Przyczepa kempingowa fabrycznie nowa Weinsberg
CaraOne 480 EU najnowszy model 2019

Cena w promocji: 71900 PLN
Stara cena: 77900.00 PLN
Ilość osi: Jednoosiowa
Rok produkcji: 2019

Rok modelowy: 2019

Producent: Weinsberg

Model: CaraOne 480 EU

Przebieg: -

Stan: Fabrycznie nowa

Wymiary: -

Długość: 707 cm

Miejsc do spania: 4

Miejsc do jazdy: -

dane techniczne:
marka: Weinsberg,
model: CaraOne 480 EU,
całkowita długość wraz z dyszlem: 707 cm,
długość bez dyszla: 516 cm,

całkowita szerokość / szerokość wewnętrzna: 232/216 cm,
całkowita wysokość / wysokość wewnętrzna: 257/196 cm,
obwód przyczepy do przedsionka: 969 cm,
masa pustego pojazdu: 1040 kg,
masa własna: 1080 kg,
dopuszczalna masa całkowita: 1350 kg,
maksymalna ładowność: 270 kg,
niskoprofilowe opony: 195 / 70R14,
rozmiar obręczy: 5 1/2 J x 14,
ilość osób: 4,
wymiary łóżka łuk: 198 x 86/213 x 86 cm,
wymiary łóżka z tyłu: 199 x 137/127 cm,
otwieranie okna dookoła przyczepy: producent Dometic,
okna dachowe z moskitierą: 3.
wyposażenie seryjne:
podwozie:

zawieszenie AL-KO z osią wleczoną,
amortyzatory,
automatyczny wsteczny,
hamulec ręczny ze wspomaganiem.
zabudowa:

dach z TWS o obniżonej wrażliwości na grad,
jeden klucz do wszyskich zamków,
podwójne okna,
drzwi wejściowe: szerokość 57 cm (rozmiar wycięcia), dzielone poziomo,
skrzynia gazowa z zewnętrzną klapą i metalową podstawą może być wyposażona w
2 butle gazowe o pojemności 11 kg każda,
grubość ścianki: 31 mm, grubość dachu: 31 mm, grubość podłogi: 38 mm,
oświetlenie markizy: 12V,
trzecie światło stopu.
przestrzeń mieszkalna:
meble: Oregon Ash i Sand Mellowtouch,
trwała wykładzina PCV,
półki narożne przy siedzisku,
zadaszenie z oświetleniem nad kuchnią,
wybór tapicerki: ALU, OCEAN, LEMON (dopłata: Active Navy),
zasłona oddzielająca pokoje.
zasilanie w energię elektryczną:
elektryczna wtyczka 13-pin,
oświetlenie wnętrza całkowicie w wersji 12V,
połączenie zewnętrzne CEE dla 230V z automatycznym wyłącznikiem,
gaz / woda:

ogrzewanie gazowe Truma S 3004 z zapłonem piezoelektrycznym,
regulator gazu,
zbiornik na świeżą wodę 15l,
zaopatrzenie w wodę za pomocą pompki zanurzeniowej 12V
centralny system kanalizacyjny z jedną rurą spustową pod przyczepą.
kuchnia:

kuchenka gazowa 3-palnikowa i zlewozmywak ze stali nierdzewnej ze szklaną
pokrywą,
nowoczesna lodówka Dometic 107l. zasilana z 12V/230V/gaz.

łazienka:

ceramiczna toaleta Dometic,
zlew narożny z drewnianą toaletką i lustrem,
drewniana szafka z półkami
wyposażenie prysznicowe opcjonalnie dostępne.

dodatkowe pakiety:
smart pakiet:
zaczep antybalansowy,
rolety wielkoformatowe w oknach,
zbiornik na czystą wodę 45l montowany na stałe, zamiast kanistra,
system cyrkulacji powietrza,
wzmocnione nogi podporowe AL-KO.

advanced pakiet:
panoramiczne okno dachowe Dometic Midi- Heki 700x500mm,
ogrzewanie wody elektryczne Truma TT2 5l,
moskitiera drzwi wejściowych,
zestaw prysznicowy: prysznic, zasłona prysznicowa i poręcz,
zbiornik na brudną wodę 25l, mobilny w skrzyni na butlę.
licht pakiet:
reflektory LED zamiast halogenów w pokoju i kuchni,
listwa LED zamiast halogenów nad kuchenką i zlewem,
reflektory LED zamiast halogenów nad stałym łóżkiem,
reflektory LED nad siedziskiem,
oświetlenie LED w szafkach,
kinkiety LED przy łóżku.

W poniższym linku można zobaczyć wizualizację 3d
https://www.weinsberg.com/dede/wohnwagen/caraone/grundrisse/480-eu/sonderausstattung.html
Przyczepa znajduje się w naszej firmie, zachęcamy do oglądania!

Wymiary
Długość całkowita

707 cm

Szerokość całkowita

232 cm

Wysokość całkowita

257 cm

Wysokość wewnątrz

196 cm

Waga
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Masa własna

1080 kg

Masa całkowita (DMC)

1350 kg

Ładowność

270 kg

