001-99 eller 
203004-99 eller 203004 eller 203082-99

ABH22479 Bestående av: 352966

ABH30069 Kun i kombinasjon med 203004 eller 
203004-99 eller 203001-99

ABH30151 Kun i kombinasjon med 351166 eller 354173

ABH30910 Kun i kombinasjon med 203007-99 eller 
203102-99 eller 203129 eller 203007

ABH30998 Erstatter 952791
ABH31132 Erstatter 453503-01 og 453503-03
ABH31133 Erstatter 202200 og 200868
ABH31134 Bestående av: 552198 og 552198-02
ABH31135 Kun i kombinasjon med 552247-01
ABH31906 Kun i kombinasjon med 224058
ABH33743 Ikke mulig i kombinasjon med 201781-02 eller 232769
ABH33744 Ikke mulig i kombinasjon med 102514 eller 102515
ABH33745 Erstatter 252825-01

ABH33746 Ikke mulig i kombinasjon med 250201 og 251757 
og 913913-01 og 250201-01 og 253748-05

ABH33747 Ikke mulig i kombinasjon med 201781-05 eller 232769
ABH33748 Ikke mulig i kombinasjon med 230025 eller 230023

ABH33749 Ikke mulig i kombinasjon med 203082-99 eller 
203115-99 eller 203128 eller 203136

ABH33750 Kun i kombinasjon med FR1644377*, FR1644345*:202711 
og FR1649377*:200318:202711

ABH33751 Ikke mulig i kombinasjon med FR1649377*:200318:202826

ABH33752 Kun i kombinasjon med FR1649377*:203587 
og 200318:202711

ABH33753 Kun i kombinasjon med 203001-99 eller 
203004-99 eller 203101-99

ABH33754 Kun i kombinasjon med 203001-99 eller 
203004-99 eller 203101-99 eller 203082-99

ABH33755 Ikke mulig i kombinasjon med 230020 eller 230025-02

ABH33756 Kun i kombinasjon med FR2144345*, FR2144377*:202711 
og FR2149377*:200318:202711

ABH33757 Ikke mulig i kombinasjon med FR2149377*:200318:202826

ABH33758 Kun i kombinasjon med 200318:202711 
og FR2149377*:203587

ABH33759 Ikke mulig i kombinasjon med 201781-01 
eller 201781-02 og 200318

ABH33760 Kun i kombinasjon med 203084-99 eller 203115-98

ABH33761 Kun i kombinasjon med 203007-99 eller 
203104-99 eller 203129 eller 203137

ABH33762

Kun i kombinasjon med FR2149377*:201781-01 
eller 201781-02 eller 201869-01 eller 203007-99 
eller 203082-99 eller 203084-99 eller 203115-98 
eller 203128 eller 203137 eller 203129

ABH33763 Ikke mulig i kombinasjon med 102522-02
ABH33764 Erstatter 552198
ABH33766 Bestående av: 224196
ABH33767 Kun i kombinasjon med 224141 og 224131
ABH33769 Kun i kombinasjon med 224195
ABH33770 Erstatter 212561
ABH33771 Kun i kombinasjon med 224141 eller 224195 eller 224154
ABH33772 Bestående av: 224176
ABH33773 Kun i kombinasjon med 224133
ABH33774 Kun i kombinasjon med 224142
ABH33775 Kun i kombinasjon med 224140
ABH33776 Kun i kombinasjon med 224134
ABH33777 Kun i kombinasjon med 224147
ABH33778 Bestående av: 224152
ABH33779 Erstatter 224070-01
ABH33780 Kun i kombinasjon med 224148
ABH33781 Kun i kombinasjon med 224148 og 224167 og 224134
ABH33782 Kun i kombinasjon med 100526-33

ABH33783
Ikke mulig i kombinasjon med 253747-01 eller 
253748-01 eller 253749 eller 913913-01 eller 
253748-05 eller 913914-01 eller 913914-03

ABH34678 Kun i kombinasjon med 203001-99 eller 203004-99 
eller 203101-99 eller 203082-99 eller 203128

ABH35023 Ikke mulig i kombinasjon med 252546
ABH35297 Kun i kombinasjon med 201686
ABH35299 Kun i kombinasjon med 203933
ABH35300 Kun i kombinasjon med 234225 eller 233602
ABH35301 Kun i kombinasjon med 232700
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BOBILER, CAMPER VANS OG CAMPINGVOGNER AV MERKET KNAUS HAR 10 ÅRS TETTHETSGARANTI OVER 
HELE EUROPA, OG FOR ØVRIG HENVISES DET TIL KNAUS SIN PRODUKTGARANTI. 

MERK FØLGENDE VIKTIGE BEMERKNINGER FOR ALLE FRITIDSKJØRETØY AV MERKET KNAUS:

OM DENNE PRISLISTEN
Innholdet viser standen ved tidspunktet for trykking 03/2023.
Prislisten er gyldig fra og med 03/2023 for modellåret 2023. Tidligere prislis-
ter, brosjyreinformasjon og tekniske data er ikke lenger gyldige i forhold til kjø-
retøyene som tilbys.
Vi tar forbehold for evt. mangler og trykkfeil.

OM TEKNISKE SPESIFIKASJONER OG ILLUSTRASJONER
Vi anbefaler at du lar eventuelle ombygginger eller andre endringer av kjøre-
tøyet utføres av en autorisert KNAUS-forhandler. Pass på at det bare brukes 
KNAUS-originaldeler. Hvis ikke, risikerer du både din egen sikkerhet og at kjø-
retøyet ikke får driftstillatelse.
Ombygginger eller endringer i ettertid, kan bare foretas hvis det er teknisk 
mulig, og medfører som regel ekstra kostnader. Hvis kunden ønsker en kom-
binasjon av forskjellige løsninger, kan de enkelte løsningene komme i konfl ikt 
med hverandre. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer av konstruk-
sjon, farge og utstyr hvis dette utgjør et teknisk fremskritt, ikke gir for store 
ulemper for kunden og/eller gjør kjøretøyet tryggere.
Opplysninger angående levering, mål og vekt samt utseende svarer til det som 
var kjent da katalogen gikk i trykken (03/2023). Vi forbeholder oss retten til å 
foreta endringer som gjelder utrustning, tekniske data, standardomfang og 
priser. Innhent informasjon hos en autorisert KNAUS-forhandler før du kjøper 
kjøretøyet.
Opplysninger om leveringsdetaljer, mål, vekt og utseende tilsvarer det som er 
gjeldende ved tidspunkt for trykksaksutgivelse (08/2022). Det tas forbehold 
om at det kan tilkomme endringer i utrustning, tekniske data, serieomfang 
og priser. Det tas videre forbehold om tekniske endringer innenfor konstruk-
sjonsmessige rammer så lenge disse tjener den tekniske utviklingen og tjener 
kundens interesse. Det tas dertil forbehold om mindre avvik i f. eks. farger eller 
andre beskaff enheter gjeldende også etter kontraktskriving.
Opplysninger om leveringsdetaljer, mål, vekt og utseende tilsvarer det som er 
gjeldende ved tidspunkt for trykksaksutgivelse (08/2022). Det tas forbehold 
om at det kan tilkomme endringer i utrustning, tekniske data, serieomfang 
og priser. Det tas videre forbehold om tekniske endringer innenfor konstruk-
sjonsmessige rammer så lenge disse tjener den tekniske utviklingen og tjener 
kundens interesse. Det tas dertil forbehold om mindre avvik i f. eks. farger eller 
andre beskaff enheter gjeldende også etter kontraktskriving.
Bilder viser  til  dels ekstrautstyr som kan leveres mot tillegg i pris. Bilder kan 
også vise utstyrsdetaljer av prototyper eller varianter som ikke alltid tilsvarer 
den angitte modellutgaven og som ikke er tilgjengelig som ekstrautstyr. Far-
geavvik kan forekomme gjennom trykkeprosessen.
Før et kjøp bør du innhente omfattende råd og opplysninger av din KNAUS 
forhandler om detaljer ved de forskjellige standard modellene. Det kan fore-
komme at dekor og design som er avbildet i katalogen ikke alltid er i samsvar 
med leveringstilbudet.

Viktige tekniske og juridiske merknader om 
kjøretøykonfi gurasjon og vektbasert informasjon
I veitrafi kken er hvert kjøretøy kun tillatt for en spesifi kk maksimalvekt. Denne 
maksimalvekten skal aldri overskrides under kjøring. Vær derfor oppmerksom 
på de tekniske og juridiske angivelsene for vekten til kjøretøyet ditt ved kon-
fi gurasjon og valg av tilleggsutstyr (pakker, utstyrsegenskaper og ekstrautstyr) 
fra vårt fabrikkutvalg når du konfi gurerer kjøretøyet ditt.
De juridiske angivelsene om vekten  til  kjøretøyet ditt inneholder EU-kom-
misjonens gjennomføringsforordning 2021/535 fra den 31. mars 2021 (til 
06/2022: EU-forordning nr. 1230/2012 fra den 12. desember 2012). For å gi 
mest mulig transparent og omfattende informasjon om vektinformasjonen i 
våre salgsdokumenter, er de påfølgende forklaringer og merknader fra Knaus 
Tabbert AG basert på kravene i denne forordningen. Les disse forklaringene og 
merknadene til vektinformasjonen som står oppgitt i salgsdokumentene våre 
grundig før du konfi gurerer og bestiller kjøretøyet ditt. Våre forhandlere hjelper 
deg også gjerne med valg og konfi gurasjon av kjøretøy.

I. Begreper

1. Den teknisk tillatte totalvekten til kjøretøyet
Den teknisk tillatte totalvekten til kjøretøyet står oppført i del I av registrerings-
papiret og betegner den produsentangitte maksimalvekten for kjøretøyet ditt 
i belastet tilstand (f.eks. 3 500  kg). Denne skal aldri overskrides under kjø-
ring. Ved en overskridelse av den teknisk tillatte totalvekten under kjøring vil 
mange europeiske land pålegge bøter. I Tyskland kan slik overskridelse under 
kjøring utgjøre et administrativt lovbrudd som kan straff es med bot. Vi anbe-
faler derfor at kjøretøyet ditt veies før hver avgang, slik at du kan kontrollere at 
den teknisk tillatte totalvekten ikke overskrides. Det er ditt ansvar å overholde 
denne grensen.
Den teknisk tillatte totalvekten oppgis for hver planløsning i prislisten vår. 

Eksempel:

2. Vekten til kjøretøyet i kjørbar tilstand
Vekten i kjøreklar tilstand er vekten til kjøretøyet samt fabrikkmontert standar-
dutstyr (grunnutstyr) inkludert opptil 90 % av kapasiteten til drivstoff tanken 
og påfylte driftsstoff er som smørefett, olje og kjølevæske, verktøy og veihjelp-
sett, pluss førerens beregnede vekt på 75 kg. 
Vekten i kjørbar tilstand oppgis for hver planløsning på våre prislister.
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Eksempel:

Vekten i kjørbar tilstand omfatter i følgende elementer:
•  Egenvekten til kjøretøyet med karosseri inkludert driftsstoff er som smøre-

fett, olje og kjølevæske, verktøy og veihjelpssett;
•  standardutstyret fra fabrikken, dvs. den grunnleggende kjøretøykonfi gu-

rasjonen som er utstyrt med alt det som er juridisk foreskrevet, inkludert 
alle påmonterte utstyrsdeler som ikke krever ytterligere spesifi kasjoner på 
konfi gurasjons- eller utstyrsnivå;

•  den 100 % fulle ferskvannstanken i kjøredrift (kapasiteten  til  ferskvanns-
tanken avhenger av kjøretøymodell og er enten 10, 20 eller 40 liter) og en 
opptil 100 % full gassfl aske i aluminium med vekt på 16 kg;

•  den opptil 90 % fulle drivstoff tanken med drivstoff ;
•  føreren med en beregnet vekt på 75 kg. 

Vær oppmerksom på at salgsdokumentene fra Knaus Tabbert AG 
inneholder beregnet nominelle verdier for vekten i kjøreklar tilstand, 
disse er underlagt produksjonsbetingede toleranser på ±5 %. Denne 
lovmessig tillatte toleransen kan ha en direkte eff ekt på kjøretøyets 
faktiske vekt og dermed også på nyttelasten eller gjenværende nyttelast. 
Denne toleransen skal derfor medberegnes ved konfi gurasjonen av 
kjøretøyet ditt. 

3. Den faktiske kjøretøyvekten
Den faktiske kjøretøyvekten betegner vekten til kjøretøyet i kjøreklar tilstand, 
pluss vekten av tilleggsutstyr som er fabrikkmontert på et gitt kjøretøy. 

4. Vekten til føreren og vekten til passasjer(er)
Vekten til føreren beregnet til 75 kg, uavhengig av førerens faktiske vekt. Siden 
førerens vekt allerede er inkludert i vekten i kjøreklar tilstand, tas denne ikke i 
betraktning for den tillatte passasjervekten.
Passasjervekten er det tillatte antallet personer i kjøretøyet spesifi sert av pro-
dusenten i typegodkjenningsprosessen, minus førervekten beregnet til 75 kg.
Det tillatte antallet personer under kjøring oppgis for hver planløsning i våre 
prislister. Tillatt antall personer under kjøring kan reduseres på grunn av even-
tuelt tilleggsutstyr.

Eksempel:

Vekten  til  passasjerene beregnes også som 75  kg per person, uavhengig av 
passasjerens faktiske vekt. For et kjøretøy med 4  personer tillatt i kjøredrift 
utgjør passasjervekten altså 225 kg (3 x 75 kg).

5. Standardutstyr og tilleggsutstyr
Standardutstyret (grunnutstyr) betegner den grunnleggende kjøretøykonfi -
gurasjonen som er utstyrt med alt det som er juridisk foreskrevet, inkludert 
alle påmonterte utstyrsdeler som ikke krever ytterligere spesifi kasjoner på 
konfi gurasjons- eller utstyrsnivå; 
Du fi nner angivelser om standardutstyret (grunnutstyr) for hver planløsning på 
prislistene våre.
Tilleggsutstyret (pakker, spesialutstyr og ekstrautstyr) betegner all utrust-
ning som ikke hører  til  standardutstyret, men som monteres av produsen-
ten på fabrikken og kan bestilles av kunden. Særlig tilbehør, som monteres 
av deg eller vår forhandler etter overleveringen av kjøretøyet, utgjør altså ikke 
tilleggsutstyr.
Angivelser om utstyrspakker, spesialutstyr og ekstrautstyr som kan bestilles fra 
fabrikken fi nner du på prislisten vår for hver spesifi kk planløsning.

Vær oppmerksom på at montering av tilleggsutstyr alltid medfører en 
reduksjon av nyttelasten (se avsnitt 6.). Hvor stor vekt av tilleggsutstyr 
som kan velges for de ulike planløsningene fi nner du i informasjonen for 
den enkelte planløsningen (iht. punkt 7).

Eksempel:
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6. Nyttelast og minimum nyttelast
Nyttelasten beregnes basert på den teknisk tillatte totalvekten i kjøreklar til-
stand, passasjervekten og produsentangitt maksimal vekt på tilleggsutstyr.
EU-lovgivningen forskriver en fast minimum nyttelast for bobiler som må være 
tilgjengelig for bagasje og annet utstyr som ikke er montert av produsenten. 
Denne skal ikke underskrides ved konfigurasjonen av kjøretøyet ditt og bereg-
nes med følgende formel:

minimum nyttelast i kg ≥10 * (n + L)
Her er "n" maks. antall passasjerer i tillegg til føreren, og "L" er kjøretøyets total-
lengde i meter.

7. Maksimal vekt på tilleggsutstyr
For at den lovpålagte minimum nyttelasten skal overholdes fastsetter pro-
dusenten en maksimal vekt for tilleggsutstyr for hver planløsning. Her hand-
ler det altså om vekten som er tilgjengelig for fabrikkmontert tilleggsutstyr 
(pakker, spesialutstyr og ekstrautstyr) når den lovpålagte minimum nyttelas-
ten overholdes.
Knaus Tabbert AG beregner den maksimale vekten på tilleggsutstyret,ved at 
den teknisk tillatte totalvekten i kjøreklar tilstand, passasjervekten og mini-
mum nyttelast trekkes fra.
Eksempel:

 3 500 kg teknisk tillatt totalvekt
− 2 968 kg vekt i kjøreklar tilstand
− 3 x 75 kg passasjervekt
− 110 kg minimum nyttelast
=   197 kg Maksimal vekt på tilleggsutstyr

II. Tekniske og juridiske merknader

1. Juridisk tillatte toleranser ved beregning av vekstangivelser
Informasjonen i prislistene våre om beregnet nominelle verdier for vekten 
i kjøreklar tilstand, er underlagt produksjonsbetingede toleranser på ±5 %. 
Denne produksjonsbetingede toleransen på opptil ±5 % er juridisk angitt og 
skyldes bruk av naturlige materialer, som tre, samt produksjonsprosessene 
som brukes av enkelte leverandører. Vektsvinginger på grunn av de brukte 
materialene kan ikke utelukkes helt, til tross for optimerte produksjonsproses-
ser. Siden toleransene tillatt ved lov har direkte effekt på vekten til kjøretøyet 
ditt og den mulige nyttelasten samt gjenværende nyttelast, skal disse alltid tas 
med i betraktningen under konfigurasjonen av kjøretøyet ditt. 

Eksempel:
Vekt i kjøreklar tilstand iht. Prisliste: 2 968 kg
Juridisk tillatt toleranse på ±5 %: 148 kg
Juridisk tillatt område for vekt i kjøreklar tilstand: 2 820 til 3 116 kg

2. Effekten av juridisk tillatte toleranser
Valg av tilleggsutstyr kan i noen tilfeller øke kjøretøyets faktiske masse så mye 
at differansen mellom faktisk masse og teknisk tillatt totalmasse ikke gir rom 
for ekstra last som tillatt antall passasjerer og minimum nyttelast. For konfi-
gurasjonen av kjøretøyet ditt kan du da enten øke tillatt vekt for kjøretøyet, 
redusere antall godkjente sitteplasser under kjøring og/eller fjerne tilleggsut-
styr (avhengig av planløsning). I konfiguratoren vår er dette en forutsetning for 
å kunne fortsette konfigurasjonen. Hvis dette ikke gjøres, vil konfigurasjonen 
ikke gå videre.
Du kan eventuelt henvende deg til din Knaus Tabbert AG-handelspartner for å 
forsikre deg om at den teknisk tillatte totalmassen ikke overskrides, og at det 
er rom for ekstra last som passasjerer og bagasje (min. nyttelast, se ovenfor).

Men også uavhengig av at minimum nyttelast overholdes, skal de lovtillatte 
produksjonsbetingede toleransene for vekt i kjøreklar tilstand overholdes 
under konfigurasjonen, ettersom disse påvirker lastemuligheten direkte. Du 
kan derfor kun bestille en maksimal vekt av tilleggsutstyr for hver planløsning.
Hvis du bestiller tilleggsutstyr med en totalvekt på 150 kg for kjøretøyet nevnt 
i eksempelet ovenfor, tilsier de nominelle verdiene for vekt i kjøreklar tilstand 
angitt på prislisten en nyttelast på 180 kg. Den faktiske nyttelasten kan imid-
lertid avvike fra denne verdien på grunn av de førnevnte toleransene. Hvis 
vekten på kjøretøyet ditt i kjøreklar tilstand er 1 % høyere enn den nominelle 
verdien angitt i prislisten, reduseres lastemuligheten fra 180 kg til 151 kg:

Eksempel:
  3 500 kg   teknisk tillatt totalvekt
− 2 998 kg  faktisk vekt på kjøretøyet i kjøreklar tilstand  

(+1 % i forhold til vekten på 2 986 kg 
angitt i våre salgsdokumenter)

− 3 x 75 kg  passasjervekt
− 150 kg  bestilt tilleggsutstyr for det spesifikt konfigurerte kjøretøyet
=  127 kg  gjenværende lastemulighet (viktig: Den gjenværende lastemu-

ligheten må være større en minimum nyttelast iht. punkt 6.)

Vi anbefaler derfor at kjøretøyet ditt med last veies før hver avgang, slik 
at du kan kontrollere at den teknisk tillatte totalvekten ikke overskrides. 
Denne kontrollen er ditt ansvar som fører.

Merknader 
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schwalbenblog.knaus.com
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Knaus Tabbert AG . Helmut-Knaus-Straße 1 . 94118 Jandelsbrunn . Deutschland
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