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Floor plan family 1: I 138, I 143, I 145 QB

L-shaped lounge seating group with extra seat
Space-saving galley kitchen
Compact combined bathroom

L-shaped lounge seating group with side bench
Luxury corner kitchen
Luxury bathroom with changing room

L-shaped lounge seating group with side bench
Corner kitchen
Luxury bathroom with changing room

L-shaped lounge seating group with side bench
Space-saving galley kitchen
Compact combined bathroom

L-shaped lounge seating group with side bench
Luxury corner kitchen, slide out storage cabinet, coffee 
machine lift
Luxury bathroom with changing room

L-shaped lounge seating group with side bench
Space-saving galley kitchen
Compact combined bathroom

L-shaped lounge seating group with side bench
corner kitchen, ceiling high slide out storage cabinet, 
coffee machine lift, changing room, ceiling-high 
wardrobe

L-shaped lounge seating group with side bench
Corner kitchen
Combined bathroom with separable changing room, 
ceiling-high wardrobe

Large round seating group with extendible seat / 
sleeping sofa, luxury corner kitchen, slide out storage 
cabinet, coffee machine lift, luxury bathroom with 
changing room, ceiling-high wardrobe

L-shaped lounge seating group with long side couch
Luxury corner kitchen, slide out storage cabinet, coffee 
machine lift, luxury bathroom with changing room, 
ceiling-high wardrobe

Large round seating group with side bench in the front
Corner kitchen, coffee machine lift, ceiling high slide 
out storage cabinet, luxury bathroom with separable 
shower, wardrobe

Large round seating group with side bench in the front
Luxury corner kitchen, coffee machine lift, slide out 
storage cabinet
Luxury bathroom with changing room

Large round seating group with extendible seat / 
sleeping sofa, luxury corner kitchen, slide out storage 
cabinet, coffee machine lift, luxury bathroom with 
changing room, ceiling-high wardrobe

Large round seating group with side bench in the front
Luxury corner kitchen, coffee machine lift, slide out 
storage cabinet, bathroom with changing room, ceil-
ing-high wardrobe

Lounge seating group with extendible side couch, lux-
ury corner kitchen, coffee machine lift, slide out storage 
cabinet, premium bathroom with changing room and 
room dividing doors to the sleeping area, two ceiling-high 
wardrobes

Floor plan family 1: I 138, I 143

Floor plan family 2: I 142 QB

Floor plan family 3: I 142, I 148

Floor plan family 5: I 147, I 149, I 150

Floor plan family 4: 144 LE, 144 QB

Floor plan family 1: I 4.2, I 4.8

Floor plan family 2: I 4.7, I 4.9, I 5.0, I 5.0 S

Floor plan family XL: 5.5 XL, 5.8 XL, 5.8 XL S

Floor plan family 1: I 47, I 51

Floor plan family 2: I 49, I 50, I 51 QB, I 51 QB S

Floor plan family XL: 55 XL, 58 XL, 58 XL S

Floor plan family 1: I 50, I 52, I 52 S

Floor plan family XL: 55 XL, 58 XL , 58 XL S

Floor plan family 1: 59 LE, 62 QB 
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Floor plan family 1: I 138, I 143, I 145 QB

L-shaped lounge seating group with extra seat
Space-saving galley kitchen
Compact combined bathroom

L-shaped lounge seating group with side bench
Luxury corner kitchen
Luxury bathroom with changing room

L-shaped lounge seating group with side bench
Corner kitchen
Luxury bathroom with changing room

L-shaped lounge seating group with side bench
Space-saving galley kitchen
Compact combined bathroom

L-shaped lounge seating group with side bench
Luxury corner kitchen, slide out storage cabinet, coffee 
machine lift
Luxury bathroom with changing room

L-shaped lounge seating group with side bench
Space-saving galley kitchen
Compact combined bathroom

L-shaped lounge seating group with side bench
corner kitchen, ceiling high slide out storage cabinet, 
coffee machine lift, changing room, ceiling-high 
wardrobe

L-shaped lounge seating group with side bench
Corner kitchen
Combined bathroom with separable changing room, 
ceiling-high wardrobe

Large round seating group with extendible seat / 
sleeping sofa, luxury corner kitchen, slide out storage 
cabinet, coffee machine lift, luxury bathroom with 
changing room, ceiling-high wardrobe

L-shaped lounge seating group with long side couch
Luxury corner kitchen, slide out storage cabinet, coffee 
machine lift, luxury bathroom with changing room, 
ceiling-high wardrobe

Large round seating group with side bench in the front
Corner kitchen, coffee machine lift, ceiling high slide 
out storage cabinet, luxury bathroom with separable 
shower, wardrobe

Large round seating group with side bench in the front
Luxury corner kitchen, coffee machine lift, slide out 
storage cabinet
Luxury bathroom with changing room

Large round seating group with extendible seat / 
sleeping sofa, luxury corner kitchen, slide out storage 
cabinet, coffee machine lift, luxury bathroom with 
changing room, ceiling-high wardrobe

Large round seating group with side bench in the front
Luxury corner kitchen, coffee machine lift, slide out 
storage cabinet, bathroom with changing room, ceil-
ing-high wardrobe

Lounge seating group with extendible side couch, lux-
ury corner kitchen, coffee machine lift, slide out storage 
cabinet, premium bathroom with changing room and 
room dividing doors to the sleeping area, two ceiling-high 
wardrobes
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c-
co

m
pa

ct
lin

e

  c-compactline: Premiumluokan kompakti su-
perkevyt, matkailuautomukavuutta van-muo-
dossa: 15 cm kapeampi, asunto-osan leveys 
vain 2,12 m  

Mallisarjan vahvuudet
 · Kevyin premiumluokan integroitu matkailuauto: ajoval-

miina jo alkaen 2 830 kg
 · Suuri, tarkoituksenmukainen kantavuus, myös 3,5 t 

painoluokassa
 · Kalustesuunnittelu ”smartline” – ei ahtautta kompaktis-

ta asunto-osasta huolimatta
 · Lämpöä varastoiva kaksoispohja ilman porrastusta 

asunto-osassa, lastattavissa sisältä
 · Erittäin matalalle laskettu kaksoispohjatila, jossa veden 

tyhjennyskeskus
 · AL-KOn madallettu light-erikoisrunko, sallittu kokonais-

paino 3,5 t - 4,25 t
 · Huippuluokan turvavarustus: airbag, ESP, ABS, hill  

holder -mäkilähtöavustin, Carthagon ohjaamon näky-
vyyskonsepti

 

 Perusajoneuvo
Fiat Ducato ja AL-KOn madallettu light-erikoisrunko
 · Sallittu kokonaispaino: 3 500 kg / 3 700 kg / 3 850 kg / 4 250 kg
 · Moottori diesel 2,3 l Multi-Jet / 96 kW / 130 hv, 4-sylinterinen, 
320 Nm, Euro 6, 6-vaihteinen vaihteisto, etuveto

 · Turvavarusteet: Kuljettajan/apukuljettajan airbag, ABS, elektro-
ninen ajonestolaite, ESP, ASR, hill holder -mäkilähtöavustin

 · LED-päiväajovalot
 · Roiskeläpät etu- ja taka-akselissa
 · Polttoainesäiliö 90 l 

 Asunto-osa
Liner-premiumluokan korirakenne:
 · Täysin ilman puuosia, alumiini myös seinän sisäpuolella (läm-
mönvarastointi), RTM -kovavaahtoeriste (kosteutta hylkivä).

 · Katon ulkopuoli lasikuituvahvisteista muovia = rakeenkestävä, 
katto-seinäliitos katon pyöristyksellä ja kannatinpalkilla = jäy-
kistää koria, sivuseiniä/takaseinää: ulko- ja sisäpuoli alumiinia, 
pohjalevyn ylä- ja alapuoli lasikuitua = kosteutta hylkivä, suojaa 
kiven iskuilta, ei vety

 · Korirakenteen kylmäsillattomat liitokset muotoon liimatuilla 
alumiinikannatinpalkeilla, ylimääräisellä kylmäeristyksellä

 · Katon sivuilla kattokaiteet esim. taakkatelineen ja muiden va-
rusteiden kiinnittämiseen, lisäksi kaiteet toimivat sadevesikou-
ruina, jolloin sivuseinät pysyvät puhtaina, koko katon alueella 
voi kävellä

 · Seinän ja katon paksuus 38 mm 
 · Carthagon salamaniskusuoja: korin alumiininen sisäpuoli toimii 
kuten Faradayn häkki

 · Asunto-osan tiiviystakuu jopa 10 vuotta
 · Ulkoluukut alkuperäistä sivuseinämateriaalia ”Carthago 
Isoplus” = katkeamaton eristys

 · Kaksinkertainen luukkujen tiivistys: sisäpuolen tiivistys, ulko-
puolen tiivistys roiskevesisuojatusti 

 · Polttoainesäiliön kansi sivuseinän pinnanmukainen (standardi 
autoissa)

 · Sivuhelmat jaotettu, alumiiniprofiili, jauhemaalattu, vahinkota-
pauksessa helppo vaihtaa

 · 4-osainen takarunko, jossa erillinen takapuskuri, helppo korjata 
vahingon sattuessa 

 · Innovatiivinen takavalo Carthagon C-kirjaimen muotoisena 
LED-valona

 · Asunto-osan ikkunat Seitz S4, tuplakehykset ilman kylmäsiltoja 
ja eristävä lasi, hyttysverkko, pimennysverho ja ikkunan avaus-
pidike

 · Asunto-osan ovi ”premium one”, ovenrajoitin, oven ikkuna ja 
hyttysverkko

 · LED-ulkovalo asunto-osan oven yläpuolella, kiinteä sadevesi-
reuna 

 · Sähköllä toimiva ulkorappu, käyttökytkin myös ohjaamossa ja 
varoitussummeri

 · Asunto-osan ulkorappu eristetyssä kaksoispohjassa, johon läm-
mitys on ohjattu siten, että kylmän vaikutus sisään vähenee 
ovea avatessa

 · Carthagon sisääntulovalo portaassa
 · Turva-avainjärjestelmä (erikoisavain), yksi avain kaikkiin asun-
to-osan oviin ja luukkuihin

 Carthagon ohjaamokonsepti
 · Etumaski korkealaatuista lasikuitua, kaksikerroseriste, moni-
osainen

 · Portaaton siirtymä asunto-osasta ohjaamoon
 · Ohjaamon näkyvyyssuunnittelu, paras arvo testeissä näkyvyy-
dessä eteenpäin ajon aikana

 · Ajoaktiivinen kojelaudan muotoilu: jyrkästi eteenpäin kallistet-
tu

 · Kennomainen eristävä tuulilasin monitoimiverho, joka liikkuu 
pystyasennossa kahteen suuntaan: ylhäältä alas (pimennysver-
hona) ja alhaalta ylös (näkösuojana)

 · Riippuvat sivupeilit Carthago ”bestview”: Pää- ja laajakulma-
peileillä = hyvä näkyvyys ympärille

 · Ohjaamon ovessa kaksoisturvalukitus, sähkökäyttöinen ikku-
nannostin ja ulkopuolella sadekouru 

 · Matalalle laskettu mukava askelma
 · Pimennysverho sivuikkunoiden eteen (liikkuu sivuttain)
 · Apukuljettajan puoli: iso sivukaappi kätevällä säilytystilalla
 · Isot hyllyt ylävuoteen molemmin puolin
 · LED-tunnelmavalaistus ohjaamossa
 · Kuljettajan puolen kojelauta: paikka peruutuskameran näytölle 
= käytännöllinen ja häikäisemätön näkymä

 · Äänieristetty moottoritilaan päin; äänieristepaketti ”Silence”
 · Kohdennettu ohjaamon ovialueen lämmitys, kätevä säilytyslo-
kero ja sisääntulovalo

 · Pistorasia 230 V / 12 V ohjaamon / asunto-osan istuinryhmän 
alueella

 Lämpöä varastoiva kaksoispohja
 · Lämpöä varastoiva kaksoispohja, toiminnot: paikka ajoneuvon 
tekniikalle, säilytystilaa ja lämpöä varastoiva, lattialämmitys, 
vakauttaa ajoa

 · Kaksoispohjan korkeus koko ajoneuvon läpi 170 mm
 · Kaksoispohjan kellarisäilytystila laskettu erittäin matalalle, pää-
sy oleskelutilan lattialuukusta, syvyys 420 mm

 · Lämmitetty tavaratila L-istuinryhmän alla, varustettu ulkoluu-
kulla

 · Kenkälokero lämmitetyssä kaksoispohjassa asunto-osan tilan 
pöydän alla

 · Kaksoispohjan useat lämminilmasuuttimet lämmittävät koko 
tilan

 · Lattialämmitys: lämpö varastoituu eristettyyn kaksoispohjaan, 
säteilee sieltä ylöspäin koko asunto-osan lattiaan

 Takatalli
 · Suuri talli taka-akselin takaa alas laskettuna, joten enemmän 
sisäkorkeutta

 · Alas laskettu osa kiinnitetty muotoon liimatulla alumiinikanna-
tinpalkilla = tallin kantavuus 350 kg; talliin on helppo lastata, 
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koska alareuna on niin alhaalla ja talli on sisältä korkea
 · Tallin lattia: pohjalevy lasikuituvahvisteinen sisä- ja ulkopuolel-
ta, tallin sisälattiassa luistamaton pinta

 · Talli eristetty pakkasenkestävästi ja lämmitetty kauttaaltaan, 
pääsy apukuljettajan puolen suuresta tallinovesta ja kuljettajan 
puolen lisäovesta

 · Lujat kiinnityskiskot lastin varmistamiseen, joissa vapaasti liiku-
tettavat kiinnitysrenkaat

 

 Oleskelutila
 · L-istuinryhmä ohjaamon/asunto-osan yhteydessä lisäistuimel-
la, tilaa jopa viidelle henkilölle

 · Ohjaamon istuimet kääntyvät osaksi istuinryhmää, istuimia voi 
kääntää 180°, joten rento istuma-asento jalat toiselle penkille 
nostettuna mahdollinen (alustapaketti: istuinpinnan kallistus- ja 
korkeussäätö eteen/taakse)

 · Oleskelutilan korkealaatuiset istuinpehmusteet, joissa moniker-
roksinen premium-vaahtomuovisisus

 · Säilytystilan päällä oleva istuinsohvan kansi patentoitu, joten 
yksinkertainen avaus ilman tyynyjen poistamista

 · 360° kääntyvä asunto-osan Luxus-pöytä, puolipyöreä puureu-
nalla, design ”bianco crema”, kahteen suuntaan liikuteltava ja 
lisäksi käännettävissä 360° (jalkapoljin) siten, että siihen ylettyy 
kaikilta istumapaikoilta

 · Oleskelutilan ja takavuoteen alueella ovelliset ylähyllyt
 · Kalusteiden pinnan kuviointi kaksivärinen ”Paris” 
 · Durafix-kaksoisliitostekniikka: Kalusteet ruuvattu ja tapitettu = 
kestävä liitos, erittäin tukevat kalusteet eikä häiritseviä ääniä ka-
lusteista ajon aikana

 · Vetimet, saranat ja kiskot vankkaa metallia, kotitalouslaatua
 · Luukun sulkimessa vaimennin, joten se estää ajon aikaisia si-
vuääniä

 · Verhojärjestelmä poistettavissa kokonaan pesua varten, lisäksi 
sivuverhot asunto-osan muihin kankaisiin sovitettuna

 · Seinissä ja katon sisäpuolessa verhoilu mukavaa asunto-osan 
tunnelmaan

 

 Keittiö
 · Keittiön työtason kestävä pinta Schiefer-kuvioinnilla ja ABS-etu-
reunalla

 · Työpöytätaso valaistu LED-valonauhalla
 · Keittiökaapistossa jätesäiliö, vasemmalla ja oikealla syvät veto-
laatikot, ruokailvälinelokerikko; rullalaakeroitu vetomekanismi 
”easy glide”, palautuu itsestään ja pääteasennon vaimennus, 
kotitaloslaatua

 · Ovet ja laatikostojen päädyt creme-kuvioinnilla, ylähyllyjen ovet 
kaksivärisinä

 · 3-liekkinen liesi, helposti puhdistettava, ruostumatonta terästä 
oleva pohja

 · Pyöreä teräsallas upotettu työtasoon, kansi kaksiosainen
 · Korkeamalliset vesihanat, hana metallia, korkealaatuinen keraa-
minen tiiviste

 · Kätevä seinäkiinnitin altaan kannelle, kiskon avulla käytettävissä 
lisätyötasona/leikkuulautana

 · Jääkaappi 160 l, kaikissa malleissa erillisellä pakastinlokerolla ja 
yhdistelmäkaappina nostettu mukavalle käyttökorkeudelle. Jää-
kaappi automaattisella energianlähteen haulla 12 V / 230 V / 
kaasukäyttö (komfort-paketti)

 

 Pesutilat
Kompakti yhdistetty wc/pesutila erotettavalla pyöreällä suihkulla: 
 · Täysin eristettävä liukuovella varustettu pyöreä suihku 
 · Lattiassa muotoiltu suihkuallas, 2 lattiaviemäriä, joista vesi pää-
see pois riippumatta auton asennosta

 · Korkeussäädettävä käsisuihku kromisessa suihkutangossa
 · Mini Heki -kattoikkuna pesutilassa
 · Pesupöydän alakaappi, jossa pyykkikori
 · Iso peilikaappi, jossa hylly
 · Sekoitehana, jossa laadukas keraaminen tiiviste
 · Kasetti-WC Thetford C 260 Standard
 · Pukeutumistila: avaamalla oven vastakkaisen puolen vastee-
seen asti syntyy oleskelutilasta erotettu pukeutumistila (mallit 
143, 145 QB)

 

 Nukkumatilat
Ylävuode ohjaamoalueen yläpuolella:
 · Makuutila 185 x 160 cm
 · Vuoteessa kaksiosainen sälepohja ja laadukas patja
 · Erittäin matalalle laskeutuva vuode = vuoteeseen nousu help-
poa, hyvä istumakorkeus vuoteella, vuoteeseen nousu sivuistui-
men kautta ilman tikkaita!

 · Alaslasketussa asennossa vuode on vakaa eikä heilu
 · Säilytyslokero kirjoille ja led-valot
 · Ylävuoteen voi erottaa oleskelutilasta verholla

Kiinteät vuoteet takana:
 · Kaksiosainen, lämmitettävä ja alapuolelta tuulettuva sälepohja
 · Laadukas 7-vyöhykkeinen kylmävaahtopatja takaa parhaan ja 
terveellisen nukkumismukavuuden 

 · Mallit, joissa pitkittäiset erillisvuoteet / queenvuode: nostettava 
päätyosa 

 · Mallit, joissa pitkittäiset erillisvuoteet: vuoteiden keskelle ve-
dettävä levy, johon erillinen patja, makuutilan suurentamiseksi, 
laskettava rappu

 · Mini Heki -kattoikkuna takavuoteen yläpuolella 
 

 Ajoneuvon tekniikka
Vesi:
 · Raikas- ja harmaavesisäiliöt sijoitettu pakkasenkestävinä alas al-
haisen painopisteen vuoksi Raikasvesisäiliön tilavuus 120 litraa, 
harmaavesisäiliö 90 litraa

 · Raikas- ja harmaavesisäiliötä pääsee puhdistamaan oleskeluti-
lan lattian huoltoluukkujen kautta

 · Tyhjennyshanat pakkaselta suojassa kaksoispohjassa (veden-
tyhjennyskeskus), helppo käsitellä

 · Lähes huoltovapaa ja luotettava painevesijärjestelmä
 
Kaasu:
 · Auton ulkopuolella hyvin alas laskettu ja siten helppokäyttöinen 
kaasupullokaappi

 · Kaappiin mahtuu 2 x 11 kg kaasupullot, erillinen ulkoluukku
 · Kaasun sulkuhanat helposti käsiteltävissä keittiötilassa

Sähköt:
 · Sähkökeskus helpossa paikassa takatallissa, laturi/sulakkeet/ 
vikavirtasuoja

 · Automaattilaturi 16 A, elektroninen säätö, sammuu automaatti-
sesti jännitteen laskiessa, sis. starttiakun latauksen

 · Akkukeskus geeliakulla 1 x 80 Ah, sijoitettu lämmitettävään kak-
soispohjaan, päävirtakytkin, valmius toiselle asunto-osan akulle

 · Monitoimivalvontapaneeli, helppokäyttöisesti asunto-osan 
oven yläpuolella

 · 230 V pistorasiat keittiössä, pesutilassa ja asunto-osan oven pie-
lessä

 · Pistorasia 12 V ohjaamon/asunto-osan istuinryhmän alueella
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Vakiovarusteet

Muistiinpanot:

 

Innovatiivinen valaistussuunnitelma:
 · LED-valospotit oleskelutilassa istuinryhmän yläpuolella ylähyl-
lyjen alla, sekä takavuoteen, keittiön ja ylävuoteen yläkaappien 
alla

 · Lisäksi LED-valospotit kattolistassa yläkaappien yläpuolella an-
tamassa tunnelmallista valoa

 · Kattolistan epäsuora valaistus LED-valonauhoilla oleskelutilassa 
ja ohjaamon alueella 

 · Valot toimivat ns. vaihtokatkaisimesta kuten kotitalouksissa, 
paikat: sisäänkäyntialueella, istuinryhmässä ja takaosassa

TV:
 · TV-liitäntäsarja yläkaapissa L-istuinryhmän yläpuolella näyttö-
ruudun ulosvetomekanismin valmistelua varten (komfort-pa-
ketti)

 · 22" taulutelevision ulosvetojärjestelmä ”Quick down” yläkaa-
pissa L-istuinryhmän yläpuolella (komfort-paketti)

 
 Lämmitys
 · Lämpöä varastoiva lämmitystekniikka Truma Combi 6, kaasu-
käyttöinen 

 · Lukuisia lämminilma-aukkoja ohjaamossa, ohjaamon kojelau-
dan etuosassa, asunto-osassa, kaksoispohjassa ja takatallissa

 · Lämmitettävä kojelauta antaa lisälämpöä ohjaamoon: Kojelau-
dan pinta lämpenee ja se toimii kuin ”lämpöpatteri”

 · Lattialämmitys: lattia lämpenee alhaalta lämmitettävään kak-
soispohjaan varautuvan lämmön avulla

c-
co

m
pa
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lin

e

c-compactline I ”Super-Lightweight”
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Hinnat ja tekniset tiedot
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* Lisävaruste: alustavaihtoehto 40 heavy   
** Valinnainen kokonaispaino

Runsaasti Super-Lightweight-vakiovarusteita:

 - Carthagon kevytrakenneteknologia

 - AL-KOn madallettu runko ”extra light”

 -  Airbag, ESP, ASR, ABS, hill holder -mäki-

lähtöavustin 

 - Ohjaamon ovi kaksoissalpalukituksella

 -  Portaaton lämpöä varastoiva kaksoispohja

 -  Erittäin matalalle laskettu kaksoispohjan kel-

larisäilytystila, jossa veden tyhjennyskeskus

 - Lattiasäteilylämmitys

 - Asunto-osan ovi ”premium one”

 - LED-valaistus 

c-compactline I ”Super-Lightweight”

2,12 m 2,12 m 2,12 m

c-compactline I 138  
”Super-Lightweight” 

c-compactline I 143  
”Super-Lightweight” 

c-compactline I 145 QB  
”Super-Lightweight” 

Vakioalusta
Fiat Ducato

AL-KO madallettu 
 spezial light

35 light / 40 heavy*

Fiat Ducato
AL-KO madallettu 

 spezial light
35 light / 40 heavy*

Fiat Ducato
AL-KO madallettu 

 spezial light
35 light / 40 heavy*

Perusmoottori
diesel 2,3 I

(130 hv / 96 kW)
diesel 2,3 I

(130 hv / 96 kW)
diesel 2,3 I

(130 hv / 96 kW)

Kokonaispituus (mm) 1) 6400 6940 7180

Kokonaisleveys (mm) 2) 2120 2120 2120

Kokonaiskorkeus (mm) 3) 2890 2890 2890

Akseliväli (mm) 3525 3800 3800

Kaksoispohjan korkeus (mm) 170 / 420 170 / 420 170 / 420

Seisomakorkeus asunto-osassa (mm) 1980 1980 1980

Takatallin sisäkorkeus (mm) 1200 1200 1120

Takatallin oven leveys/ 
korkeus apukuljettajan puolella (mm) 21) 915/1140 1040/1140 1040/1080

Takatallin oven leveys/ 
korkeus kuljettajan puolella (mm) 21) 500/640 500/640 500/640

Teknisesti sallittu kokonaispaino (kg) 6) 3500/3700**/4250* 3500/3850**/4250* 3500/3850**/4250*

Paino ajovalmiina (kg) 6) 7) 9) 29) 2830/2870* 2925/2965* 2965/3005*

Omapaino vakiovarustein (kg) 6) 8) 9) 2645/2685* 2740/2780* 2780/2820*

Vetopaino maks. (kg) 10) 2000/1800* 2000/1800* 2000/1800*

Ajon aikana sallitut istumapaikat, joissa 3-pisteturvavyö 5) 4 4 4

Vuodepaikat kiinteät/muunneltavat 16) 4 4 4

Takavuoteen mitat (mm) 1470/1350 x 2000 820 x 2000/1900 1450 x 1950

Ylävuoteen mitat 1600 x 1800 1600  x 1800 1600  x 1800

Lämmitysjärjestelmä Truma Combi 6 Truma Combi 6 Truma Combi 6

Raikasvesisäiliön tilavuus (l) 120 l 120 l 120 l

Harmaavesisäiliön tilavuus (l) 90 l 90 l 90 l

Akkukapasiteetti 80 Ah geeli 80 Ah geeli 80 Ah geeli

Tuotenumero 110010 / 110011* 110014 / 110015* 110018 / 110019*



8carthago c-compactline

Varustelupaketit
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Tuote- 
nro

Alustapaketti

 · Ohjaamon automaattinen ilmastointi 80)

 · Vakionopeussäädin
 · Carthago riippuvat sivupeilit ”bestview”  
mustavalkoisella kehikolla 

 · Ohjaamon istuinten istuinosissa  
kallistus- ja korkeussäätö (eteen/taakse)

 · Kojelaudan koristesarja, jalopuukoristeet  
ja hopeanväriset tuuletussuuttimet

 · Koristepölykapseleissa Carthagon merkki  
(ei alumiinivanteissa)

 · Radiovalmius: kattoantenni DVB-T vastaanotolla 
sis. 2 kaiutinta ohjaamossa ja 2 kaiutinta  
istuinryhmän yläpuolella

212032 PAKETIN tarjoushinta Vakio
Hintaetu € 3.960,-
Paketin paino: 48 kg 9)

Komfort-paketti
 · Midi-Heki -kattoluukku (700 x 500 mm), kattoik-
kuna istuinryhmän yläpuolella

 · Jääkaappi AES tilavuus 160 litraa
 · Hyttysverkko asunto-osan ovessa
 · SOG wc-tuuletin, ilmanpoisto katon kautta
 · Letkusetti helpottamaan harmaiden vesien  
tyhjentämistä

 · Valmius sähköiselle kattotuulettimelle
 · Valmius aurinkopaneelille
 · Valmius satelliittilaitteistolle
 · Valmius peruutuskameralle (yksittäislinssille)
 · Televisiovalmius: 22" taulutelevision ulosvetojär-
jestelmä ”Quick down” TV:n esijohdotuksella

212035 PAKETIN tarjoushinta € 2.080,-
Hintaetu € 890,-
Paketin paino: 43 kg 9)

Tuote- 
nro Mediapaketti

 · Radio/DVD kaksois-DIN isolla kosketusnäytöllä 
 · Carthagon peruutuskamerajärjestelmä, jossa 
kameran yksittäislinssi sijoitettu takaosaan ja  
7" värinäyttö kojelaudan sivussa

 · LED-taulutelevisio 22"

212010 PAKETIN tarjoushinta € 1.720,-
Hintaetu € 990,-
Paketin paino: 20 kg 9)

210305 Lisähinta kun peruutuskamerassa 
tuplalinssi suljinkannella takaseinäs-
sä yksittäislinssin sijaan

€ 630,-

210326 Lisähintaan mediakeskus,  
jossa navigointi ja matkailuautojen 
reittiopas

€ 1.250,-

210330 
Lisähintaan mediakeskuksen DAB+ 
toiminto (vain yhdessä mediakeskuk-
sen kanssa), toimitus 10/2016 lähtien

€ 240,-

Truma Polar -paketti
 · Termopeite tuulilasin ulkopuolelle
 · Ohjaamon sisätilan eristematto
 · Ohjaamon sivu-/ovi-ikkunoiden eristävät tuplalasit
 · Sähköpatruuna 2 x 900 W Truma Combi lämmi-
tyslaitteeseen

 · Moottorin lämmönvaihdin lämminilmatoiminnolla

210800 PAKETIN tarjoushinta € 2.080,-
Hintaetu € 510,-
Paketin paino: 42 kg 9)

c-compactline I ”Super-Lightweight”
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Lisävarusteet

c-compactline

Tuote- 
nro

€ sis.  
24 % ALV

sisältyy 
pakettiin

paino  
kg

310201 Moottoriversio 150 hv, Euro 6, iskutilavuus 2,3 l, 4-sylinterinen, 380 Nm 1.860,- 11

310221 Moottoriversio 180 hv, Euro 6, iskutilavuus 2,3 l, 4-sylinterinen, 400 Nm,  
sis. nahkaisen ohjauspyörän ja nahkaisen vaihdevivun 4.580,- 11

310400 Automatisoitu 6-vaihteen vaihteisto 2.250,- 25

310480 Vakionopeussäädin 330,-  5

310500 Ohjaamon automaattinen ilmastointi 80) 1.990,-  30

310560 Kuljettajan/apukuljettajan airbag Vakio –

310720 ESP-ajonvakautusjärjestelmä Vakio –

330080 Kojelaudan koristesarja,  
jalopuukoristeet ja hopeanväriset tuuletussuuttimet kojelaudassa 310,-  2

330020  Ohjaamon istuimissa istuinosan kallistus- ja korkeudensäätö (eteen/taakse) 520,-  4

330325 16 tuuman Fiat-teräsvanteet f35 light -alustaan 220,- 4

330330 16 tuuman alumiinivanteet f35 light -alustaan 820,- -8

330340 16 tuuman alumiinivanteet f40 heavy -alustaan 620,- -10

330460 Kokonaispainon korotus 3 500 kg -> 3 850 kg (malli 138: 3 700 kg) 280,- –

330400 Kokonaispainon alentaminen 4 250 kg -> 3 500 kg alustamallissa 40 heavy 280,- –

311810 Etuakselin vahvistetut jouset, parempi ajomukavuus 550,- 3

311815 AL-KO ”ACS” High Performance jouset etuakselissa 1.350,- –

331610 Pääajovalot LED-tekniikkaa (toimitus 12/2016 alkaen) 1.030,- –

331620 Sumuvalot 280,- 4

311300 Käsikäyttöiset takatukijalat, auton tukemiseksi pysäköitynä 390,- 10

311400 Vetokoukku 1.720,- 60

Kori ulkoa
410300 Kaksiväriset riippuvat sivupeilit musta/valkoinen 370,-  –

410520  Kattomarkiisi, teline alumiinia, kangas harmaa, pituus: 4,0 m (alk. mallista 138) 1.450,- 35

410560 Kattomarkiisi, teline alumiinia, kangas harmaa, pituus: 4,5 m (alk. mallista 143) 1.560,- 45

410660 Tuulilasin/sivuikkunoiden termopeitesarja ohjaamon ulkopuolelle 410,-  10

410700 Ohjaamon sivu-/ovi-ikkunoiden eristävät tuplalasit 1.040,-  10

410920 Polkupyöräteline ulkotakaseinässä kolmelle pyörälle (vain malli 145 QB) 440,- 10

410720 Iso takatallin ovi kuljettajan puolella (ei mallissa 145 QB) 470,- –

410785 Mini Heki -kattoikkuna ylävuoteen yläpuolella 310,- 1

410850 Sähkötoiminen kattotuuletin, tulo- ja poistoilmatoiminto keittiöalueen yläpuolella 370,- 1

410965 Asunto-osan ovi Premium two keskus- ja kaksoissalpa-turvalukituksella 410,- 3

Sähköt
510020 Toinen asunto-osan 80 Ah -geeliakku akkukeskuksessa 410,- 20

510200 Hälytyslaite Carthago 2000 asunto-osan valvontaan kahdella ultraäänisensorilla82) 1.040,- 5

510140 Valmius aurinkopaneelille 200,-  2

510081 Aurinkopaneelit:  2 x 100 W 34) (ei malli 138) 2.240,- 20

550287 Nespresso-kapselikeitin liitäntäsetillä ja tasolla 280,- 4

Alusta Fiat Ducato

c-compactline I ”Super-Lightweight”
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Lisävarusteet
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Tuote- 
nro

€ sis.  
24 % ALV

sisältyy 
pakettiin

paino  
kg

Kaasu / vesi / muuta
610020 Truma Duo Control CS -kaasupaineen säätölaite / lämmitystoiminto Eis-Ex 330,- 5

610140 Ulkosuihku lämmin/kylmä vesi takatallissa apukuljettajan puolella 300,- 5

610420 SOG wc-tuuletin, ilmanpoisto katon kautta 310,-  5

610480 Takatallin lisävarustus huopaverhouksella, tavaraverkoilla, kiinnitysjärjestelmällä 310,- 10

610500 Alumiinikuviopeltilattia takatallissa 150,- 20

Lämmitys
650040 Ylimääräinen sähköpatruuna 2 x 900 W, 230 V-virralla, Truma Combi 6 Vakio  2

650100 Lämmönvaihdin Sirocco 3 KW – kuljettajan istuimen alla 330,-  15

650160 Lisälämmitin Webasto, sis. moottorin esilämmityksen 50) 2.060,- 10

Radio / multimedia / TV
710035 Radio/DVD kaksois-DIN kosketusnäytöllä (vain radiovalmiuden kanssa) 430,-  5

710040  Radiovalmius, sis. 2 x kaiutin ohjaamossa ja 2 x istuinryhmän yläpuolella,  
kattoantennissa DVB-T-vastaanotin 380,-  5

710082 Ohjaamon Carthago-mediakeskus,  
jossa navigointitoiminto ja matkailuautojen reittiopas 1.250,-  12

710084 Ohjaamon mediakeskus, jossa DAB+,  
navigointitoiminto ja matkailuautojen reittiopas 1.490,-  12

710160 Carthago-peruutuskamerajärjestelmä,  
kameran linssi integroitu takaosaan, sis. 7" värinäytön kojelaudan sivussa 1.040,-  6

710180  Peruutuskamerajärjestelmä, takaseinässä tuplalinssi suljinkannella,  
sis. 7" värinäytön kojelaudan sivussa 1.660,-  7

710240   Peruutuskameravalmius sis. johdotuksen kojelaudasta takaosan ylähyllyyn asti 200,-  2

710500 Taulutelevision ulosvetojärjestelmä ”Quick down” istuinryhmän yläpuolella  
ylähyllyssä, sis. DVD-johdotuksen radioon ja kaiuttimiin (tilaääni) 420,-  5

710521  LED-taulutelevisio 22" ulosvetojärjestelmään (Top Linie SL:n TV,  
vastaanotin ja DVB-T-viritin) 1.240,-  9

710575
Huoltokamera harmaavesisäiliön tyhjennysputkessa, näyttö kojelaudassa kak-
sois-DIN-näyttöruudussa (toimitettavissa 11/2016 alkaen),  
vain yhdessä lisävarusteisen radion tai peruutuskameran kanssa

410,- 2

Satelliittiantennit

750041 Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classik 85, CI-korttipaikka  
(asennuskorkeus katolla noin 19 cm) 34) 2.810,- 28

750160 Valmius satelliittilaitteistolle 200,-  2

Sisustus / asuminen / nukkuminen

810955
Epic-tyyli: Kalusteiden ulkonäkö nykyaikaisesti kaksiväristä, brilliant-saarnia kiiltä-
vän norsunluunvärisilla etuosilla, kromikoristeet (vain malli 143),  
toimitettavissa 02/2017 alkaen 

1.550,- –

810100 Mattosarja asunto-osaan 360,- 6

810120 Mattosarja ohjaamoon 160,- 4

810260 Takavuode elastisella jousituksella sälepohjan sijaan 410,- 5

810310 Queenvuode laskettu alas tallin korkeudelle 1000 mm (vain mallissa 145 QB) 480,- –

810360 Sähkökäyttöinen ylävuode 1.020,- 5

810340 Ylävuode, jossa pistejousitusjärjestelmä 370,- 5

810440 Ylävuode jää pois, sen tilalla ohjaamoa kiertää ylähyllyt 590,- -40

c-compactline I ”Super-Lightweight”
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Lisävarusteet
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Tuote- 
nro

€ sis.  
24 % ALV

sisältyy 
pakettiin

paino  
kg

Asunto-osan verhoilut
850040 Venezia – Antara-kangasyhdistelmä Vakio –

850060 Barcelona – Antara-kangasyhdistelmä Vakio –

850100 Toulouse – Antara-kangasyhdistelmä Vakio –

850030 Malaga – tekstiilinahka-kangasyhdistelmä 380,- 3

850146 Ancona – tekstiilinahka-kangasyhdistelmä 380,- 3

850180 Osittain nahka Macchiato – nahka-kangasyhdistelmä 1.350,- 7

850200 Osittain nahka Savannah – nahka-kangasyhdistelmä 1.350,- 7

850220 Osittain nahka Creme – nahka-kangasyhdistelmä (ei epic-tyylissä) 1.350,- 7

850222 Osittain nahka Elfenbein – nahka-kangasyhdistelmä (vain epic-tyylissä) 1.350,- 7

850240 Nahka Creme (ei epic-tyylissä) 3.330,- 10

850242 Nahka Elfenbein (vain epic-tyylissä) 3.330,- 10

850265 Kaksivärinen nahka Stone 3.430,- 10

850500 Päiväpeittosarja: kolme koristetyynyä ja takavuoteen päiväpeitto 13) 310,- 7

 Muistiinpanot:

 

 

 

 

 

 

 

c-compactline I ”Super-Lightweight”
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Vakiovarusteetc-tourer I ”Lightweight”

  c-tourer I: Premiumluokan kevytmalli – sopii 
myös 3,5 tonnin painoluokkaan 

Mallisarjan vahvuudet
 · Muutamissa pohjaratkaisuissa tarkoituksenmukainen 

kantavuus myös 3,5 t painoluokassa
 · Lyhyiden ajoneuvopituuksien pohjaratkaisut
 · Lämpöä varastoiva kaksoispohja ilman porrastusta 

asunto-osassa, lastattavissa sisältä
 · Kaksoispohjan kellarisäilytystila laskettu erittäin mata-

lalle, veden tyhjennyskeskus yhdistettynä
 · Lisävaruste: ALDEn lämminvesilämmitystekniikka  

(mallikohtaista)
 · AL-KOn madallettu light-erikoisrunko, sallittu kokonais-

paino 3,5 t - 4,25 t
 · Huippuluokan turvavarustus: airbag, ESP, ABS, hill  

holder -mäkilähtöavustin, Carthagon ohjaamon näky-
vyyskonsepti 
 
 

 Perusajoneuvo
Fiat Ducato ja AL-KOn madallettu light-erikoisrunko
 · Sallittu kokonaispaino (alustan mukaan): 3 500 kg /3 850 kg / 
4 250 kg

 · Moottori diesel 2,3 l Multi-Jet / 96 kW / 130 hv, 4-sylinterinen, 
 · 320 Nm, Euro 6, 6-vaihteinen vaihteisto, etuveto raideväli so-
vitettu kunkin mallin pohjaratkaisulle optimaalisen painoja-
kauman saavuttamiseksi

 · Turvavarusteet: kuljettajan/apukuljettajan airbag, ABS, elektro-
ninen ajonestolaite, ESP, ASR, hill holder -mäkilähtöavustin

 · LED-päiväajovalot
 · Roiskeläpät etu- ja taka-akselissa
 · Polttoainesäiliö 90 l 

 Asunto-osa
Liner-premiumluokan korirakenne
 · Täysin ilman puuosia, alumiini myös seinän sisäpuolella (läm-
mönvarastointi), RTM-kovavaahtoeriste (kosteutta hylkivä).

 · Katon ulkopuoli lasikuituvahvisteista muovia = rakeenkestävä, 
katto-seinäliitos katon pyöristyksellä ja kannatinpalkilla = jäy-
kistää koria, sivuseiniä/takaseinää: ulko- ja sisäpuoli alumiinia, 
pohjalevyn ylä- ja alapuoli lasikuitua = kosteutta hylkivä, suojaa 
kiven iskuilta, ei vety

 · Korirakenteen kylmäsillattomat liitokset muotoon liimatuilla 
alumiinikannatinpalkeilla, ylimääräisellä kylmäeristyksellä

 · Katon sivuilla kattokaiteet esim. taakkatelineen ja muiden va-
rusteiden kiinnittämiseen, lisäksi kaiteet toimivat sadevesikou-
ruina, jolloin sivuseinät pysyvät puhtaina, koko katon alueella 
voi kävellä

 · Seinän ja katon paksuus 38 mm 
 · Carthagon salamaniskusuoja: korin alumiininen sisäpuoli toimii 
kuten Faradayn häkki

 · Asunto-osan tiiviystakuu jopa 10 vuotta
 · Ulkoluukut alkuperäistä sivuseinämateriaalia ”Carthago 
Isoplus” = katkeamaton eristys

 · Kaksinkertainen luukkujen tiivistys: sisäpuolen tiivistys, ulko-
puolen tiivistys roiskevesisuojatusti 

 · Polttoainesäiliön kansi sivuseinän pinnanmukainen (standardi 
autoissa)

 · Sivuhelmat jaotettu, alumiiniprofiili, jauhemaalattu, vahinkota-
pauksessa helppo vaihtaa

 · 4-osainen takarunko, jossa erillinen takapuskuri, helppo korjata 
vahingon sattuessa 

 · Innovatiivinen takavalo Carthagon C-kirjaimen muotoisena 
LED-valona

 · Asunto-osan ikkunat Seitz S4, tuplakehykset ilman kylmäsiltoja 
ja eristävä lasi, hyttysverkko, pimennysverho ja ikkunan avaus-
pidike

 · Asunto-osan ovi ”premium one”, ovenrajoitin, oven ikkuna ja 
hyttysverkko

 · LED-ulkovalo asunto-osan oven yläpuolella, kiinteä sadevesi-
reuna 

 · Sähköllä toimiva ulkorappu, käyttökytkin myös ohjaamossa ja 
varoitussummeri

 · Asunto-osan ulkorappu eristetyssä kaksoispohjassa, johon läm-
mitys on ohjattu siten, että kylmän vaikutus sisään vähenee 
ovea avatessa

 · Carthagon sisääntulovalo portaassa
 · Turva-avainjärjestelmä (erikoisavain), yksi avain kaikkiin asun-
to-osan oviin ja luukkuihin

 Carthagon ohjaamokonsepti
 · Etumaski korkealaatuista lasikuitua, kaksikerroseriste, koriin 
kiinnitettävät osat yksittäin vaihdettavissa

 · Portaaton siirtymä asunto-osasta ohjaamoon
 · Ohjaamon näkyvyyssuunnittelu, paras arvo testeissä näkyvyy-
dessä eteenpäin ajon aikana

 · Ajoaktiivinen kojelaudan muotoilu: jyrkästi eteenpäin kallistet-
tu, syvälle alas laskettu, erittäin iso panoraama-tuulilasi

 · Riippuvat sivupeilit Carthago ”bestview”: Pää- ja laajakulma-
peileillä = hyvä näkyvyys ympärille

 · Kennomainen eristävä tuulilasin monitoimiverho, joka liikkuu 
pystyasennossa kahteen suuntaan: ylhäältä alas (pimennysver-
hona) ja alhaalta ylös (näkösuojana)

 · Kuljettajan ja apukuljettajan Aguti Roadliner -komfort-istui-
met, joissa kiinteät turvavyöt, säädettävät käsinojat molemmin 
puolin, päällystetty asunto-osan kankaalla, istuimet kääntyvät 
istuinryhmään päin 

 · Ohjaamon ovessa kaksoisturvalukitus, sähkökäyttöinen ikku-
nannostin ja ulkopuolella sadekouru 

 · Matalalle laskettu mukava askelma
 · Pimennysverho sivuikkunoiden eteen (liikkuu sivuttain)
 · Apukuljettajan puoli: iso sivukaappi kätevällä säilytystilalla
 · Isot hyllyt ylävuoteen molemmin puolin
 · LED-tunnelmavalaistus ohjaamossa
 · Kuljettajan puolen kojelauta: paikka peruutuskameran näytölle 
= käytännöllinen ja häikäisemätön näkymä

 · Äänieristetty moottoritilaan päin; äänieristepaketti ”Silence”
 · Kohdennettu ohjaamon ovialueen lämmitys, kätevä säilytyslo-
kero ja sisääntulovalo

 · Pistorasia 230 V / 12 V ohjaamon / asunto-osan istuinryhmän 
alueella

 Lämpöä varastoiva kaksoispohja
 · Portaattomasti samassa tasossa oleva lattia ohjaamosta  
takaosaan saakka

 · Lämpöä varastoiva kaksoispohja, toiminnot: paikka ajoneuvon 
tekniikalle, säilytystilaa ja lämpöä varastoiva, lattialämmitys, 
vakauttaa ajoa

 · Kaksoispohjan korkeus koko ajoneuvon läpi 170 mm 
 · Säilytystila sisällä: erittäin matalalle laskettu kaksoispohjan kel-
larisäilytystila (hyödynnettävä syvyys 420 mm) ja lisänä olevat 
säilytyslokerot (syvyys 400 mm), joihin pääsy lattialuukuista

 · Ulkopuolen tavaratila ”easy entry”: lämmitetyssä kaksoispoh-
jassa, hyvä lastauskorkeus ja suuret ulkoluukut, säilytystilaa 
sohvan alla sekä kaksoispohjaan integroituna = molemmin 
puolin läpilastattava säilytystila, lastaus ulkoa, otto sisäkautta 
sohvan alta

 · Kaksoispohjan useat lämminilmasuuttimet lämmittävät koko 
tilan
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Vakiovarusteetc-tourer I ”Lightweight”

 · Lattialämmitys: lämpö varastoituu eristettyyn kaksoispohjaan, 
säteilee sieltä ylöspäin koko asunto-osan lattiaan

 

 Takatalli
 · Suuri talli taka-akselin takaa alas laskettuna, joten enemmän si-
säkorkeutta

 · Alaslaskettu osa kiinnitetty muotoon liimatulla alumiinikanna-
tinpalkilla = tallin kantavuus 350 kg; talliin on helppo lastata, 
koska alareuna on niin alhaalla ja talli on sisältä korkea

 · Tallin lattia: sama pohjalevy, lasikuitua sisä- ja ulkopuolelta, tal-
lin sisälattiassa luistamaton pinta

 · Koko talli kauttaaltaan eristetty ja lämmitettävä 
 · Iso tallin ovi apukuljettajan puolella, ylimääräinen toinen ovi 
kuljettajan puolella (ei malli 142 QB)

 · Lujat kiinnityskiskot lastin varmistamiseen, joissa vapaasti liiku-
tettavat kiinnitysrenkaat

 

 Oleskelutila
 · L-istuinryhmä ohjaamon/asunto-osan yhteydessä sivusohvalla, 
tilaa jopa viidelle henkilölle (lisävaruste: 3-pistevyö 5. istuin-
paikkaa varten ajon ajaksi)

 · Ohjaamon istuimet kääntyvät osaksi istuinryhmää, istuimia voi 
kääntää 180 astetta, joten rento istuma-asento jalat toiselle 
penkille nostettuna mahdollinen (alustapaketti: istuinpinnan 
kallistus- ja korkeussäätö eteen/taakse)

 · Asunto-osan korkealaatuiset istuinpehmusteet monikerroksi-
sella premiumvaahtomuovisisuksella, ergonominen selkänoja

 · Säilytystilan päällä oleva istuinsohvan kansi patentoitu, joten 
yksinkertainen avaus ilman tyynyjen poistamista

 · Asunto-osan 360° kääntyvä Luxus-pöytä, puolipyöreä, puureu-
na, design ”schiefer”, jalkavivusta mukavasti kahteen suuntaan 
liikuteltava ja lisäksi käännettävissä 360° siten, että siihen ylet-
tyy kaikilta istumapaikoilta

 · Oleskelutilan ja takavuoteen alueella ovelliset ylähyllyt
 · Kalusteiden kuviointi saarnia, kiiltävät norsunluunväriset sisä-
osat 

 · Durafix-kaksoisliitostekniikka: kalusteet ruuvattu ja tapitettu = 
kestävä liitos, erittäin tukevat kalusteet eikä häiritseviä ääniä 
kalusteista ajon aikana

 · Vetimet, saranat ja kiskot vankkaa metallia, kotitalouslaatua
 · Luukun sulkimessa vaimennin, joten se estää ajon aikaisia si-
vuääniä

 · Oleskelutilan ikkunoiden verhojärjestelmä irrotettavissa koko-
naan pesua varten, lisäksi muuhun verhoiluun sopivat sivuver-
hot

 · Seinissä ja katon sisäpuolessa oleva verhoilu tuo viihtyisän tun-
nelman asunto-osaan

 

 Keittiö
 · Keittiön työtason kestävä pinta Schiefer-kuvioinnilla ja ABS-etu-
reunalla

 · Työpöytätaso valaistu LED-valonauhalla
 · Keittiökaapistossa jätesäiliö, vasemmalla ja oikealla syvät veto-
laatikot, ruokailuvälinelokerikko; rullalaakeroitu vetomekanismi 
”easy glide”, palautuu itsestään ja pääteasennossa vaimennus, 
kotitalouslaatua

 · Keittiön ovet ja laatikostojen päädyt kaksiväristä saarnia/kiiltä-
vää norsunluutyyliä 

 · 3-liekkinen liesi ”Profi Gourmet”, jaoteltu lasikansi antaa lisää 
laskutilaa, kestävät valuosat, helposti puhdistettava lasipohja

 · Pyöreä teräsallas upotettu työtasoon, kansi kaksiosainen
 · Korkeamalliset vesihanat, hana metallia, korkealaatuinen keraa-
minen tiiviste

 · Kätevä seinäkiinnitin altaan kannelle, kiskon avulla käytettävissä 
lisätyötasona/leikkuulautana

 · Jääkaappi 160 l, erillinen pakastinlokero ja yhdistelmäkaappina 
nostettu mukavalle käyttökorkeudelle. Jääkaappi automaatti-
sella energianlähteen haulla 12 V / 230 V / kaasukäyttö (kom-
fort-paketti), malli I 144: Slimtower 140 litran tilavuus

 

 Pesutilat
Kompakti yhdistetty wc/pesutila erotettavalla pyöreällä suihkulla: 
 · Täysin eristettävä liukuovella varustettu pyöreä suihku, pesu-
tilan lattiassa muotoiltu suihkuallas, kaksi lattiaviemäriä, joista 
vesi pääsee pois auton asennosta riippumatta

 · Korkeussäädettävä käsisuihku kromisessa suihkutangossa
 · Mini Heki -kattoikkuna pesutilassa
 · Pesupöydän alakaappi, jossa pyykkikori
 · Iso peilikaappi, jossa hylly
 · Sekoitehana, jossa laadukas keraaminen tiiviste
 · Kasetti-WC Thetford C 260 Standard
 · Pukeutumistila: kun ovi avataan suihkun vastapuolen sivusei-
nään asti, syntyy asunto-osaan nähden erotettu pukeutumistila 
(mallit I 142, I 148)

Kylpyhuone (vain malleissa I 144, I 147, I 149, I 150): 
 · Pesutilan vastapäätä erillinen suihkutila
 · Tilava, liukuovella varustettu suihkutila (I 144, 150: elementtiovi), 
suihkun lattiassa kaksi asennosta riippumatonta lattiaviemäriä 

 · Ei kynnystä suihkuun, lattia samassa tasossa
 · Korkeussäädettävä käsisuihku kromisessa suihkutangossa
 · Pesutilassa kattoluukku Mini-Heki
 · Pesupöydän alakaappi, jossa pyykkikori
 · Sekoitehana, jossa laadukas keraaminen tiiviste
 · Kasetti-WC Thetford C 260 Standard
 · Massiivinen väliovi, jossa kahva ja lukitus (I 144: asunto-osan 
liukuovi). Kun ovi avataan vastakkaiseen sivuseinään asti, syntyy 
asunto-osaan nähden erotettu pukeutumistila. Pesutilan oven (I 
144: elementtioven) ollessa suljettu wc-käynti omassa suljetus-
sa tilassa; vaatekomerot integroitu kätevästi pukeutumistilaan

 · Nukkumatilan erottava pliseeverho

 Nukkumatilat
Ylävuode ohjaamoalueen yläpuolella:
 · Luokkansa suurin makuutila 195 x 160 cm
 · Vuoteessa kaksiosainen sälepohja ja laadukas patja
 · Ylävuode laskeutuu erittäin alas = vuoteeseen nousu helppoa, 
hyvä istumakorkeus vuoteella, vuoteeseen nousu sivusohvan 
kautta ilman tikkaita!

 · Alaslasketussa asennossa vuode on vakaa eikä heilu
 · Säilytyslokero kirjoille ja led-valot
 · Ylävuoteen voi erottaa oleskelutilasta verholla

Kiinteät vuoteet takaosassa:
 · Kaksiosainen, lämmitettävä ja alapuolelta tuulettuva sälepohja
 · Laadukas 7-vyöhykkeinen kylmävaahtopatja takaa parhaan ja 
terveellisen nukkumismukavuuden 

 · Mallit, joissa pitkittäiset erillisvuoteet / queenvuode: nostettava 
päätyosa 

 · Mallit, joissa pitkittäiset erillisvuoteet: vuoteiden keskelle ve-
dettävä levy, johon erillinen patja, makuutilan suurentamiseksi, 
laskettava rappu

 · Mini Heki -kattoikkuna takavuoteen yläpuolella 
 

 Ajoneuvon tekniikka
Vesi:
 · Raikas- ja harmaavesisäiliöt sijoitettu alhaisen painopisteen 
vuoksi alas, lämmitettävään madallettuun kaksoispohjaan

 · Raikasvesisäiliö 120 litraa
 · Harmaavesisäiliö 90 litraa
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Vakiovarusteet
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 · Raikas- ja harmaavesisäiliötä pääsee puhdistamaan oleskeluti-
lan lattian huoltoluukkujen kautta

 · Tyhjennyshanat pakkaselta suojassa kaksoispohjassa (veden-
tyhjennyskeskus), helppo käsitellä

 · Lähes huoltovapaa ja luotettava painevesijärjestelmä

Kaasu:
 · Kaasupullokaappi ulkopuolella, matalle sijoitettuna ja siten hel-
posti käytettävissä (mallit 138, 143 kaasupullokaappi takaosas-
sa, avaus ulkoapäin) 

 · Kaappiin mahtuu 2 x 11 kg kaasupullot, erillinen ulkoluukku
 · Kaasun sulkuhanat helposti käsiteltävissä keittiötilassa

Sähköt:
 · Sähkökeskus helpossa paikassa takatallissa, laturi/sulakkeet/
vikavirtasuoja

 · Automaattilaturi 16 A, elektroninen säätö, sammuu automaat-
tisesti jännitteen laskiessa, sis. starttiakun latauksen

 · Akkukeskus 1 x 80 Ah geeliakku, lämmitetty, pääsy ulkokautta, 
sähkön pääkytkin, valmius toiselle asunto-osan akulle

 · Monitoimivalvontapaneeli, helppokäyttöisesti asunto-osan 
oven yläpuolella

 · 230 V pistorasiat keittiössä, pesutilassa ja asunto-osan oven 
pielessä

 · Pistorasia 12 V ohjaamon/istuinryhmän alueella

Monipuolinen valaistusjärjestelmä:
 · LED-valospotit oleskelutilassa istuinryhmän yläpuolella ylähyl-
lyjen alla, sekä takavuoteen, keittiön ja ylävuoteen yläkaappien 
alla

 · Lisäksi LED-valospotit kattolistassa yläkaappien yläpuolella an-
tamassa tunnelmallista valoa

 · Kattolistan epäsuora valaistus LED-valonauhoilla oleskelutilassa 
ja ohjaamon alueella 

 · Valot toimivat ns. vaihtokatkaisimesta kuten kotitalouksissa, 
paikat: sisäänkäyntialueella, istuinryhmässä ja takaosassa

TV:
 · TV-liitäntäsarja yläkaapissa L-istuinryhmän yläpuolella tele-
vision ulosvetojärjestelmän valmisteluun (mallit I 138, I 143), 
sivusohvan selkänojassa apukuljettajan puolella (mallit I 142, I 
142 QB, I 147, I 148, I 149, I 150); malli 144: seinäpidike sisään-
käynnin vieressä (komfort-paketti)

 · Taulutelevision ulosvetojärjestelmä ”Quick Up” / ”Quick down”; 
mallissa I 144: televisiopidike (komfort-paketti)

 

 Lämmitys
 · Lämpöä varastoiva lämmitystekniikka Truma Combi 6, kaasu-
käyttöinen 

 · Lukuisia lämminilma-aukkoja ohjaamossa, ohjaamon kojelau-
dan etuosassa, asunto-osassa, kaksoispohjassa ja takatallissa

 · Lämmitettävä kojelauta antaa lisälämpöä ohjaamoon: kojelau-
dan pinta lämpenee ja se toimii kuin ”lämpöpatteri”

 · Lattialämmitys: lattia lämpenee alhaalta lämmitettävään kak-
soispohjaan varautuvan lämmön avulla 

 · Lisähintaan: Alde vesikeskuslämmitys, sähköllä 230 V tai kaa-
sulla, sis. 230 V lämpöpatruunan, lämminvesivaraajan (ei mal-
leissa 138, 142 QB, 143, 144 QB/LE)

 Muistiinpanot:

 

c-tourer I ”Lightweight”
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Hinnat ja tekniset tiedot

c-tourer I 138 
”Lightweight”

c-tourer I 142 
”Lightweight”

c-tourer I 142 QB 
”Lightweight”

Vakioalusta

Fiat Ducato
AL-KO madallettu 

 spezial light
35 light / 40 heavy*

Fiat Ducato
AL-KO madallettu 

 spezial light
35 light / 40 heavy*

Fiat Ducato
AL-KO madallettu 

 spezial light
35 light / 40 heavy*

Perusmoottori diesel 2,3 I
(130 hv / 96 kW)

diesel 2,3 I
(130 hv / 96 kW)

diesel 2,3 I
(130 hv / 96 kW)

Kokonaispituus (mm) 1) 6400 6850 6820

Kokonaisleveys (mm) 2) 2270 2270 2270

Kokonaiskorkeus (mm) 3) 2890 2890 2890

Akseliväli (mm) 3525 3800 3800

Kaksoispohjan korkeus (mm) 170 / 420 170 / 420 170 / 420

Seisomakorkeus asunto-osassa (mm) 1980 1980 1980

Takatallin sisäkorkeus (mm) 1200 1200 1200

Takatallin oven leveys/ 
korkeus apukuljettajan puolella (mm) 21) 1040/1140 1040/1140 1040/1140

Takatallin oven leveys/ 
korkeus kuljettajan puolella (mm) 21) 1140/960 500/640 520/310

(Klappe)

Teknisesti sallittu kokonaispaino (kg) 6) 3500/3700***/
4250*

3500/3850***/
4250*

3500/3850***/
4250*

Paino ajovalmiina (kg) 6) 7) 9) 29) 2865/2905* 3025/3065* 2975/3015*

Omapaino 
vakiovarustein (kg) 6) 8) 9) 2680/2720* 2840/2880* 2790/2830*

Vetopaino maks. (kg) 10) 2000/1800* 2000/1800* 2000/1800*

Ajon aikana sallitut istumapaikat, joissa 
3-pisteturvavyö 5) 4 4/5 36) 4/5 36)

Vuodepaikat kiinteät/muunneltavat 16) 4/5 4/5 4/5

Takavuoteen mitat (mm) 1470/1350 x 2100 1470/1350 x 2100 1450 x 1925

Ylävuoteen mitat 1600 x 1950 1600 x 1950 1600 x 1950

Lämmitysjärjestelmä Truma Combi 6 Truma Combi 6 Truma Combi 6

Raikasvesisäiliön tilavuus (l) 120 l 120 l 120 l

Harmaavesisäiliön tilavuus (l) 90 l 90 l 90 l

Akkukapasiteetti 80 Ah geeli 80 Ah geeli 80 Ah geeli

Tuotenumero 110072 / 110077* 110100 / 110105* 110110 / 110115*

* Alustavaihtoehto 40 heavy    *** Lisähintaan kokonaispainon korotus

c-tourer
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Runsaasti Lightweight-vakiovarusteita:

 - AL-KOn madallettu runko ”extra light”

 -  Airbag, ESP, ASR, ABS, hill holder -mäkilähtöavustin 

 - Ohjaamon ovi kaksoissalpalukituksella

 -  Yhdessä tasossa oleva lämpöä varastoiva 

kaksoispohja

 -  Erittäin matalalle laskettu kaksoispohjan kel-

larisäilytystila, jossa veden tyhjennyskeskus

 -  Kaksoispohjan varastotila ”easy entry”, 

läpilastattava säilytystila

 -  Uusi kalustemuotoilu brilliant-saarni, jossa 

etupinnoissa kiiltävä norsunluuväri

 - Lattiasäteilylämmitys

 - Asunto-osan ovi ”premium one”

 - LED-valotekniikka 

c-tourer I ”Lightweight”
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Hinnat ja tekniset tiedot

c-tourer I 143 
”Lightweight”

c-tourer I 144 LE 
”Lightweight”

c-tourer I 144 QB 
”Lightweight”

Vakioalusta

Fiat Ducato
AL-KO madallettu 

 spezial light
35 light / 40 heavy*

Fiat Ducato
AL-KO madallettu 

 spezial light
35 light / 40 heavy*

Fiat Ducato
AL-KO madallettu 

 spezial light
35 light / 40 heavy*

Perusmoottori diesel 2,3 I
(130 hv / 96 kW)

diesel 2,3 I
(130 hv / 96 kW)

diesel 2,3 I
(130 hv / 96 kW)

Kokonaispituus (mm) 1) 6950 6990 6990

Kokonaisleveys (mm) 2) 2270 2270 2270

Kokonaiskorkeus (mm) 3) 2890 2890 2890

Akseliväli (mm) 3800 4143 4143

Kaksoispohjan korkeus (mm) 170 / 420 170 / 420 170 / 420

Seisomakorkeus asunto-osassa (mm) 1980 1980 1980

Takatallin sisäkorkeus (mm) 1200 1200 1200

Takatallin oven leveys/ 
korkeus apukuljettajan puoli (mm) 21) 1040/1260 1040/1140 920/1100

Takatallin oven leveys/ 
korkeus kuljettajan puoli (mm) 21) 1140/960 500/640 500/640   

Teknisesti sallittu kokonaispaino (kg) 6) 3500/3850***/
4250*

3500/3850***/
4250*

3500/3850***/
4250*

Paino ajovalmiina (kg) 6) 7) 9) 29) 2975/3015* 3075/3115 3055/3095*

Omapaino vakiovarustein (kg) 6) 8) 9) 2790/2830* 2890/2930* 2870/2910*

Vetopaino maks. (kg) 10) 2000/1800* 2000/1800* 2000/1800*

Ajon aikana sallitut istumapaikat,  
joissa 3-pisteturvavyö 5) 4 36) 4/5 36) 4/5 36)

Vuodepaikat kiinteät/muunneltavat 16) 4/5 4/5 4/5

Takavuoteen mitat (mm) 820 x 2000/1900 820 x 2000/1900 1450 x 1950

Ylävuoteen mitat 1600 x 1950 1600 x 1950 1600 x 1950

Lämmitysjärjestelmä Truma Combi 6 Truma Combi 6 Truma Combi 6

Raikasvesisäiliön tilavuus (l) 120 l 120 l 120 l

Harmaavesisäiliön tilavuus (l) 90 l 90 l 90 l

Akkukapasiteetti 80 Ah geeli 80 Ah geeli 80 Ah geeli

Tuotenumero 110120 / 110125* 110130 / 110135* 110132 / 110137*

* Alustavaihtoehto 40 heavy    *** Lisähintaan kokonaispainon korotus
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Runsaasti Lightweight-vakiovarusteita:

 - Carthagon kevytrakenneteknologia

 - AL-KOn madallettu runko ”extra light”

 -  Airbag, ESP, ASR, ABS, hill holder -mäkilähtöavustin 

 - Ohjaamon ovi kaksoissalpalukituksella

 -  Yhdessä tasossa oleva lämpöä varastoiva 

kaksoispohja

 -  Erittäin matalalle laskettu kaksoispohjan kel-

larisäilytystila, jossa veden tyhjennyskeskus

 -  Kaksoispohjan varastotila ”easy entry”, 

läpilastattava säilytystila

 -  Uusi kalustemuotoilu brilliant-saarni, jossa 

etupinnoissa kiiltävä norsunluuväri

 - Lattiasäteilylämmitys

 - Asunto-osan ovi ”premium one”

 - LED-valotekniikka 

c-tourer I ”Lightweight”
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Runsaasti vakiovarusteita:

 - AL-KOn madallettu runko ”extra light”

 -  Airbag, ESP, ASR, ABS, hill holder -mäkilähtöavustin 

 - Ohjaamon ovi kaksoissalpalukituksella

 -  Yhdessä tasossa oleva lämpöä varastoiva 

kaksoispohja

 -  Erittäin matalalle laskettu kaksoispohjan 

kellarisäilytystila, jossa veden  

tyhjennyskeskus

 -  Kaksoispohjan varastotila ”easy entry”, 

läpilastattava säilytystila

 -  Uusi kalustemuotoilu brilliant-saarni, jossa 

etupinnoissa kiiltävä norsunluuväri

 - Lattiasäteilylämmitys

 - Asunto-osan ovi ”premium one”

 - LED-valotekniikka 

c-tourer

Hinnat ja tekniset tiedot

* Alustavaihtoehto 40 heavy  ** Mallissa queenvuode madallettu   
*** Lisähintaan kokonaispainon korotus

c-tourer I 147 c-tourer I 148 c-tourer I 149 c-tourer I 150

Vakioalusta
Fiat Ducato

AL-KO madallettu 
35 light / 40 heavy*

Fiat Ducato
AL-KO madallettu 

35 light / 40 heavy*

Fiat Ducato
AL-KO madallettu 

35 light / 40 heavy*

Fiat Ducato
AL-KO madallettu 

35 light / 40 heavy*

Perusmoottori diesel 2,3 I
(130 hv / 96 kW)

diesel 2,3 I
(130 hv / 96 kW)

diesel 2,3 I
(130 hv / 96 kW)

diesel 2,3 I
(130 hv / 96 kW)

Kokonaispituus (mm) 1) 7270 7390 7470 7530

Kokonaisleveys (mm) 2) 2270 2270 2270 2270

Kokonaiskorkeus (mm) 3) 2890 2890 2890 2890

Akseliväli (mm) 4143 4143 4143 4143

Kaksoispohjan korkeus (mm) 170 / 420 170 / 420 170 / 420 170 / 420

Seisomakorkeus  
asunto-osassa (mm) 1980 1980 1980 1980

Takatallin sisäkorkeus (mm) 1200 1200 1200 1120/1000**

Takatallin oven leveys/korkeus 
apukuljettajan puolella (mm) 21) 1040/1140 1040/1140 1040/1140 1040/1120

1040/980**
Takatallin oven leveys/korkeus 
kuljettajan puolella (mm) 21) 500/640 500/640 500/640 500/640

Teknisesti sallittu  
kokonaispaino (kg) 6)

3500/3850***/
4250*

3500/3850***/
4250*

3500/3850***/
4250*

3500/3850***/
4250*

Paino ajovalmiina (kg) 6) 7) 9) 29) 3075/3115* 3145/3185* 3155/3195 3135/3175*

Omapaino vakiovarustein 
(kg) 6) 8) 9) 2890/2930* 2960/3000* 2970/3010 2950/2990

Vetopaino maks. (kg) 10) 2000/1800* 2000/1800* 2000/1800* 2000/1800*
Ajon aikana sallitut istumapai-
kat, joissa 3-pisteturvavyö 5) 4/5 36) 4/5 36) 4/5 36) 4/5 36)

Vuodepaikat kiinteät/ 
muunneltavat 16) 4/5 4/5 4/5 4/5

Takavuoteen mitat (mm) 1470/1350 x 2100 820 x 2000/1900 820 x 2000/1900 1450 x 1950

Ylävuoteen mitat 1600 x 1950 1600 x 1950 1600 x 1950 1600 x 1950

Lämmitysjärjestelmä Truma Combi 6 Truma Combi 6 Truma Combi 6 Truma Combi 6

Raikasvesisäiliön tilavuus (l) 120 l 120 l 120 l 120 l

Harmaavesisäiliön tilavuus (l) 90 l 90 l 90 l 90 l

Akkukapasiteetti 80 Ah geeli 80 Ah geeli 80 Ah geeli 80 Ah geeli

Tuotenumero 110140 / 110145* 110160 / 110165* 110170 / 110175* 110180 / 110185*
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Varustelupaketit

Tuoten-
ro

Alustapaketti

 · Ohjaamon automaattinen ilmastointi 80)

 · Vakionopeussäädin
 · Carthago riippuvat sivupeilit ”bestview” musta-
valkoisella kehikolla 

 · Ohjaamon istuinten istuinosissa kallistus- ja  
korkeussäätö (eteen/taakse)

 · Kojelaudan koristesarja, jalopuukoristeet ja  
hopeanväriset tuuletussuuttimet

 · Koristepölykapseleissa Carthagon merkki  
(ei alumiinivanteissa)

 · Radiovalmius: kattoantenni DVB-T vastaanotolla 
sis. 2 kaiutinta ohjaamossa ja 2 kaiutinta istuin-
ryhmän yläpuolella

212012 PAKETIN tarjoushinta Vakio
Hintaetu € 3.960,-
Paketin paino: 48 kg 9)

Komfort-paketti
 · Midi-Heki -kattoluukku (700 x 500 mm),  
kattoikkuna istuinryhmän yläpuolella

 · 160 litran AES-jääkaappi  
(mallit 138, 143, 144: Slimtower 140 litraa)

 · Hyttysverkko asunto-osan ovessa
 · Kaksoispohjassa yksi tavarasäiliö lisää,  
40 cm syvä (ei mallissa 144)

 · SOG wc-tuuletin, ilmanpoisto katon kautta
 · Letkusetti helpottamaan harmaiden vesien  
tyhjentämistä

 · Valmius sähköiselle kattotuulettimelle
 · Valmius aurinkopaneelille
 · Valmius satelliittilaitteistolle
 · Valmius peruutuskameralle (yksittäislinssille)
 · Televisiovalmius: television ulosvetojärjestelmä 
esijohdotuksella

212015 PAKETIN tarjoushinta € 2.080,-
Hintaetu € 1.100,-
Paketin paino: 45 kg 9)

210365
LISÄHINTAAN Tec Tower 160 l jää-
kaapin sijasta (ei mallit 138, 142 QB, 
143, 144)

€ 820,-

Tuoten-
ro

Mediapaketti

 · Radio/DVD kaksois-DIN isolla kosketusnäytöllä
 · Carthagon peruutuskamerajärjestelmä, jossa 
kameran yksittäislinssi sijoitettu takaosaan ja  
7" värinäyttö kojelaudan sivussa

 · LED-taulutelevisio 22"  
(mallit 138, 142 QB, 143, 144)

 · LED-taulutelevisio 24"  
(mallit 142, 147, 148, 149, 150)

212010 PAKETIN 22" tarjoushinta € 1.720,-
Hintaetu € 990,-
Paketin paino: 20 kg 9)

212029 PAKETIN 24" tarjoushinta € 1.760,-
Hintaetu € 1.000,-
Paketin paino: 21 kg 9)

210305 Lisähinta kun peruutuskamerassa 
tuplalinssi suljinkannella takaseinäs-
sä yksittäislinssin sijaan

€ 630,-

210326 Lisähintaan mediakeskus,  
jossa navigointi ja matkailuautojen 
reittiopas

€ 1.250,-

210330
Lisähintaan mediakeskuksen DAB+ 
toiminto (vain yhdessä mediakeskuk-
sen kanssa), toimitus 10/2016 lähtien

€ 240,-

Truma Polar -paketti
 · Termopeite tuulilasin ulkopuolelle
 · Ohjaamon sisätilan eristematto
 · Eristelasit sivuikkunoihin/ohjaamon oven ikkunaan
 · Sähköpatruuna 2 x 900 W Truma Combi lämmi-
tyslaitteeseen

 · Moottorin lämmönvaihdin lämminilmatoiminnolla

210800 PAKETIN tarjoushinta € 2.080,-
Hintaetu € 510,-
Paketin paino: 42 kg 9)

ALDEn vesikeskuslämmitys  
(ei mallit 138, 142 QB, 143, 144)*
 · Termopeite tuulilasin ulkopuolelle
 · Ohjaamon sisätilan eristematto
 · Eristävät tuplalasit sivuikkunoihin / ohjaamon 
oven ikkunaan

 · Vesikeskuslämmitys Alde ja lisälämmitin ohjaa-
mossa

 · Alden lämmönvaihdin asunto-osan lämmitykseen 
ajon aikana moottorilämmön avulla

210805 PAKETIN tarjoushinta € 4.060,-
Hintaetu € 1.520,-
Paketin paino: 88 kg 9)
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* Huom.: Vaihtoehto 5. vyöpaikka ei ole mahdollinen
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Tuote- 
nro

€ sis.  
24 % ALV

sisältyy 
pakettiin

paino  
kg

310201 Moottoriversio 150 hv, Euro 6, iskutilavuus 2,3 l, 4-sylinterinen, 380 Nm 1.860,- 11

310221 Moottoriversio 180 hv, Euro 6, iskutilavuus 2,3 l, 4-sylinterinen, 400 Nm,  
sis. nahkaisen ohjauspyörän ja nahkaisen vaihdevivun 4.580,- 11

310400 Automatisoitu 6-vaihteen vaihteisto 2.250,- 25

310480 Vakionopeussäädin 330,-  5

310500 Ohjaamon automaattinen ilmastointi 80) 1.990,-  30

310560 Kuljettajan/apukuljettajan airbag Vakio –

310720 ESP-ajonvakautusjärjestelmä Vakio –

330080 Kojelaudan koristesarja, jalopuukoristeet ja hopeanväriset tuuletussuuttimet 
kojelaudassa 310,-  2

330020  Ohjaamon istuimissa istuinosan kallistus- ja korkeudensäätö (eteen/taakse) 520,-  4

330325 16 tuuman Fiat-teräsvanteet f35 light -alustaan 220,- 4

330330 16 tuuman alumiinivanteet f35 light -alustaan 820,- -8

330340 16 tuuman alumiinivanteet f40 heavy -alustaan 620,- -10

330460 Kokonaispainon korotus 3 500 kg -> 3 850 kg AL-KOn alustassa  
(malli 138: 3 700 kg) 280,- –

330400 Kokonaispainon alentaminen 4 250 kg ->  3500 kg alustamallissa 40 heavy 280,- –

311810 Etuakselin vahvistetut jouset, parempi ajomukavuus 550,- 3

311815 AL-KO ”ACS” High Performance jouset etuakselissa 1.350,- –

311820 AL-KO ”ALC” Level Controller -taka-akseli (ei malleissa 138, 143) 1.600,- 25

331610 Pääajovalot LED-tekniikkaa (toimitus 12/2016 alkaen) 1.030,- –

331620 Sumuvalot 280,- 4

311300 Käsikäyttöiset takatukijalat, auton tukemiseksi pysäköitynä 390,- 10

311400 Vetokoukku 1.720,- 60

Kori ulkoa
410300 Kaksiväriset riippuvat sivupeilit musta/valkoinen 370,-  –

410520  Kattomarkiisi, teline alumiinia, kangas harmaa, pituus: 4,0 m (alk. mallista 138) 1.450,- 35

410560 Kattomarkiisi, teline alumiinia, kangas harmaa, pituus: 4,5 m (alk. mallista 142) 1.560,- 45

410580 Kattomarkiisi, teline alumiinia, kangas harmaa, pituus: 5,0 m (alk. mallista 147) 1.770,- 50

410660 Tuulilasin/sivuikkunoiden termopeitesarja ohjaamon ulkopuolelle 410,-  10

410700 Ohjaamon sivuikkunoiden eristävät tuplalasit 1.040,-  10

410785 Mini Heki -kattoikkuna ylävuoteen yläpuolella 310,- 1

410850 Sähköinen kattoikkuna, tulo- ja poistoilmatoiminto keittiön kautta 370,- 2

410920 Polkupyöräteline ulkotakaseinässä kolmelle pyörälle (vain malli 150) 440,- 10

410720 Suuri takatallin ovi kuljettajan puolella (vakio 138, 143, ei malleissa 142 QB, 150) 470,- –

410965 Asunto-osan ovi ”Premium two” keskus- ja kaksoissalpa-turvalukituksella 410,- 3

Sähköt
510020 Toinen asunto-osan 80 Ah -geeliakku akkukeskuksessa 410,- 20

510200 Hälytyslaite Carthago 2000 asunto-osan valvontaan kahdella ultraäänisensorilla82) 1.040,- 5

Lisävarusteet

Alusta Fiat Ducato
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Tuote- 
nro

€ sis.  
24 % ALV

sisältyy 
pakettiin

paino  
kg

510140 Valmius aurinkopaneelille 200,-  2

510081 Aurinkopaneelit:  2 x 100 W 34) (ei malli 138) 2.240,- 20

510100 Aurinkopaneelit:  1 x 120 W 34) 1.450,- 20

550287 Nespresso-kapselikeitin liitäntäsetillä ja tasolla 280,- 4

Kaasu / vesi / muuta
610020 Truma Duo Control CS -kaasupaineen säätölaite / lämmitystoiminto Eis-Ex 330,- 5

610140 Ulkosuihku lämmin/kylmä vesi takatallissa apukuljettajan puolella 300,- 5

610420 SOG wc-tuuletin, ilmanpoisto katon kautta 310,-  5

610480 Takatallin lisävarustus huopaverhouksella, tavaraverkoilla, kiinnitysjärjestelmällä 310,- 10

610500 Alumiinikuviopeltilattia takatallissa 150,- 20

Lämmitys

650040 Ylimääräinen sähköpatruuna 2 x 900 W, toimii 230 V -virralla,  
Truma Combi 6 -laitteeseen Vakio  2

650100 Lämmönvaihdin Sirocco 3 KW – kuljettajan istuimen alla 330,-  15

650160 Lisälämmitin Webasto, sis. moottorin esilämmityksen 50) .2.060,- 10

650230 Vesikeskuslämmitys Alde, sähköllä 230 V tai kaasulla,  
ja ohjaamon lisälämmitin (ei malleihin 138, 142 QB, 143, 144)* 3.010,-  45

650240 Alden lämmönvaihdin asunto-osan lämmitykseen ajon aikana 
moottorilämmöllä, sis. moottorin esilämmitystoiminnon 930,-  13

Radio / multimedia / TV
710035 Radio/DVD kaksois-DIN kosketusnäytöllä (vain radiovalmiuden kanssa) 430,-  10

710040  Radiovalmius, sis. 2 x kaiutin ohjaamossa ja 2 x istuinryhmän yläpuolella, kattoan-
tennissa DVB-T-vastaanotin 380,-  5

710082 Ohjaamon Carthago-mediakeskus, jossa navigointitoiminto ja matkailuautojen reittiopas 1.250,-  12

710084 Ohjaamon mediakeskus, jossa DAB+, navigointitoiminto ja matkailuautojen 
reittiopas 1.490,-  12

710160 Carthago-peruutuskamerajärjestelmä, kameran linssi integroitu takaosaan,  
sis. 7" värinäytön kojelaudan sivussa 1.040,-  6

710180  Peruutuskamerajärjestelmä, takaseinässä tuplalinssi suljinkannella,  
sis. 7" värinäytön kojelaudan sivussa 1.660,-  7

710240   Peruutuskameravalmius sis. johdotuksen kojelaudasta takaosan ylähyllyyn  
(vain yksilinssiselle kameralle) 200,-  2

710502 Television käännettävä ulosvetojärjestelmä, sis. DVD-johdotuksen radioon ja 
kaiuttimiin (tilaääni) 410,-  5

710521  LED-taulutelevisio 22" ulosvetojärjestelmään (Top Linie SL:n TV,  
vastaanotin ja DVB-T-viritin) (mallit 138, 143, 144 LE, 144 QB) 1.240,-  9

710547 LED-taulutelevisio 24" television ulosvetojärjestelmään (Top Linie SL:n TV,  
vastaanotin ja DVB-T -viritin) (mallit 142, 142 QB, 148, 147, 149, 150) 1.290,-  10

710575
Huoltokamera harmaavesisäiliön tyhjennysliitännässä, näyttö kojelaudassa 
 kaksois-DIN-näyttöruudussa (toimitettavissa 11/2016 alkaen), vain yhdessä  
lisävarusteisen radion tai peruutuskameran kanssa

410,- 2

Satelliittiantennit

750041 Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classik 85, CI-korttipaikka (asennuskorkeus katol-
la noin 19 cm) 34) 2.810,- 28

750160 Valmius satelliittilaitteistolle 200,-  2

Lisävarusteet

Sähköt

* 5. turvavyöpaikka sivuistuimella ei mahdollista
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Tuote- 
nro

€ sis.  
24 % ALV

sisältyy 
pakettiin

paino  
kg

810023 Epic-tyyli: Kalusteiden ulkonäkö nykyaikaisesti kaksiväristä, brilliant-saarnia kiiltä-
vän norsunluunvärisilla etuosilla, kromikoristeet 1.100,- –

810100 Mattosarja asunto-osaan 360,- 6

810120 Mattosarja ohjaamoon 160,- 4

810260 Takavuode elastisella jousituksella sälepohjan sijaan (ei mallissa 144) 410,- 5

810310 Queenvuode laskettu alas tallin korkeudelle 1000 mm (vain mallissa 150) 480,- –

810360 Sähkökäyttöinen ylävuode 1.020,- 5

810340 Ylävuoteessa pistejousitusjärjestelmä (ei mallissa 144) 370,- 5

810440 Ylävuode jää pois, tilalla ylähyllyt 590,- -40

810680 5. istumapaikka sivusohvalla, 3-pistevyö (ei mallit 138, 143, 144) 620,- 15

810580 Asunto-osan istuinryhmä muutettavissa vuodepaikaksi (ei mallissa 138, 143) 440,- 10

Asunto-osan verhoilut
850040 Venezia – Antara-kangasyhdistelmä Vakio –

850060 Barcelona – Antara-kangasyhdistelmä Vakio –

850030 Malaga – tekstiilinahka-kangasyhdistelmä 380,- 3

850146 Ancona – tekstiilinahka-kangasyhdistelmä 380,- 3

850180 Osittain nahka Macchiato – nahka-kangasyhdistelmä 1.350,- 7

850200 Osittain nahka Savannah – nahka-kangasyhdistelmä 1.350,- 7

850222 Osittain nahka Elfenbein – nahka-kangasyhdistelmä 1.350,- 7

850242 Nahka Elfenbein 3.330,- 10

850265 Kaksivärinen nahka Stone 3.430,- 10

850500 Päiväpeittosarja: kolme koristetyynyä ja päiväpeitto 13) 310,- 7

Lisävarusteet

Sisustus / asuminen / nukkuminen
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 Muistiinpanot:

 

 

c-tourer I ”Lightweight”



22carthago Alaviitteet

1)  Ajoneuvon kokonaispituus vastaa etuhelman ja perän välistä mittaa.
2)  Ajoneuvon kokonaisleveys vastaa ulkoseinästä ulkoseinään mitattua ajoneu-

von leveyttä (sivulla olevat pyöräkotelot noin: + 10 cm).
3)  Korkeus muuttuu asennettaessa lisävarusteita, kuten kattokupuja, satelliit-

tilaitteisto, jne. Ajoneuvon korkeus alustassa Fiat light/heavy voi poiketa 
30 mm.

5)  Ilmoitettu henkilöluku riippuu painosta ja akselipainosta. Se voi pienentyä li-
sätarvikkeista tai lisävarustuksesta. Ilmoitettu luku on yhteydessä ajoneuvon 
painoon vakiovarusteisena ja se ilmoittaa henkilöiden maksimilukumäärän, 
joille ajon aikana löytyy istumapaikka. Mallin mukaan saavutettavissa vain 
painon korotuksella. Teknisesti sallittua kokonaispainoa ja akselipainoja ei 
saa ylittää.

6)  Kuormituksen rajat riippuvat aina tyhjäpainosta. Se pienenee lisä-/erikois-
varusteiden asennuksesta. Se myös vaatii vastaavan, akselipainon mukaisen 
painojakauman.

7)  Paino ajovalmiina on määritetty asetuksessa (EU) nro 1230/2012, jolloinse 
sisältää perusvarustuksen (kuljettaja 75 kg, 90 % polttoainetta, raikasvesisäi-
liössä 20 litraa, 1 alumiinikaasupullo ja sähköiset liitäntäkaapelit) vakiovarus-
tuksena. Paino ajovalmiina muuttuu lisä- ja erikoisvarustuksen asennukses-
ta.

8)  Omapaino ilmoittaa ajoneuvon painon vakiovarusteilla ilman kuljettajaa, 
polttoainetta, vettä ja kaasua sekä muita lisävarusteita

9)  Painotietojen poikkeamat 5 %:n sisällä ovat mahdollisia ja sallittuja

10)  Suurin sallittu vetopaino riippuu ajoneuvon kokonaispainosta. Noudatetta-
essa yhdistelmän sallittua 6 000 kg kokonaispainoa myös Fiat/AL-KO heavyn 
kohdalla mahdollista 2 000 kg asti. 

13)  Takavuoteen patjat on päällystetty joustokankaalla. Päiväpeittoa suositel-
laan viihtyisyyden lisäämiseksi

16)  Yhdessä lisävarusteen ”etummainen istuinryhmä muunnettavissa vuoteek-
si” kanssa, pöytäteline laskettavissa alas.

21)  Läpilastausmitta rajoitettu vähäisesti kaasuvaimentimesta
29)  Raikasvesisäiliön pienennys 20 litraan painon vähennykseen ajokäytössä
34) Asennusmahdollisuus riippuu katon käytettävästä tilasta; on mahdollista, 

että vakiovarusteita poistetaan tai ne asennetaan toiseen paikkaan.
36)  Lisävarusteena saatavan viidennen 3-pistevyöllisen turvavyöpaikan yhtey-

dessä malleissa, joissa apukuljettajan puolella sivusohva
50) Vaihtoehtoisilla energialähteillä lämmittämiseen, nopeampaan, kohdistet-

tuun ohjaamon alueen lämmitykseen.
53) Kattopinnat liiallisen lämpenemisen estämiseksi valkoista lasikuituvahvis-

teista muovia. 
 Lasikuituvahvisteisen muovin pinta ei vastaa laadultaan maalattua ulkopel-

tiä.
56) Ei yhdessä lisävarusteisen varapyörän kanssa.
80) Epäsuotuisissa olosuhteissa ilmastointia voidaan joutua säätämään käsin.
82) Hälytyslaitteiston vakuutusoikeudellinen hyväksyntä on eri maissa säädelty 

eri tavoin, eikä valmistaja voi taata sitä.

Alaviittauksien selitykset



23carthago Huomautukset

–  Ilmoitetut hintatiedot sisältävät lakisääteisen arvonlisäveron 24 % ja alkurahdin 
tehtaalta

–  Ajoneuvot on kuvattu osittain lisävarusteiden kanssa, jotka ovat saatavissa lisä-
hintaan.

–  Pidätämme oikeuden muutoksiin hinnassa, rakenteissa ja varustuksessa. Toimi-
tuksen sisältöä, ulkonäköä ja tehoa koskevat tiedot vastaavat hinnaston paina-
tuksen ajankohtana olevia tietoja.

–  Jos hinnaston voimassaoloaikana toimittajamme muuttavat tuotenimikkeitä, 
pidätämme oikeuden samanarvoisen osatyypin toimitukseen.

– Kaikki ajoneuvojen ja varustusvaihtoehtojen hinnat koskevat 1.7.2016 jälkeen 
tulevia tilauksia. Voimassa on myös toimituksen aikana lakisääteisesti voimassa 
oleva arvonlisävero. Kaikki hinnat ovat sitoumuksettomia hintasuosituksia teh-
taalta toimitettaessa. Hinnat voivat muuttua alihankkijoiden ja perusajoneu-
von valmistajien hinnanmuutoksien mukaan.

–  Painotiedot ovat noin-tietoja. Painotietojen poikkeamat 5 %:n sisällä ovat mah-
dollisia ja sallittuja.

–  Yleisesti lisävarusteet nostavat tyhjäpainoa ja pienentävät niin jäljelle jäävää 
kantavuutta

–  Lisävarusteiden asennus voi pienentää säilytystilaa.
–  Aurinko- ja satelliittilaitteiden asennus riippuu siitä, mitä katolle on asennettu.
–  Ajoneuvosi tehdastilan jokainen muutos voi johtaa ajo- ja liikenneturvallisuu-

den heikkenemiseen.
–  Jokainen ajoneuvoon tehty rakennustavan muutos johtaa takuuoikeuksien me-

netykseen. Tämä pätee myös, jos asiakas tekee muutoksia koriosien maalauk-
seen/väreihin.

–  Joitakin lisävarusteita ei voida asentaa kaikkiin pohjaratkaisuihin. Oma Cartha-
go-jälleenmyyjäsi antaa mielellään lisätietoja haluamasi mallin asennuksista ja 
teknisistä tiedoista.

–  Lisävarusteiden hinnat ovat voimassa, kun asennus tehdään tehtaalla (ei jäl-
kivarustelun kohdalla). Suunnittelu on tehtävä ajoissa ennen kuin ajoneuvo 
lähtee tuotantoon! Tätä koskevaa tietoa saat suoraan Carthagon myyntiedus-
tajalta.

–  Pidätämme oikeuden kuvioinnin ja värin muutoksiin kuvattuihin sisustustuot-
teisiin nähden, mikäli se kuuluu käytettyjen materiaalien ominaisuuksiin tai on 
yleistä. Sama koskee ajoneuvossa olevia teknisiä muutoksia, mikäli tuotteen 
laatu kokonaisuudessaan pysyy samanarvoisena tai parantuu eikä käyttötarkoi-
tus muutu miksikään.

–  Joskus saattaa tapahtua, että laadultaan huonommat vaatteet värjäävät istuin-
ten tekstiilejä. Tämä tarkoittaa, että istuinkankaat värjäytyvät tai tekstiilit vär-
jäävät. Emme voi ottaa vastuuta tällaisista värjäytymistä.

–  Suosittelemme aina Carthagon lisävarusteiden käyttöä sekä asennusta tehtaal-
la. Tehdas ei voi ottaa vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat sellaisten tuottei-
den käytöstä, joita Carthago ei ole hyväksynyt, tai kiellettyjen muutoksien teke-
misestä. Tämä koskee erityisesti myös osien asennusta sellaisten korjaamoiden 
toimesta, joita Carthago ei ole siihen valtuuttanut. Anna siksi korjausten ja 
jälkivarustelun tekeminen vain valtuutettujen Carthago-myyntikumppanien 
tehtäväksi ja vaadi alkuperäisiä Carthago-lisävarusteita.

–  Asennettu vedensyöttölaitteisto vastaa tekniikaltaan tasoa DIN 2001-2

Yleiset huomautukset
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Zu den Angaben in diesem Katalog: Nach Redaktionsschluss dieser Druckschrift, im Juli 2016, können sich Änderungen am Produkt 
ergeben haben. Konstruktions- und Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des 
Herstellers bleiben während der Lieferzeit vorbehalten. Farbabweichungen können drucktechnisch bedingt sein. Bitte beachten Sie, 
dass die Fahrzeuge teilweise mit aufpreispflichtigen Sonderausstattungen abgebildet sind. Weitere technische Daten entnehmen Sie 
bitte der Preisliste, auch Angaben zu Sitzplätzen während der Fahrt usw. Diese Angaben entsprechen der deutschen StVO und StVZO.  
 
© Carthago Reisemobilbau GmbH. 88326 Aulendorf, Tel. +49 7525 9200-0, www.carthago.com 
Gedruckt in Deutschland.

Carthago Reisemobilbau GmbH
www.carthago.com

Tämän hinnaston tuotetietoihin on saattanut tulla muutoksia esitteen painoon menon, heinäkuun 2016, jälkeen. Valmistaja pidättää 
oikeuden toimitushetkeen mennessä tapahtuneisiin rakenteisiin ja muotoihin liittyviin muutoksiin, poikkeaviin värisävyihin sekä  
toimituslaajuuden muutoksiin. Värierot voivat johtua painoteknisistä syistä. Ota huomioon, että joissakin kuvissa näkyvissä ajoneu-
voissa on lisähintaisia lisävarusteita. Tämä hinnasto korvaa kaikki edelliset ja on voimassa 1.7.2016 lähtien tehtävissä tilauksissa.
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