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AZUR
Tekniske data

Tekniske data / Udstyr 460 EU 500 FU 500 EU 540 UE

SPECIFIKATIONER
Totallængde inkl. trækstang 698 734 734 758
Indvendig længde (cm) 492 528 528 552
Bredde (udvendig) (cm) 231 231 231 231
Bredde (indvendig) (cm) 216 216 216 216
Højde (udvendig) (cm) 272 272 272 272
Højde (indvendig) (cm) 202 202 202 202
Omløbsmål, fortelt (cm) (Bemærk: H139) 921 957 957 981
Køreklar vægt (kg) (Bemærk: H717) 1.361 1.516 1.516 1.617
Teknisk tilladt totalvægt (kg) (Bemærk: H717) 1.500 1.700 1.700 1.800
Maksimal nyttelast (kg) (Bemærk: H717) 139 184 184 183
Fælgstørrelse 6,5 J x 17 6,5 J x 17 6,5 J x 17 6,5 J x 17
Sovepladser (Bemærk: H141) 4 4 4 5
Maksimale antal sovepladser (Bemærk: H142) 4 4 4 6
OPBYGNING
KNAUS panorama vindue (front) (Bemærk: H716) 5 5 5 7
Indgangsdør (bredde x højde) 60 x 181 70 x 181 60 x 181 60 x 181
Tagtykkelse 32 32 32 31
Vægtykkelse 31 31 31 31
Bundtykkelse 38 38 38 38
BEBOELSE
Sengemål front (cm) 200 x 85; 188 x 85 212 x 140 215 x 82/72; 193 x 94/84 190 x 147
Sengemål bag (cm) 198 x 114/126 190 x 147 190 x 147 215 x 82/72; 193 x 94/84
VAND
Friskvandsvolumen (liter) 45 45 45 45
KØKKEN
Køleskab (liter) 98 133 133 133
ELFORSYNING
Antal 230 V stikdåser 5 6 6 6
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KNAUS AZUR – Standardudstyr

CHASSIS / OPBYGNING / VÆGTFORHØJELSER
152832-01 Chassis med svingarm

153783 Selvjusterende bremse KTA-chassis
152834 Enkeltaksel
151110 Næsehjul med vægtangivelse

152850-01 Standard støtteben
150267 AKS sikkerhedskobling (Afhængighed: ABH14813)
152836 Hydrauliske hjulstøddæmpere
152837 Bakautomatik
152838 Håndbremse servo-assisteret
152545 17" alufælge (enkeltaksel) Sortglans poleret i eksklusivt 

KNAUS design (Afhængighed: ABH17007)
150027 Reservehjulsholder i gaskassen

Bodelsdøre
102564-02 Dør: KNAUS PREMIUM: Flerpunktslåsning, dobbelt 

pakning, skjulte hængsler, åbningsbegrænsning / 
dørlåsning med gasfjeder, vindue med plisse-
mørklægning, integreret paraplyrum, applikationer i 
høj kvalitet, multifunktionel taske i KNAUS design

102577 Multifunktionel taske i KNAUS -designet egnet 
som en del af døren KNAUS COMFORT

100832 Myggenetsdør
102840 1-nøgle system

Serviceklapper / Garagedøre
102914-03 Gaskasse med udvendig klap, kan rumme 

2 gasflasker (11 kg kapacitet)
102435-06 Serviceklap 34,9 x 29,6 cm, front venstre
102915-04 KNAUS Serviceboks bag en praktisk, låsbar udvendig klap 

(til vandpåfyldning / strømtilslutning / friskvandsledning)
Vinduer / Tagluger / Udluftning

102323 Rammevinduer SEITZ S7P
102619-01 Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, 

klar (front) (Afhængig af grundplan)
102017 Oplukkeligt vindue (bag)

102619-03 Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (bag)
100960-04 Tagluge 28 x 28 cm med myggenet (toiletrum) 

(Afhængig af grundplan) (Afhængighed: ABH17019)
Beklædning / Grafik

100887 GFK-tag med reduceret følsomhed for hagl
101604-01 Sideplader i glatplade, hvid - enkelt aksel

103777 Sideplader Campovolo grå - enkelt aksel

102925-03 Selvbærende fiberramme, tag og 
gulvkonstruktion med Maxi PS-isolering

102926-17 Alu-glatplade på front og bag
103760 KNAUS Logo i front og bag, sort/crome

Belysning / Teknik
252936 Forteltlampe i LED

102933-22 Tredje bremselys i eksklusivt KNAUS design (over hele 
køretøjets bredde / integreret / homogent oplyst)

102933-01 KNAUS CATEYE-evolution - baglygte med eksklusiv 
nattesignatur og dynamiske blinklys i LED-teknologi
Møbler / Overflader

552941-02 Skabe og opbevaringsmagasiner ventilerede
552941-16 Møbellåger med soft-close-funktion
552941-17 Køkkenskuffer med soft-close-funktion
552940-33 Møbeldekor: Samoa Dark
552942-07 Dekor: Matara Teaktræ
552944-06 Slidstærkt vinylgulv. "Midland Oak"

Bo / Sove / Hyndestof / Tekstiler
552954-14 Paravent als Raumtrenner zum Schlafraum 

(Afhængig af grundplan)
551966 Tekstil vægbeklædning over seng

552954-01 Stofbeklædning på loft
552945-01 EvoPore HRC madras, kun faste senge

552369 Stræklagen-faconsyet til 2 sovepladser (faste senge)
552335-84 Hyndestof: ELEGANT SILVER

Køkkenområde / Bad
402985-22 3-gasblus inkl. elektrisk tænding, støbejernrist og 

glasafdækning (Afhængighed: ABH14855)
400541-01 Opklappelig forlængelse af bord i køkken

402806 Køleskab 133 liter (Afhængig af grundplan)
402417-01 Automatisk energivalg til køleskab (AES)
402993-07 Køkkenarmatur i høj kvalitet
453503-01 Bænktoilet Thetford (Afhængig af grundplan)
453509-07 Sammenklappelig tøjstang i toiletrum eller i bruser
453502-06 KNAUS armatur

Gas / Varme / Klima / Vandforsyning
302973 Gasanlæg 30 mbar (Afhængighed: ABH14858)
352971 Varmeovn TRUMA Combi 4

550279 Elektrisk gulvvarme 
352059 TRUMA CP-Plus digital kontrolpanel for opvarmning

453510-01 Vandforsyning med dykpumpe
453510-03 Varmtvandforsyning med et grebs blandingsbatteri
453510-04 Central spildevandsafløb under vognen

450623 Friskvandstank 45 liter (fast indbygget)
452718-01 Vandfiltersystem "bluuwater"

450563 Vandstandsviser på friskvandstank
Elektronik / Multimedie / Sikkerhed

253525 Anhængerstik, Jäger 13 pol
253534-03 Indvendig belysning i LED

232667 Intelligent lader med 25 A ladespænding
253526-02 Kontrolpanel

253517 230 V SCHUKO stikdåse, universal
252524-01 Atmosfærisk ambientebelysning

554179 Svanehalsbelysning dæmpbar og med natlys
250006 TV forberedelse med stikkontakt og 

kabelføring (grundridsafhængig)
Køretøjsdokumenter

953542-09 Instruktionsbog (DK)
951036 COC Papirer

Tilbehør
953543 Tætshedssikring 10 år
952823 MediKit-kupon: Værdikupon til et eksklusivt lægemiddelsæt 

(inkluderer sårspray, desinfektionsspray og forskellige 
lægemedler fra apoteket) Landeafhængig! (Bemærk: H137)

953757-01 silwyREADY
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KNAUS AZUR – Pakker

Artikel Nr.

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

252698
velocate® GPS tracker (Hardware 
uden personlig lokalisering, 
tyverisporing mod ekstra tillæg)

252815 velocate® LIFETIME licens med 
ubegrænset persolig lokalisering i EU

253809 velocate® sensors (gas, 
temperatur, bevægelse)
Derudover er hardwaren forberedt til 
udvidelse med sensorer (tilvalg) (f.eks. 
dør-/vindueskontakt). Du finder yderligere 
informationer på www.velocate.co

Artikel Nr.

210083 TV-Pakke 27" (23 kg)

250004 SAT-Anlæg CARO@ + Premium

250941 Kombi stikdåse udvendig, strøm og TV 

251261-01 TV holder

253609 27" SMART TV med HD tuner

Hvis indstillingen vælges, øges 
køretøjets højde med ca. 11 cm

Bemærk 
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Artikel Nr.
Findes  

i pakken
Beskrivelse:  
o = tilvalg | – = ikke muligt | s = standard KG 46

0 
EU

50
0 

FU

50
0 

EU

54
0 

UE

CHASSIS / OPBYGNING / VÆGTFORHØJELSER
153785 ATC KTA-chassis 9 o o o o
100570 Trækstangsafdækning 4 o o o o
100694 Vinterafdækning af gaskasse - i KNAUS design 2 o o o o
254114 Nivelliersystem 1 o o o o

Opvejning
150111-19 Opvejning til 1.350 kg (1.500 kg chassis) - o – – –
150111-24 Opvejning til 1.400 kg (1.500 kg chassis) - o – – –
150111-09 Opvejning til 1.500 kg (1.500 kg chassis) - o – – –
150112-16 Opvejning til 1.800 kg (2.000 kg chassis) 30 o – – –
150112-17 Opvejning til 1.800 kg (2.000 kg chassis) 30 o – – –
150111-45 Opvejning til 1.800 kg (2.000 kg chassis) - – o o o
150111-29 Opvejning til 1.800 kg (2.000 kg chassis) - – s s o
150111-30 Opvejning til 1.800 kg (2.000 kg chassis) (ABH17006) - – o o s
150111-12 Opvejning til 1.900 kg (2.000 kg chassis) (ABH21041) - – o o o
150111-13 Opvejning til 2.000 kg (2.000 kg chassis) (ABH21041) - – o o o

Transportsystemer
102232 Cykelholder: "THULE Caravan Superb" til 2 cykler 

på trækstang. Maksimal belastning 60 kg
10 o o o o

152069 TRUMA Mover XT / enkeltaksel op til 
2.000 kg (Afhængighed: ABH23864)

24 o o o o

Reservehjul
152565 Reservehjul 17" alufælg i KNAUS design 

(Afhængighed: ABH17012)
31 o o o o

152713 Reservehjul 17“ alufælg i KNAUS design 
under vogn (Afhængighed: ABH21575)

7 o o o o

Serviceklapper / Garagedøre
Front

100612-01 Serviceklap 70 x 30,5 cm, front venstre 1 o – o o
100612-08 Serviceklap 100 x 30,5 cm, front højre 2 – – – o
100612-09 Serviceklap 100 x 40,5 cm, front højre 2 s – s –

Bag
100612-19 Serviceklap 70 x 30,5 cm, bag venstre 

(Afhængighed: ABH30119)
1 o – – –

100612-21 Serviceklap 100 x 30,5 cm, bag venstre 
(Afhængighed: ABH30120)

2 o o o –

100612-20 Serviceklap 70 x 40,5 cm, bag venstre 2 – – – o
100612-23 Serviceklap 70 x 30,5 cm, bag højre 1 – o o –
100612-26 Serviceklap 100 x 40,5 cm, bag højre 2 – – – s

Artikel Nr.
Findes  

i pakken
Beskrivelse:  
o = tilvalg | – = ikke muligt | s = standard KG 46

0 
EU

50
0 

FU

50
0 

EU

54
0 

UE

Vinduer / Tagluger / Udluftning
Front

100918 Oplukkeligt vindue (front)  6 o o o s
102619-01 Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, 

klar (front) (Afhængig af grundplan)
3 s s s o

100170-01 Tagluge (hæve/kip) 96 x 65 cm med 
myggenet og mørklægning, (front)

9 – – – s

Bag
100170-03 Tagluge (hæve/kip) 96 x 65 cm med 

myggenet og mørklægning, klar (bag)
9 o o o o

Toiletrum / Baderum
102920-03 Tagudluftning (toiletrum) - – s – –

101666 Oplukkeligt vindue 52 x 50 cm med 
myggenet og mørklægning, toiletrum

6 o s o o

Belysning / Teknik
252937 Forteltslampe i LED med bevægelsessensor 

(Afhængighed: ABH21577)
- o o o o

104180 LED-omridsbelysning 2 o o o o
Bo / Sove / Hyndestof / Tekstiler
Bodel

552954-13 Tekstilrumdeleren med højkvalitets aluminiumsprofil 
og magnetfastgørelse har mange fordele

- – s – –

552009 Fleksibel bordforskydning 4 o o o o
Soverum

552574 EvoPore HRC-madras inkl. 
WaterGEL-top, kun faste senge

6 o o o o

552584 KNAUS Komfort seng - EvoPore HRC-madras 
med WaterGEL top og tallerkenfjeder-lameller. 

6 o o o o

551408 Lameludtræk mellem enkeltsenge  4 o – o o
Hyndestof / Tekstiler
Hyndestof

552335-85 Hyndestof: BRIGHT GRANIT - o o o o
552335-86 Hyndestof: MODERN STONE - o o o o
550783-02 Hyndestof: SOFT TAUPE - o o o o

COZY HOME består af: 2 puder med 
betræk, 2 plaider og bordløber

550660-06 Pakke PEACH 3 o o o o
550660-02 Pakke STONE 3 o o o o
550660-03 Pakke AVOCADO 3 o o o o
550660-04 Pakke AQUA 3 o o o o
550660-05 Pakke MAGNOLIA 3 o o o o

KNAUS AZUR – Ekstraudstyr og udstyrsfunktioner
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Artikel Nr.
Findes  

i pakken
Beskrivelse:  
o = tilvalg | – = ikke muligt | s = standard KG 46

0 
EU

50
0 

FU

50
0 

EU

54
0 

UE

550660-01 Pakke EARTH 3 o o o o
Stof

550075 Gulvtæppe, karosserilængde til 460 6 o – – –
550076 Gulvtæppe, karosserilængde 470 til 590 6 – o o o

Køkkenområde / Bad
Køkkenområde

402991-09 Køleskab 98 liter (Bemærk: H128) - s – – –
400369-01 Bageovn med grill (indbygget i køkken) 

(Afhængighed: ABH17031)
13 – o o o

400622 Emhætte 5 o o o o
400060-05 Mikroovn (i køkkenblok) (Afhængighed: ABH17033) - – o o o

Badeområde
453503-03 Kasette-toilet DOMETIC - drejeligt - s – – –

454119 450098-01 Bruseudvidelse: brusearmatur, brusestang/
holder, bruseslangeBadeværelset 
som et sandt mirakel af plads

- o o o o

454118 Tøjstang i T-rummet: Genialt planlagt: Den 
udfoldelige bøjlestang i T-rummet giver 
plads nok til håndklæder og badekåber.

1 o o o o

Gas / Varme / Klima / Vandforsyning
Gas

301057 Fjernbetjening TRUMA Duo Control (inkl. 
Eis Ex) (Afhængighed: ABH14859)

- o o o o

301956 TRUMA Mono kontrol CS inkl. gasfilter 
(Afhængighed: ABH14861)

1 o o o o

301957 TRUMA Duo kontrol CS inkl. gasfilter 
(Afhængighed: ABH14861)

1 o o o o

302033 Gasalarm - o o o o
551327 Røgalarm - o o o o
300518 Udvendig gastilslutning (gas-stik) 1 o o o o

Varme / Klima
351274 Varmeovn TRUMA Combi E 

(Afhængighed: ABH21578)
1 o o o o

450098-01 ALDE centralvarme (Afhængighed: ABH30325) 39 o o o o
351967 ALDE vandbåren gulvvarme 

(Afhængighed: ABH14870)
10 o o o o

352966 450098-01 Varme kontrolpanel ALDE LCD 
(Afhængighed: ABH14870)

- o o o o

552052 Klimaanlæg DOMETIC Freshjet 2200 (OEM) 
(Afhængighed: ABH17039, Bemærk: H145)

29 o o o o

354181 Varmtvandsanlæg ALDE (Afhængighed: ABH14870) 1 o o o o

KNAUS AZUR – Ekstraudstyr og udstyrsfunktioner

Artikel Nr.
Findes  

i pakken
Beskrivelse:  
o = tilvalg | – = ikke muligt | s = standard KG 46

0 
EU

50
0 

FU

50
0 

EU

54
0 

UE

352476 Varmtvandsanlæg -Truma boiler BN 10 
(Afhængighed: ABH30180)

- o o o o

Vandforsyning
450092 450098-01 Spildevandstank 25 liter transportabel 4 o o o o
451443 Tilslutning til byvand (City-vand) 2 o o o o

Elektronik / Multimedie / Sikkerhed
Elektronik

250941 210083 Kombi stikdåse udvendig, strøm og TV  - o o o o
252654 Touch-panel med intuitivt betjeningskoncept 

af netværkskomponenter i stedet for standard 
kontrolpanel, inklusive inden- og udendørs 
temperatursensorer (Afhængighed: ABH21580)

- o o o o

252547 Stikdåse Plus-Pakke: 1 x 230 V i køkken og 
siddegruppe + 1 x USB ved seng og siddegruppe

- o o o o

Multimedie
250004 210083 SAT-Anlæg CARO@ + Premium (Afhængighed: 

ABH17041, ABH23865, Bemærk: H145)
17 o o o o

253609 210083 27" SMART TV med HD tuner (Afhængighed: 
ABH14879, Bemærk: H145)

4 o o o o

251261-01 210083 TV holder 2 o o o o
252905 KNAUS Bluetooth-lydsystem med 

to højttalere i opholdsrum
2 o o o o

Sikkerhed
252698 114580 velocate® GPS tracker (Hardware uden 

personlig lokalisering, tyverisporing mod 
ekstra tillæg) (Bemærk: H146)

- o o o o

252815 114580 velocate® LIFETIME licens med ubegrænset persolig 
lokalisering i EU (Afhængighed: ABH14880)

- o o o o

253809 114580 velocate® sensors (gas, temperatur, 
bevægelse) (Afhængighed: ABH14881)

- o o o o

Markiser / Markise tilbehør
Markise THULE OMNISTOR

500655 Markise 355 x 250 cm – tagmonteret  
(Afhængighed: ABH21581, ABH23865)

28 o – – –

500655-01 Markise 355 x 250 cm – tagmonteret antracit 
(Afhængighed: ABH17022, ABH23865)

28 o – – –

500657 Markise 405 x 250 cm – tagmonteret  
(Afhængighed: ABH21581, ABH23865)

31 – o o o

500657-01 Markise 405 x 250 cm – tagmonteret antracit 
(Afhængighed: ABH17022, ABH23865)

31 – o o o

Tilbehør
150620 Punkteringshjælpesæt (dækfyldningssystem Terra S) 2 o o o o
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 BEMÆRKNINGER KNAUS Campingvogne

H139 Den specificerede dimension bestemmes på køretøjer 
sammen med standardudstyr; Størrelsen kan variere, hvis 
bestemt tilbehør vælges (f.eks. vægtforhøjelse / dæk).

H717 Maksimal nyttelast (kg) i. S. d. KNAUS kataloginformation 
= forskel mellem teknisk tilladt totalvægt og køreklar vægt. 
Bemærk yderligere oplysninger og forklaringer på side 40.

H141 Bemærk venligst, at det angivne antal senge kan omfatte både 
voksne og barnesenge. Sovepladserne har ikke de samme 
dimensioner. Vi anbefaler derfor, at du får rådgivning fra din 
KNAUS forhandler omkring mål af   sovepladserne i køretøjet.

H142 Der skal vælges ekstra udstyr til de enkelte modeller 
for at opnå den størst mulige antal sovepladser. 
Din KNAUS forhandler rådgiver dig gerne.

H716 Indvendig med myggenet- og mørklægnings-rollo
H128 Gasdrift under kørsel er kun tilladt i forbindelse 

med Mono eller Duo Control
H145 Hvis indstillingen vælges, øges køretøjets højde med ca. 11 cm
H146 Derudover er hardwaren forberedt til udvidelse med 

sensorer (tilvalg) (f.eks. dør-/vindueskontakt). Du finder 
yderligere informationer på www.velocate.co

H137 Køretøjet leveres med en værdikupon med en kode 
til indløsning af et medicinsæt (Medi-kit). 
Medi-kit indeholder farmaceutisk medicin, 
der bør være i ethvert medicinsæt. 
Kuponen kan derfor kun indløses på www.medikit.shop. 
Med MediKit er du og din familie ideelt udstyret, 
enten der er hjemme eller på ferie. 
Få dette eksklusive medicinsæt i en taske af høj kvalitet. 
Du kan også få mere information om dit MediKit 
på www.medikit.shop. (landeafhængig)

H147 Maximal belastning 250 kg

Bemærk 
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ABH14809 Bestående af: 103760-02
ABH14810 Erstattet 302974 og 302975 og 302976 og 302977 

og 302978 og 302979 og 302980 og 302981 
og 102914-03 og 302973 og 402985-01

ABH14811 Bestående af: 152850-01
ABH14812 Ikke muligt i kombination med 102232
ABH14813 Bestående af: 953557
ABH14815 Erstattet 150109 og 152829 og 151634
ABH14816 Ikke muligt i kombination med 100570
ABH14818 Kun i kombination med 250376-01 eller 114540
ABH14819 Kun i kombination med 250376-01
ABH14820 Ikke muligt i kombination med 150112-25 eller 114540
ABH14821 Ikke muligt i kombination med 114540
ABH14822 Kun i kombination med 152545 eller 

152519 eller 152591 eller 152590
ABH14823 Kun i kombination med 150027
ABH14824 Ikke muligt i kombination med 152545 eller 

152519 eller 152591 eller 152590
ABH14825 Kun i kombination med 152713 eller 150027 og 

(152545 eller 152519 eller 152591 eller 152590) 
ABH14826 Ikke muligt i kombination med 114550
ABH14827 Erstattet 102914-03
ABH14828 Ikke muligt i kombination med 102914-03
ABH14832 Ikke muligt i kombination med 100526-21
ABH14833 Ikke muligt i kombination med 550590 eller 552593
ABH14834 Kun i kombination med 552593 eller 550590
ABH14835 Ikke muligt i kombination med 100612-22
ABH14836 Kun i kombination med 552682
ABH14837 Erstattet 551966
ABH14838 Ikke muligt i kombination med 551966
ABH14839 Ikke muligt i kombination med FW0440353*:552052 og 913916
ABH14840 Erstattet 103797
ABH14841 Ikke muligt i kombination med 100918
ABH14842 Kun i kombination med FW0440337*:552414
ABH14843 Erstattet 551112 og 552414 og FW0440337*:551968
ABH14844 Ikke muligt i kombination med FW0440337*:550590 

eller 550590 og 552414
ABH14845 Erstattet 551687 og 551112 og 552414 

og FW0440337*:551968
ABH14846 Ikke muligt i kombination med FW0440337*:551687 og 552414
ABH14847 Bestående af: 103770
ABH14848 Erstattet 551687
ABH14849 Ikke muligt i kombination med 100612-22 og 552593
ABH14850 Bestående af: 100526-21
ABH14851 Ikke muligt i kombination med 100612-22 og 552682

ABH14852 Kun i kombination med 552960-05
ABH14853 Ikke muligt i kombination med 551687 eller 550590
ABH14855 Bestående af: 953554 og 953555
ABH14856 Kun i kombination med 114551
ABH14857 Kun i kombination med 114550
ABH14858 Bestående af: 302983
ABH14859 Kun i kombination med 301957
ABH14860 Ikke muligt i kombination med 450098-01 

eller 352970 eller 351166 eller 114550
ABH14861 Erstattet 302978 og 302979 og 302980 og 302981
ABH14862 Kun i kombination med 351166
ABH14863 Erstattet 550086 og 352970 og 353778
ABH14866 Ikke muligt i kombination med 114550 og 
ABH14867 Kun i kombination med 352967
ABH14870 Kun i kombination med 450098-01
ABH14871 Erstattet FW0440353*:100170-03
ABH14872 Ikke muligt i kombination med 114550 og 913916
ABH14874 Ikke muligt i kombination med 450098-01
ABH14875 Kun i kombination med 450623
ABH14876 Ikke muligt i kombination med 450093
ABH14877 Ikke muligt i kombination med 114551
ABH14878 Bestående af: 450563
ABH14879 Kun i kombination med 251261-01 og 250006
ABH14880 Kun i kombination med 252698
ABH14881 Kun i kombination med 252698 og 252815
ABH14882 Ikke muligt i kombination med 100577
ABH14883 Ikke muligt i kombination med 102608
ABH14884 Kun i kombination med 152827
ABH14885 Erstattet 152829 eller 150110
ABH14886 Kun i kombination med 152829
ABH14887 Ikke muligt i kombination med 152519
ABH14888 Bestående af: 102333-01
ABH14889 Kun i kombination med 150112-21 eller 

150112-20 eller 150112-19
ABH14890 Kun i kombination med 552544
ABH14891 Ikke muligt i kombination med 251729 og 253753
ABH14892 Erstattet 102619-02
ABH14893 Ikke muligt i kombination med 552052
ABH14894 Kun i kombination med 551674
ABH14895 Ikke muligt i kombination med 100750-02
ABH14896 Kun i kombination med 251729
ABH14897 Ikke muligt i kombination med 251248-01
ABH14898 Ikke muligt i kombination med 253753
ABH14899 Kun i kombination med 251261-01

ABH14900 Kun i kombination med 251358
ABH17006 Kun i kombination med 150109 eller 152545
ABH17007 Erstattet 150109 og 152829
ABH17012 Kun i kombination med 152713 eller 150027
ABH17019 Erstattet 102920-03
ABH17022 Kun i kombination med 103777
ABH17031 Ikke muligt i kombination med 400060-05
ABH17033 Ikke muligt i kombination med 400369-01
ABH17036 Erstattet 550086 og 352970 og 450090 og 450083 og 353778
ABH17039 Ikke muligt i kombination med 913916
ABH17041 Kun i kombination med 253609
ABH17046 Kun i kombination med FW0440353*, FW0446317*, 

FW0449310*, FW0452310*, FW0452392*, 
FW0455320*, FW0457492*:150122 eller 152565

ABH17047 Ikke muligt i kombination med FW0466420*:450098-01
ABH17049 Bestående af: 352966 og 450520-01 og 450520-02 og 450092
ABH17057 Kun i kombination med 152545 eller 152591
ABH20152 Bestående af: 352059
ABH20153 Ikke muligt i kombination med 352967
ABH20154 Ikke muligt i kombination med FW0452364*:450090 

og FW0449310*:114550
ABH20155 Ikke muligt i kombination med FW0449310*:353778
ABH20156 Bestående af: 450520-02 og 450520-01
ABH20843 Bestående af: FW0452392*, FW0452356*, FW0455320*, 

FW0457492*, FW0466420*:551968-01
ABH21041 Kun i kombination med 152545
ABH21227 Ikke muligt i kombination med FW0440353*, 

FW0452356*:450090
ABH21575 Kun i kombination med 152565
ABH21577 Erstattet 252936
ABH21578 Kun i kombination med 352059
ABH21580 Erstattet 253526-02
ABH21581 Kun i kombination med 103776
ABH23129 Kun i kombination med 352970 og 352059 eller 352966
ABH23864 Kun i kombination med 251248-01 eller 114540
ABH23865 Ikke muligt i kombination med 102685
ABH30119 Kun i kombination med 351967
ABH30120 Ikke muligt i kombination med 351967 eller 100612-19
ABH30180 Kun i kombination med 352971
ABH30325 Bestående af: 352966 og 450092 og 454119

Afhænger af KNAUS Campingvogne



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

Wichtige Informationen WohnwagenGenerel Information KNAUS Campingvogne

FOR ALLE CAMPINGVOGNE AF MÆRKET KNAUS YDER VI 10 ÅRS TÆTHEDSGARANTI PÅ DET AF OS FREMSTILLEDE KARROSSERI INDEN 
FOR RAMMERNE AF VORES GÆLDENDE GARANTIBETINGELSER FRA TIDSPUNKTET FOR KØRETØJETS UDLEVERING. 

BEMÆRK DE FØLGENDE VIGTIGE BEMÆRKNINGER TIL ALLE CAMPINGVOGNE AF MÆRKE KNAUS:

OM DENNE PRISLISTE.
Denne brochure repræsenterer den seneste serie og indholdet svarer 
til det, som var gældende på trykningstidspunktet i 07/2022.
Indholdet er gyldig fra 08/2022 for modelåret 2023. Tidligere 
prislister, brochurer og tekniske data er ikke længere gyldige.
Vi tager forbehold for evt. mangler og trykfejl.

Om tekniske specifikationer og grundrids.
Alle mål og vægte ligger inden for mulige tolerance på +/- 5%
For ikke at bringe din sikkerhed og godkendelsen af dit køretøj i fare, råder 
vi dig til udelukkende at få foretaget montering af dele, ombygninger 
og installationer på dit køretøj af autoriserede KNAUS-forhandlere og 
sikre, at der udelukkende anvendes originale KNAUS-reservedele.
Efterfølgende ombygninger og installationer, såfremt disse er teknisk 
mulige, vil være forbundet med ekstra omkostninger. I enkelte tilfælde 
kan kombinationer af særlige ønsker udelukke hinanden. 
Oplysningerne om leveringsomfang, dimensioner og vægt samt udseende 
svarer til den viden, der var på udskrivningstidspunktet (08/2022).Vi 
forbeholder os ret til ændringer i udstyr, tekniske data, standardudstyr 
og priser. Efter kontraktens indgåelse forbeholder vi os ret til at foretage 
tekniske ændringer, forudsat at de tjener den tekniske udvikling og er 
rimelige for kunden. Mindre afvigelser i farve og tekstur er også - også 
efter indgåelse af kontrakten - forbeholdt så vidt dette ikke kan undgås på 
grund af materialet (fx farveafvigelser på op til ca. 2,0 dE mellem maling 
på metalplade og maling på GRP / Plastic) og er rimelige for kunden.
Billederne i brochuren kan være vist med specielt udstyr, der kan leveres 
mod et tillægsgebyr, eller funktioner af prototyper / undersøgelser, der ikke 
svarer til seriestatus, og som i nogle tilfælde ikke vil være tilgængelige som 
specialudstyr. Farveafvigelser er mulige på grund af udskrivningsteknologi. 
Inden du foretager et køb, skal du søge omfattende rådgivning og information 
fra din KNAUS -forhandler for at få oplysninger om den aktuelle status på 
serien. Dekorationen vist i kataloget er ikke en del af leveringsortimentet.

OM VÆGTE, BEREGNINGSEKSEMPLER OG NORMER
Vandforsyningssystemet svarer mindst til det teknisk 
standardkrav fra 03/2009 (Direktiv 2002/72 EG).
KNAUS vognene kendetegnes ved en høj lasteevne. Takke 
være innovative løsninger, som brugen af høj styrke af stål til 
chassiset og intelligent celle-teknologi i møbelkonstruktionen 
betyder, at KNAUS har en rekreativ lav egenvægt.
Massen på det tomme køretøj i henhold til denne Tekniske Data er køretøjets 
masse i standardudstyr og uden basisudstyr, dvs. uden førerens masse og 
uden „væsker“ samt uden ekstra udstyr i.S.v. Art. 2, nr. 3 VO (EU) 1230/2012.
Vægt i køreklar stand er iht. Art. 2, nr. 4 a) VO (EU) 1230/2012, 

medmindre andet er aftalt, defineres som:
Køretøjets masse med standardudstyr i henhold til 
producentens instruktioner (inklusive værktøj ombord)
 + Alu gasflaske (5kg/11 kg) fuldt 100% (tilsvarer til 10/23kg total)
 + Ferskvandstank 100% fyldt
+ Toilettank, 100 % fyldt
+ varmtvandsbeholder, 100% fyldt
= Vægt i køreklar stand
Den teknisk tilladte totalmasse ifølge Art. 2, nr. 7 
VO (EU) 1230/2012 er defineret som:
Den maksimale masse af køretøjet, der er angivet af fabrikanten, når det læsses.
Den maksimale lasteevne ved KNAUS kataloginformation er defineret som:
Teknisk tilladt totalmasse - masse i kørsel = maksimal lasteevne
Eksempel:
(Teknisk tilladt totalmasse) 1.400 kg
- (masse i kørsel) 1.090 kg
= (Maksimal lasteevne) 310 kg 
Oplysningerne, der er givet for et køretøj i afsnittet „Tekniske data / 
udstyrdetaljer“, henviser oprindeligt til den grundlæggende type af modellen, 
der er godkendt i EF-typegodkendelsesprocessen. Disse værdier kan variere 
inden for omfanget af landevarianter og specielle modeller. Informer 
dig selv personligt om sådanne afvigelser fra din KNAUS forhandler.
Bemærk, at den maksimale lasteevne, som er oplyst, 
reduceres med vægten af yderligere ekstraudstyr.
Vær opmærksom på, at du er ansvarlig for at sikre, at din KNAUS campingvogn 
skal have et vist antal kg fri til lasteevne efter montering af ekstra udstyr,  (= 
minimum lasteevne) Jævnfør Bilag I, del D, nr. 2.3.4.1 VO (EU) 1230/2012): 
(Maksimalt antal senge
+ Totallængde på køretøjets karosseri i m)
x 10 
= Minimum lasteevne i kg
[(Maksimalt antal senge) 4
+ Totallængde på køretøjets karosseri i m) 5]
x 10 
= 90 kg
Når du bestiller en campingvogn fra KNAUS, er du forpligtet til at sikre, at 
den vogn, du har konfigureret, overholder den mindste nyttelast inklusive 
det ekstra udstyr, du har valgt. Hvis dette ikke er tilfældet på grund af det 
ønskede ekstraudstyr, har du to muligheder i forbindelse med din bestilling:
• Opvejning af køretøjet
• Fravalg af ekstraudstyr
Din KNAUS forhandler vil give dig oplysninger om den maksimale 
resterende lasteevne på dit køretøj når som helst på anmodning.
Køretøjets vægt med standardudstyr i henhold til producentens 

instruktioner bestemmes ved at veje et køretøj med standardudstyr.
Som bruger af en KNAUS campingvogn er du forpligtet til ikke at 
overskride den „teknisk tilladte totalvægt“ under kørslen og for at sikre, 
at de tilladte aksler og støttebelastninger opretholdes ved at fordele 
lasten i køretøjet. Du er også forpligtet til at overholde alle andre 
regler, der er nødvendige for sikker betjening af din campingvogn.

PRISINFORMATION
Når du bestiller ekstraudstyr, der erstatter komponenter fra pakkerne, 
er disse pakkekomponenter ikke inkluderet i leveringen.
Hvis der er oplyst priser i denne Tekniske Data (ikke i DK-versionen) 
er de vejledende priser fra producenten. De angivne priser inkluderer 
gældende de lovpligtig afgifter (og, hvis relevant, andre lovbestemte 
beregningsfaktorer eller skatter, som også kan vises separat). Priserne er 
(afhængigt af land) eksklusive omkostningerne til registreringsdokumenter, 
levering og transport, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. 
Kontakt din KNAUS forhandler for flere oplysninger.
De vejledende priser (se DK-prisliste) for ekstraudstyret er kun gældende, 
når ekstraudstyret monteres fra fabrikkens side i nye køretøjer i den løbende 
produktion. Derudover kan det i nogle tilfælde rent teknisk ikke være muligt 
at eftermontere visse typer ekstraudstyr. De vejledende priser for enkelte 
udstyrspakker ændres ikke ved til- eller fravalg af yderligere ekstraudstyr.

Alle køretøjer online
knaus.com
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