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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 

c-tourer

chic c-line I

chic e-line

chic s-plus

highliner

c-compactline
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L 739 x W 227 x H 289 cm

L 726 x W 227 x H 289 cm L 745 x W 227 x H 289 cm L 747 x W 227 x H 289 cm L 760 x W 227 x H 289 cm

L 733 x W 227 x H 305 cm

L 742 x W 227 x H 305 cm L 773 x W 227 x H 305 cm

L 811 x W 227 x H 289 cm

L 827 x W 227 x H 305 cm

L 836 x W 227 x H 289 cm L 849 x W 227 x H 289 cm

L 792 x W 227 x H 305 cm

L 787 x W 227 x H 305 cm

L 788 x W 227 x H 312/327 cm L 825 x W 227 x H 312/327 cm L 837 x W 227 x H 312/327 cm

L 828 x W 227 x H 312/327 cm

L 859 x W 227 x H 327 cm L 885 x W 227 x H 327 cm

L 682 x W 227 x H 289 cm

L 685 x W 227 x H 289 cm

L 699 x W 227 x H 289 cm L 699 x W 227 x H 289 cm

L 798 x W 227 x H 305 cm

3.5 t

3.5 t 3.5 t 3.5 t

3.5 t

3.5 t

3.5 t

3.5 t 3.5 t

L 857 x W 227 x H 305 cmL 851 x W 227 x H 305 cm

L 858 x W 227 x H 312/327 cmL 852 x W 227 x H 312/327 cm
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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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Floor plan family 3: I 142, I 148
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	 	chic	c-line	I:	Tyylikäs	tuhattaituri	–	 
ylellinen, mukava ja hienostunut

Mallisarjan vahvuudet 
 · Innovatiivinen etuosan muotoilu ”Carthago v-face”
 · Mukavuuteen panostetut pohjaratkaisut sellaisilla hie-
nouksilla kuten kahvinkeittimen nostoteline, apteek-
karinkaappi, erotettava pukeutumistila, takavuoteiden 
ulosvedettävä rappu 

 · Kaksoispohjan säilytystila ”big space” molemmilla 
puolilla lisäksi syvennetty, hyödynnettävä korkeus  
62 cm, easy entry -pääsy kahdesta suuresta ulko-
luukusta, sisältä sivusohvan ja istuinryhmän kautta, 
läpilastattava päätavaratila, valaistu.

 · Matalalle laskettu kaksoispohjan kellari, syvyys 42 cm, 
käynti sisältä sisäänkäyntialueen suuresta pilssiluu-
kusta, integroitu vedentyhjennyskeskus, keittiöalueen 
edessä säilytyslokero kaksoispohjassa, syvyys 40 cm

 · Keskimääräistä parempi omavaraisuus: 170 l raikasve-
si, enint. 150 l harmaavesi, 2 x 80 Ah akut, lisävarus-
teena: Alden vesikiertoinen lämmitys 

 · AL-KOn erityisesti Carthagolle suunniteltu madallettu 
runko, sallittu kokonaispaino 3,5 t – 4,5 t

 · Huippuluokan turvavarustus: airbag, ESP, ABS, hill 
holder -mäkilähtöavustin, Carthagon ohjaamon näky-
vyyskonsepti

 

 Perusajoneuvo
 · Fiat Ducato ja AL-KOn madallettu runko (XL: AL-KO teliakselisto) 
 · Sallittu kokonaispaino 3 500 kg / 4 250 kg tai korotettuna 3 850 
kg / 4 500 kg, XL: 5000 kg

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

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

 · Sumuvalot 
 · LED-päiväajovalot
 · Koristepölykapseleissa Carthagon merkki (ei alumiinivanteissa)
 · Roiskeläpät etu- ja taka-akselissa
 · Polttoainesäiliö 90 l

 Asunto-osa
Liner-premiumluokan korirakenne
 · Täysin ilman puuosia, alumiini myös seinän sisäpuolella  
(lämmönvarastointi), RTM-kovavaahtoeriste (kosteutta hylki-
vä).

 · 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, kylmäeristys

 · Katon sivuilla kattokaiteet esim. taakkatelineen ja muiden  
varusteiden kiinnittämiseen, lisäksi kaiteet toimivat sadeve-
sikouruina, jolloin sivuseinät pysyvät puhtaina, koko katon 
alueella voi kävellä

 · Seinän ja katon paksuus 38 mm 
 · Carthagon testattu salamasuojaus: korin alumiininen sisäpuoli 
toimii kuten Faradayn häkki, lisäksi ukkosjohtimet, jotka suojaa-
vat tehokkaasti salamilta

 · Asunto-osan tiiviystakuu jopa 10 vuotta 
 · Ulkoluukut alkuperäistä sivuseinämateriaalia ”Carthago 

Isoplus” = katkeamaton eristys
 · Ulkoluukuissa näkymättömästi upotetut saranat = tyylikäs,  
tasapintainen ulkonäkö

 · 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 LED-takavalo Carthago ”C” brändinä
 · Panoraama-kattoikkuna Heki III istuinryhmän yläpuolella  
900 x 600 mm

 · Asunto-osan ikkuna Seitz S4, tuplakehykset ilman kylmäsiltoja 
ja eristävä lasi, hyttysverkko, pimennysverho ja avauspidike

 · ”Premium two” -asunto-osan ovessa kaksoisturvalukko, 2 luki-
tussalpaa, eristävä ikkuna, pimennysverho, sisäpuolella oleva, 
koko oven mittainen erillinen 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
 · Carthago ohjaamon näkyvyyskonseptilla paras arvo testeissä 
 · Ajoaktiivinen kojelaudan muotoilu: jyrkästi eteenpäin kallistet-
tu, syvälle alas laskettu, erittäin iso panoraama-tuulilasi

 · Carthago riippuvat sivupeilit ”bestview”, suuri pääpeili varus-
tettuna lisäksi laajakulmapeilillä = täydellinen näkyvyys ympä-
rille, peilinvarteen yhdistetty ovivalaistus kuljettajan ovessa, 
”coming home”-toiminto: kun keskuslukitus avataan ohjaamon 
ja asunto-osan oven ulkovalo syttyy, automaattinen sammutus-
viive (superpaketti)

 · 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 – erillisesti himmennettävä
 · Lämmitettävä kojelauta antaa miellyttävää lämpöä ohjaamoon: 
Kojelaudan pinta lämpenee ja se toimii kuin ”lämpöpatteri”

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

 · Lämpöä varastoiva kaksoispohja, toiminnot: sisältää ajoneuvon 
tekniikan, tavaratilan ja lämmönvarauksen, lattialämmityksen, 
lisää ajovakautta

 · Kaksoispohjan korkeus koko ajoneuvon läpi 170mm
 · Ulkotavaratila ”Carthago easy entry”: suurempi sisäkorkeus 630 
mm sivuilta lasketun tavaratilan alueella, 2 suurta ulkoluukkua 
kuljettajan ja apukuljettajan puolella, läpilastattava säilytystila 
keskellä, kaksoispohjan tavaratilassa lisävalo. Helppo pääsy kak-
soispohjaan sivusohvan sivuun siirrettävän istuinlaatikon kautta 
Lastaus ulkoapäin, tavarat voidaan ottaa sisältä sohvan kautta 

 · Kaksoispohjan kellarisäilytystila, johon yhdistetty vedentyhjen-
nyskeskus: valtava, matalalle laskettu kaksoispohjan kellarisäi-
lytystila sisäänkäyntialueella, integroitu vedentyhjennyskes-
kus - käytettävissä myös ulkoapäin asunto-osan oven kautta,  
2-saranainen pilssiluukku ”easy open”, lisäksi 400 mm syvä säi-
lytyslokero

 · 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

 · 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: alkuperäinen pohjalevy, lasikuitua sisä- ja ulkopuo-
lelta, tallin sisälattiassa luistamaton pinta

 · Koko talli kauttaaltaan pakkasenkestävästi eristetty ja lämmitet-
tävä 

 · Sisäänkäynti kahdesta suuresta sivuovesta apukuljettajan ja kul-
jettajan puolelta (mallista riippuen) 

 · Lujat kiinnityskiskot lastin varmistamiseen, vapaasti liikutettavat 
kiinnitysrenkaat

	Oleskelutila
 · L-istuinryhmä ohjaamon/asunto-osan yhteydessä sivusohval-
la, tilaa jopa viidelle henkilölle, lisävaruste: 3-pistevyöllinen  
5. istuinpaikka ajon ajaksi

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

 · Korkealaatuisissa istuinpehmusteissa monikerroksinen sisus.  
Ergonomisesti muotoiltu, tukee hyvin istuinasentoa

 · Säilytystilan päällä oleva istuinsohvan kansi patentoitu, joten 
yksinkertainen avaus ja pääsy säilytystilaan ilman tyynyjen pois-
tamista

 · Sohvanrungossa kenkäkaappi, jossa kiinnitysjärjestelmä
 · 360° kääntyvä asunto-osan Luxus-pöytä, puolipyöreä puureu-
nalla, kahteen suuntaan liikuteltava ja lisäksi käännettävissä 
360° (jalkapoljin) siten, että siihen ylettyy kaikilta istumapaikoil-
ta. 

 · Lisävaruste: oleskelutilan pöydän/istuinryhmän lisäosasetti 
vuoteen muodostamiseksi istuinryhmään

 · Kalusteiden pinnassa ”Turin”-kuviointi. Lisähintaan: ”Milano” 
-tyyli, jossa kalusteiden etuosat kaksiväriset 

 · 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

 · Laskosverhot asunto-osan ikkunoissa, pliseerattu laatumateri-
aali: verhon ympärillä helppokäyttöinen nostonaru, verho koko-
naisuudessaan irrotettavissa pesua varten, lisäksi asunto-osan 
verhoiluun sopivat sivuverhot

 · Asunto-osassa miellyttävä tunnelma seinissä ja katon sisäpuo-
lella olevan ilmavan mikrokuituisen seinäpäällysteen ansiosta

	Keittiö
 · Kestävä Savannah-kuvioitu työtaso, jossa Corian-roiskevesilista.
 · Työpöytätaso valaistu LED-valonauhalla
 · Keittiötason alla ulosvedettävä säilytysvaunu ja kaksi erillistä  
jäteastiaa 

 · Vetolaatikot easy glide-rullalaakeroitu, itsesulkeutuvat ja vai-
mennuksella, kotitalouslaatua

 · Vetolaatikoiden Flex-jakojärjestelmä yksilöllistä järjestelyä var-
ten 

 · Erillinen jaoteltu ruokailuvälinelaatikko, pullojen kiinnitys 
 · Ovet ja laatikostojen päädyt/yläkaappien luukut ”Yacht 
one”-muotoilua, kermanväriset, kiiltävät

 · 3-liekkinen liesi, kaksiosainen lasikansi antaa lisää laskutilaa, 
helposti puhdistettava lasipohja

 · Teräksinen pyöreä allas upotettu työtasoon, kansi kaksiosainen, 
alapuolta voi käyttää leikkuulautana

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

 · Laadukas korkeamallinen design-metallihana, keraaminen tiivis-
te ja ulosvedettävä käsisuihku 

 · Kahvinkeittimen teline laskettavissa alas keittiön ylähyllystä 
(vakio), lisävarusteena: kahvinkeitin, espressokeitin, Nespres-
so-kapselikeitin 

 · Baarikaappi, jossa koristelasiovi ja sisävalo (lisähintaan lasiteli-
ne/Carthagon lasisarja)

 · Jääkaappi 160 l, kaikissa malleissa erillisellä pakastinlokerolla  
ja yhdistelmäkaappina nostettu mukavalle käyttökorkeudelle. 
Jääkaappi automaattisella energianlähteen haulla 12 V / 230 V 
/ kaasukäyttö 

 · Apteekkarinkaappi, ulos vedettävä (mallit 4.2, 4.8 ulottuu kat-
toon asti)

 · Keittiöalueen yläpuolella sähkötoiminen kattotuuletin, tulo- ja 
poistoilmatoiminnoilla

 · Pistorasia 230 V, ylähyllyn alapuolella

	Pesutilat	
Yhdistetty	WC/pesutila	(mallit	4.2,	4.8):
 · Täysin eristettävä liukuovella varustettu pyöreä suihku 
 · Lattiassa muotoiltu suihkuallas, 2 lattiaviemäriä, joista vesi pää-
see pois riippumatta auton asennosta

 · Suihkun/pesutilan lattialla teakpuiset, siirrettävät ritilät 
 · 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 nukkumistilan ja oleskelutilan käytävän välissä. 
Tilan erotus asunto-osaan nähden avaamalla pesutilan ovet  
yhdessä vastapäisen, kaksiosaisen liukuelementin kanssa. Pe-
sutilan seinää voidaan lisäksi kääntää niin, että pukeutumistila 
tulee suuremmaksi

Iso	kylpyhuone	(malleissa	4.7,	4.9,	5.0,	5.5	XL,	5.8	XL)
 · Pesutilan vastapäätä erillinen suihkutila
 · Tilava suihkutila, jossa liukuovi, kaksi lattiaviemäriä, joista vesi 
pääsee pois riippumatta auton asennosta 

 · Ei kynnystä suihkuun, lattia samassa tasossa
 · Suihkutilan lattialla teakpuinen ritilä, poistettavissa suihkun 
ajaksi 

 · Korkeussäädettävä käsisuihku kromisessa suihkutangossa
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 · Kattoluukku suihkutilan tuulettamista varten
 · Pesutilassa kattoluukku Mini Heki
 · Pesupöydän alakaappi, jossa pyykkikori
 · Iso peilikaappi, jossa hylly
 · Sekoitehana, jossa laadukas keraaminen tiiviste
 · Kasetti-WC Thetford C 260 Standard
 · Massiivinen väliovi, jossa kahva ja lukitus. Mallista riippuen 
kaksitoimisena ovena: Kun ovi avataan sivuseinään asti, syntyy 
oleskelutilaan nähden erotettu pukeutumistila. Kaksitoimisen 
oven ollessa tällöin myös suljettuna voidaan vessassa käydä sa-
maan aikaan suljetussa pesutilassa (ei mallissa 4.7). Vaatekaapit 
yhdistetty käytännöllisesti pukeutumistilaan

 · Väliverho pukeutumis- ja nukkumistilan erotukseen (mallikoh-
tainen)

	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
 · Mini Heki -kattoikkuna ylävuoteen yläpuolella 

Kiinteät vuoteet takaosassa:
 · Lääketieteellisesti suositeltu carawinx-vuodejärjestelmä, läm-
mitetty ja alta tuulettuva

 · Laadukas 7-vyöhykkeinen kylmävaahtopatja takaa parhaan ja 
terveellisen nukkumismukavuuden 

 · Mallit, joissa pitkittäiset erillisvuoteet / queenvuode: nostettava 
päätyosa 

 · Mallit, joissa pitkittäiset erillisvuoteet: Erillinen patja keskiosaan 
makuualueen suurentamiseksi, ulosvedettävä rappu vuotee-
seen nousua varten ilman tikkaita 

 · Kattoikkuna Mini Heki takavuoteen yläpuolella 
 · Koko tilan läpi kiertävät yläkaapit tuovat runsaasti säilytystilaa
 · Takavuoteen edessä tilan erottava verho (pohjaratkaisun  
mukaan)

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

 · Raikasvesisäiliö 170 litraa
 · Harmaavesisäiliö 110 litraa (lisävaruste: harmaavesisäiliön  
laajennus 150 litraan)

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

 · Tyhjennyshanat suojassa kaksoispohjassa, 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:
 · Takatallissa helppopääsyinen sähkökeskus, sis. laturin/sulak-
keet/vikavirtasuojan, automaattilaturi 16 A, elektroninen säätö, 
sammuu automaattisesti jännitteen laskiessa, sis. käynnistys-
akun latauksen

 · Akkukeskuksessa 2 x 80 Ah geeliakku, käyttö ulkoapäin, lämmi-
tetty tila, sähkön pääkytkin 

 · Taustavalaistu monitoimipaneeli oven yläpuolella olevan tek-
niikkasuojuksen takana, kalvonäppäimet, helppo käyttää

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

 · Pistorasia 12 V ohjaamon/asunto-osan istuinryhmän alueella

Monipuolinen valaistusjärjestelmä:
 · LED-valospotit oleskelutilassa istuinryhmän yläpuolella ylähylly-
jen 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 

 · LED-tehostevalonauha sisäänkäynnin alueella peilin ympärillä
 · Asunto-osan valaistusta voi säätää himmeäksi haluamaansa 
tunnelmaan 

 · Valot toimivat vaihtokatkaisimesta kuten kotitalouksissa, katkai-
simien paikat: sisäänkäyntialueella, istuinryhmässä ja takaosas-
sa

TV:
 · TV-liitäntäsetti apukuljettajan puolen sivusohvan selkänojassa
 · Lisähintaan: Näytön ulosvetojärjestelmä ”quick up” 24” sivu- 
sohvan selkänojan takana mukavaan television katseluun sil-
mien korkeudella. Teline käännettävä

 ·
 Lämmitys
 · Lämpöä varastoiva ilmalämmitys Truma Combi 6, kaasulla (XL: 
vakiona Alde-vesikeskuslämmitys)

 · Lukuisia lämminilma-aukkoja ohjaamossa, ohjaamon kojelau-
dan etuosassa, sisääntuloissa, asunto-osassa, kaksoispohjassa 
sekä teknisissä osissa 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: Alden vesikeskuslämmitys, käyttö 230 V -sähköllä 
tai kaasulla, sis. 230 V -lämpöpatruunan, lämminvesivaraajan 
(vakiona malli XL)
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Hinnat ja tekniset tiedot

c-line

chic c-line I

c-
lin

e

c-line	I	4.2 c-line	I	4.7 c-line	I	4.8

Vakioalusta
Fiat Ducato

AL-KO matala runko
35 light / 40 heavy*

Fiat Ducato
AL-KO matala runko
35 light / 40 heavy*

Fiat Ducato
AL-KO matala runko
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) 6850 7260 7390

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) 1040/1140 1040/1140 1040/1140

Takatallin oven leveys/korkeus
kuljettajan puoli (mm) 1040/1140 1040/1140 1040/1140

Teknisesti sallittu kokonaispaino (kg) 6) 3500 / 3850*** / 
4250* / 4500***

3500 / 3850*** / 
4250* / 4500***

3500 / 3850*** / 
4250* / 4500***

Paino ajovalmiina (kg) 6) 7) 9) 29) 3105/3145* 3135/3175* 3215/3255*

Omapaino vakiovarustein (kg) 6) 8) 9) 2920/2960* 2950/2990* 3030/3070*

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

Ajon aikana sallitut istumapaikat,  
joissa 3-pisteturvavyö 5) 4/5 36) 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 820 x 2000/1900

Ylävuoteen mitat (mm) 1600 x 1950 1600 x 1950 1600 x 1950

Lämmitysjärjestelmä Truma Combi 6 Truma Combi 6 Truma Combi 6

Raikasvesisäiliön tilavuus (l) 170 170 170 

Harmaavesisäiliön tilavuus (l) 110/150** 110/150** 110/150**

Akkukapasiteetti 2 x 80 Ah geeli 2 x 80 Ah geeli 2 x 80 Ah geeli

Tuotenumero 130120 / 130125* 130150 / 130155* 130160 / 130165*

* tiedot koskevat alustamallia 40 heavy        ** lisävaruste 610242 harmaavesisäiliön laajennus      *** lisävaruste kokonaispainon korotus

Kattava	vakiovaru
stus:

 -  Airbag, ESP, ASR, ABS, hill holder 

   -mäkilähtöavustin

 -  Ohjaamon näkyvyyskonsepti, laaja näkö-

kulma

 - Raikasvesisäiliö, tilavuus 170 l

 - 2 suurta tallinovea

 -  Kaksoispohjan varastotila ”easy entry”, 

läpilastattava säilytystila

 -  Erittäin alas laskettu kaksoispohjan kella-

risäilytystila, jossa vedentyhjennyskeskus

 - Asunto-osan ovi ”premium two”

 - Keskuslukitus, coming home -toiminto

 - Kahvinkeittimen nostoteline

 - Apteekkarinkaappi

 -  Lääketieteellisesti suositeltu  

carawinx-vuodejärjestelmä
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Kattava	vakiovaru
stus:

 -  Airbag, ESP, ASR, ABS, hill holder  

   -mäkilähtöavustin

 -  Ohjaamon näkyvyyskonsepti, laaja näkö-

kulma

 - Raikasvesisäiliö, tilavuus 170 l

 - 2 suurta tallinovea

 - Kaksoispohjan säilytystila ”easy entry”,

   läpilastattava päätavaratila

 -  Erittäin alas laskettu kaksoispohjan kella-

risäilytystila, jossa vedentyhjennyskeskus

 - Asunto-osan ovi ”premium two”

 - Keskuslukitus, coming home -toiminto 

 - Kahvinkeittimen nostoteline

 - Apteekkarinkaappi

 -  Lääketieteellisesti suositeltu  

carawinx-vuodejärjestelmä

chic c-line I Hinnat ja tekniset tiedot

c-
lin

e

c-line

* tiedot koskevat alustaversiota 40 heavy        ** lisävaruste 610242 harmaavesisäiliön laajennus        *** lisävaruste kokonaispainon korotus 4,5 t
**** lisävaruste 810310 queenvuode madallettu

c-line	I	4.9 c-line	I	5.0 c-line	I	5.0	S c-line	I	4.9
”superior”

c-line	I	5.0
”superior”

Vakioalusta
Fiat Ducato

AL-KO matala runko
35 light / 40 heavy*

Fiat Ducato
AL-KO matala runko
35 light / 40 heavy*

Fiat Ducato
AL-KO matala runko
35 light / 40 heavy*

Fiat Ducato
AL-KO matala runko
35 light / 40 heavy*

Fiat Ducato
AL-KO matala runko
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)

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

Kokonaispituus (mm) 1) 7450 7470 7600 7450 7470

Kokonaisleveys (mm) 2) 2270 2270 2270 2270 2270

Kokonaiskorkeus (mm) 3) 2890 2890 2890 2890 2890

Akseliväli (mm) 4143 4143 4143 4143 4143

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

Seisomakorkeus asunto-osassa 
(mm) 1980 1980 1980 1980 1980

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

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

1040/980**
1040/1100

1040/980** 1040/1140 1040/1100
1040/980**

Takatallin oven leveys/korkeus
kuljettajan puoli (mm) 1040/1140 500/640 500/640 1040/1140 500/640

Teknisesti sallittu kokonaispaino 
(kg) 6)

3500/3850/ 
4250*/4500***

3500/3850/ 
4250*/4500***

3500/3850/
4250*/4500***

3500/3850/ 
4250*/4500***

3500/3850/ 
4250*/4500***

Paino ajovalmiina (kg) 6) 7) 9) 29) 3215/3255* 3185/3225* 3210/3250* 3225/3265* 3195/3235*

Omapaino vakiovarustein (kg) 6) 

8) 9) 3030/3070* 3000/3040* 3025/3065* 3040/3080* 3010/3050*

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

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

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

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

Ylävuoteen mitat (mm) 1600 x 1950 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 Truma Combi 6

Raikasvesisäiliön tilavuus (l) 170 170 170 170 170 

Harmaavesisäiliön tilavuus (l) 110/150** 110/150** 110/150** 110/150** 110/150**

Akkukapasiteetti 2 x 80 Ah geeli 2 x 80 Ah geeli 2 x 80 Ah geeli 2 x 80 Ah geeli 2 x 80 Ah geeli

Tuotenumero 130170 / 
130175*

130180 / 
130185*

130182 /
130187*

130171 /
130176*

130181 /
130186*

Mallisarja  
”superior”
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Hinnat ja tekniset tiedotchic c-line I
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Alde vesikeskus-

lämmitysAlde vesikeskus-

lämmitysAlde vesikeskus-

lämmitys

Teliakselisto, 

sall. kokonais-

paino	5	0
00	kg

Teliakselisto, 

sall. kokonais-

paino	5	0
00	kg

Teliakselisto, 

sall. kokonais-

paino	5	0
00	kg

c-line	XL	5.5	LE c-line	XL	5.8	Q c-line	XL	5.8	Q	S

Vakioalusta
Fiat Ducato

AL-KO matala runko, teli
40 heavy

Fiat Ducato
AL-KO matala runko, teli 

40 heavy

Fiat Ducato
AL-KO matala runko, teli 

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) 8110 8360 8490

Kokonaisleveys (mm) 2) 2270 2270 2270

Kokonaiskorkeus (mm) 3) 2890 2890 2890

Akseliväli (mm) 3980/800 3980/800 3980/800

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

Seisomakorkeus asunto-osassa (mm) 1980 1980 1980

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

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

1040/980****
1040/1100

1040/980****

Takatallin oven leveys/korkeus
kuljettajan puoli (mm) 1040/1140 500/640 500/640

Teknisesti sallittu kokonaispaino (kg) 6) 5000 5000 5000

Paino ajovalmiina (kg) 6) 7) 9) 29) 3625 3665 3765

Omapaino vakiovarustein (kg) 6) 8) 9) 3440 3480 3580

Vetopaino maks. (kg) 10) 1800 1800 1800

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

Vuodepaikat kiinteät/muunneltavat 16) 4/6 4/6 4/6

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

Ylävuoteen mitat (mm) 1600 x 1950 1600 x 1950 1600 x 1950

Lämmitysjärjestelmä Alde vesikeskus Alde vesikeskus Alde vesikeskus

Raikasvesisäiliön tilavuus (l) 170 170 170 

Harmaavesisäiliön tilavuus (l) 110/150** 110/150** 110/150**

Akkukapasiteetti 2 x 80 Ah geeli 2 x 80 Ah geeli 2 x 80 Ah geeli

Tuotenumero 130190 130195 130197

* tiedot koskevat alustaversiota 40 heavy        ** lisävaruste 610242 harmaavesisäiliön laajennus        *** lisävaruste kokonaispainon korotus 4,5 t
**** lisävaruste 810310 queenvuode madallettu

Kattava	vakiovaru
stus:

 -  Airbag, ESP, ASR, ABS, hill holder 

   -mäkilähtöavustin

 -  Ohjaamon näkyvyyskonsepti, laaja näkö-

kulma

 - Raikasvesisäiliö, tilavuus 170 l

 - 2 suurta tallinovea

 -  Kaksoispohjan varastotila ”easy entry”, 

läpilastattava säilytystila

 -  Erittäin alas laskettu kaksoispohjan kella-

risäilytystila, jossa vedentyhjennyskeskus

 - Asunto-osan ovi ”premium two”

 - Keskuslukitus, coming home -toiminto 

 - Kahvinkeittimen nostoteline

 - Apteekkarinkaappi

 -  Lääketieteellisesti suositeltu  

carawinx-vuodejärjestelmä
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Tuote- 
nro Superpaketti

 · Ohjaamon automaattinen ilmastointi
 · Vakionopeussäädin
 · Keskuslukitus ohjaamon ja asunto-osan oveen, 
toimii virta-avaimen käsipainikkeesta, ”coming 
home” toiminto

 · Carthago riippuvat sivupeilit ”bestview”, joissa 
kuljettajan oven valaistus, peilin kehikko kaksiväri-
nen musta/hopea

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

 · Kojelaudan koristesarja jalopuukoriste, kojelaudan 
tuuletusritilät hopeanväriset

 · Käsikäyttöiset takatukijalat, auton tukemiseksi pysäköitynä
 · Baarihylly, lasiteline ja lasisarja
 · Takatallissa huopaverhoilu taka-/sivuseinässä, 
lisäksi säilytysverkot ja kiinnitysjärjestelmä 

 · Truma DuoControl CS -kaasupaineensäädin
 · SOG wc-tuuletin, ilmanpoisto katon kautta
 · Valmius aurinkopaneelille
 · Valmius satelliittilaitteistolle
 · Radio/DVD kaksois-DIN ja kosketusnäyttö, sis. ra-
diovalmiuden, kattoantennin DVB-T vastaanotolla, 
2 kaiutinta ohjaamossa ja 2 kaiutinta istuinryhmän 
yläpuolella

 · Carthagon peruutuskamerajärjestelmä, jossa 
kameran yksittäislinssi sijoitettu takaosaan ja  
7” värinäyttö kojelaudan sivussa

212050 PAKETIN	tarjoushinta Vakiona
Hintaetu € 7.920,-
Paketin paino: 100 kg 9)

210300
LISÄHINTA kun peruutuskameras-
sa tuplalinssi suljinkannella takasei-
nässä yksittäislinssin sijaan

Vakiona

210326 LISÄHINTAAN mediakeskus, jossa 
navigointi ja matkailuautojen reittiopas € 1.250,-

210330

LISÄHINTAAN mediakeskuksen 
DAB+ toiminto (vain yhdessä 
mediakeskuksen kanssa), toimitus 
10/2016 lähtien

€ 240,-

”ALDE	vesikeskuslämmitys”	(ei malliin XL) Huomaa: 
Vaihtoehto 5. vyöpaikka ei ole mahdollinen

 · Termopeite tuulilasin ulkopuolelle
 · Ohjaamon sisätilan eristematto
 · Eristävät tuplalasit sivuikkunoihin / ohjaamon oven 
ikkunaan

 · Vesikeskuslämmitys Alde ja lisälämmitin ohjaamossa
 · Alden lämmönvaihdin asunto-osan lämmitykseen 
ajon aikana moottorilämmön avulla

210805 PAKETIN	tarjoushinta € 4.060,-
Hintaetu € 1.520,-
Paketin paino: 88 kg 9)

Truma Polar (ei malliin XL)

 · Termopeite tuulilasin ulkopuolelle
 · Ohjaamon sisätilan eristematto
 · Eristävät tuplalasit sivuikkunoihin / ohjaamon oven ikkunaan
 · Moottorin lämmönvaihdin lämminilmatoiminnolla

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

Tuote- 
nro Quick	up	24	tuumaa

 · TV-ulosvetojärjestelmä ”quick up” sis. liitäntäsar-
jan

 · LED-taulutelevisio 24”, käännettävä vetoteline

210401 PAKETIN	tarjoushinta € 1.170,-
Hintaetu € 530,-
Paketin paino: 15 kg 9)

Satelliittilaitteisto	ja	24	tuuman	
TV 34)

 · Paketti ”quick up” (katso edeltä)
 · Teleco Flatsat Classik 85 CI-korttipaikalla

210501 PAKETIN	tarjoushinta € 3.460,-
Hintaetu € 1.050,-

210210 LISÄHINTAAN	satelliittilaitteisto	
Teleco Twin LNB lisävarusteessa 24” 
taulutelevisio takavuoteen alueelle

€ 200,-

Quick	up	32	tuumaa	(vain malleihin 
XL)

 · TV-ulosvetojärjestelmä ”quick up” sis. liitäntäsar-
jan

 · LED-taulutelevisio 32”, käännettävä vetoteline

210451 PAKETIN	tarjoushinta € 1.560,-
Hintaetu € 670,-
Paketin paino: 16 kg 9)

Satelliittilaitteisto	ja	32	tuuman	TV	(vain malleihin 
XL) 34)

 · Paketti ”quick up” (katso edeltä)
 · Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classik 85 CI-kort-
tipaikalla

210551 TARJOUSHINTA € 3.850,-
Hintaetu € 1.190,-
Paketin paino: 44 kg 9)

210309 LISÄHINTAAN sähkötoiminen 
ulosvetoteline LED-taulutelevisiolle 
32” Quick up -ulosvetojärjestelmän 
sijaan 

€ 420,-

210210 LISÄHINTAAN	satelliittilaitteisto	
Teleco Twin LNB lisävarusteessa 24” 
taulutelevisio takavuoteen alueelle

€ 200,-

Keittiö/kahvi
 · Jännitteenmuunnin 12 voltista 230 volttiin, 1800 
W, verkon ensisijaiskytkentä. 

210700 PAKETIN tarjoushinta
kahvinkeittimen	kanssa € 1.540,-

210720 PAKETIN tarjoushinta
espressokeittimen	kanssa € 1.540,-

210730 PAKETIN tarjoushinta
Nespresso-keittimen	kanssa € 1.690,-

Hintaetu € 310,-
Paketin paino: 12 kg 9)

Hintaetu

€ 7.92
0,-
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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 vaihteisto, 6-vaihteinen, manuaalinen ohjaus ohjainsauvalla 2.250,- 25
310480 Vakionopeussäädin 330,-  5
310500 Ohjaamon automaattinen ilmastointi 80) 1.990,-  30
310560 Airbag kuljettaja/apukuljettaja 11) Vakio –
310720 ESP-ajonvakautusjärjestelmä Vakio –
330080 Kojelaudan koristesarja, jalopuukoriste, tuuletussuuttimet hopeanväriset 310,-  2
330020 Ohjaamon istuinten istuinosissa kallistus- ja korkeussäätö (eteen/taakse) 520,-  4
330070 Ohjaamossa istuinlämmitys 720,- 2
330325 16 tuuman Fiat-teräsvanteet f35 light -alustaan 220,- 4
330330 16 tuuman Fiat-alumiinivanteet f35 light -alustaan 820,-  -8
330340 16 tuuman Fiat-alumiinivanteet f40 heavy -alustaan 620,-  -10
330345 16 tuuman Fiat-alumiinivanteet f40 heavy-alustaan (teliakselistoon) 1.030,-  -15
330460 Kokonaispainon korotus 3 500 kg -> 3 850 kg alustamallissa light 280,- –
330400 Kokonaispainon alentaminen 4 250 kg -> 3 500 kg alustamallissa heavy 280,- –
330480 Kokonaispainon korotus 4 250 kg -> 4 500 kg alustamallissa heavy 280,- –

311810 Etuakselin vahvistettu jousitus (akselipainon korotus edessä 2 000 kg:aan 
light-mallissa ja 2 300 kg:aan heavy-mallissa; sallittu kokonaispaino ei nouse) 550,- 3

311815 AL-KO ”ACS” High Performance jouset etuakselissa 1.350,- –
311820 AL-KO ”ALC” Level Controller -taka-akseli, ei XL-malleissa 1.600,- 25
330840 AL-KO Air Premium X2, täysilmajousitus taka-akselissa, nosto-/laskutoiminto 31) 3.700,- 45
330860  · Jousitus kuten yllä, mutta teliakselille (vain XL-malleissa) 5.070,- 60

330880  AL-KO Air Premium X4, 4-kanavainen täysilmajousitus taka- ja etuakselissa auto-
maattisella tasonsäädöllä 31) (alkaen mallista 4.7) 52) 8.960,- 50

330900  · Jousitus kuten yllä, mutta teliakselille (vain XL-malleissa) 31) 11.060,- 82
331610 Pääajovalot LED-tekniikkaa (toimitus 12/2016 alkaen) 1.030,- –
311300 Käsikäyttöiset takatukijalat, auton tukemiseksi pysäköitynä 390,-  10
311420 Vetokoukku 1.960,- 50

Kori ulkoa

410060 Keskuslukitus ohjaamon ja asunto-osan oviin, toimii kauko-ohjauksella  
”coming home” 40) 440,-  3

410240 Ulkoväri ”silver-sport”: keulamaski valkoinen ja siirtymäkohta hopeisella koriste-
foliolla, asunto-osa hopeanvärinen 53) 1.800,- –

410260  Ulkoväri ”silverline”: keulamaski ja asunto-osa kokonaan hopeaa 53) 3.010,- – 
410300 Kaksiväriset riippuvat sivupeilit, musta/hopea-platina 370,-  –
410150 Lisäksi turvalukot  ohjaamon sekä asunto-osan ovessa 590,- 2
410560  Kattomarkiisi, teline alumiinia, kangas harmaa: pituus 4,5 m 1.560,- 45
410580  Kattomarkiisi, teline alumiinia, kangas harmaa: pituus 5,0 m (alkaen mallista 4.7) 1.770,- 50
410660 Tuulilasin/sivuikkunoiden termopeitesarja ohjaamon ulkopuolelle 410,-  10
410700 Eristävät tuplalasit ohjaamon sivuikkunoihin/oven ikkunaan (vakio XL-malleissa) 985,-  10
410720 Suuri takatallin ovi kuljettajan ja apukuljettajan puolella (mallikohtaista) Vakio –
410920 Polkupyöräteline ulkotakaseinässä kolmelle pyörälle (vain malli 5.0) 440,- 10

410800 Kattoluukku  Mini-Heki asunto-osan käytävässä suihkun/kylpyhuoneen välissä 
(vain malleissa ison kylpyhuoneen kanssa 4.7, 4.9, 5.0) 210,- 5

Alusta Fiat Ducato
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510020 Toinen asunto-osan geeliakku akkukotelossa (yhteensä 2 x 80 = 160 Ah) Vakio –
510200 Hälytyslaite Carthago 2000 asunto-osan valvontaan kahdella ultraäänisensorilla82) 1.040,- 5

510140 Aurinkopaneelivalmius (sis. johdotuksen jakorasiasta katolle) 200,-  2

510081 Aurinkopaneelit 2 x 100 W 34) 2.240,- 20
510100 Aurinkopaneelit  1 x 120 W 34) 1.450,- 20

510180 Jännitteenmuunnin 12 voltista 230 volttiin, 1800 W, verkon ensisijaiskytkennällä. 1.720,-  10

510500 Tuulilasin sähkölämmitys aikaohjauksella 780,- –

Kaasu	/	vesi	/	muuta

610020 Truma DuoControl CS, törmäystunnistin, vaihtoautomatiikka ja lämmitystoiminto 
Eis-Ex 330,-  5

610140 Ulkosuihku lämmin/kylmä vesi takatallissa apukuljettajan puolella 300,- 5
610242 Harmaavesisäiliön tilavuuden laajennus 150 litraan 65) 370,- 5

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

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

610500 Alumiinikuviopeltilattia takatallissa 150,- 20
610520 Kassakaappi kaksoispohjassa (pohjaratkaisun mukaan) 450,- 10

Keittiö	/	laitteet
550060 Baarikaappi keittiössä: lasiteline Carthago-lasivalikoimalla (4 lasia) 380,-  2

550080 Tec-Tower jääkaappiyhdistelmä 160 l, erillinen pakastelokero ja kaasu-uuni 54) 820,- 20
550180 Kahvinkeittimen teline, laskettavissa keittiön ylähyllystä Vakio –

550200 Kahvinkeitin vakiomalliseen ylähyllyltä laskettavaan telineeseen 130,-  2

550220 Espressokeitin vakiomalliseen ylähyllyltä laskettavaan telineeseen 130,-  2

550286 Nespresso-kapselikeitin vakiomalliseen ylähyllyltä laskettavaan telineeseen 280,-  2

Ilmastointi	/	lämmitys

650100 Lämminilmalämmönvaihdin Sirocco 3 kW - sijoitus kuljettajan istuimen alle, (ei 
Alde-vesikeskuslämmityksen yhteydessä, ei XL-mallissa) 330,-  15

650230 Vesikeskuslämmitys Alde, sähköllä 230 V tai kaasulla, ohjaamon lisälämmitin. 
Huom: 5. turvavyöpaikka sivuistuimella ei mahdollista! (Vakio XL-malleissa) 3.010,-  45

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

650160 Lisälämmitin Webasto, sis. moottorin esilämmityksen 50) 2.060,- 10
650260 Kattoilmastointi Truma Aventa comfort 34) 2.280,- 45

Radio	/	multimedia	/	TV
710025  Radio/DVD kaksois-DIN kosketusnäytöllä (vain radiovalmiuden kanssa) 430,-  5

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

710082 Carthago-mediakeskus ohjaamossa ja navigaattoritoiminto 51) 1.250,- 12

710180  Peruutuskamerajärjestelmä, tuplalinssi suljinkannella takaseinässä, 
sis. 7” värinäytön kojelaudan sivussa Vakio 7

710600 Korkealaatuinen äänentoistopaketti 320 W subwooferilla, erinomainen sointi 64) 2.600,- 6
710240 Peruutuskameravalmius sis. johdotuksen kojelaudasta takaosan ylähyllyyn asti 200,-  2
710502 Taulutelevision ulosvetojärjestelmä 24”, teline käännettävissä 410,-  5

710547 LED-taulutelevisio 24” ulosvetojärjestelmään (Top Linie SL:n TV, vastaanotin ja 
DVB-T-viritin) 1.290,-  10

Sähköt
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710503 Taulutelevision ulosvetojärjestelmä 32”, teline käännettävissä (vain XL-malleissa) 470,-  6

710504 Sähkötoiminen ulosvetolaitteisto 32” LED-taulutelevisiolle (vain XL-malleissa) 890,-  9

710548 LED-taulutelevisio 32” ulosvetojärjestelmään (Top Linie SL:n TV, vastaanotin ja 
DVB-T-viritin), vain XL-malleissa 1.760,-  10

710460 TV:n lisäliitäntä takavuoteen alueelle (koaksiaalikaapeli, antenniliitin, 12 V-rasia) 300,- 3

710470 LED-taulutelevisio 24” takavuoteen alueelle kalusteisiin yhdistettynä
(toimitus 11/2016 alkaen) 1.410,- 10

710575 Huoltokamera harmaavesisäiliön tyhjennysliitännässä, näyttö kojelaudassa kak-
sois-DIN-näyttöruudussa (toimitettavissa 11/2016 alkaen) 410,- 2

Satelliittiantennit

750041 Satelliittiantenni Teleco Flatsat Classic 85, CI-korttipaikka maksu-TV:lle (maksulli-
nen), asennuskorkeus katolla noin 19 cm 2.810,-  28

750045 Satelliittiantenni Teleco Flatsat Classic 85 Twin LNB toiselle vastaanottimelle, 
CI-korttipaikka maksu-TV:lle (maksullinen), asennuskorkeus katolla noin 19 cm 3.010,-  29

750160 Valmius satelliittilaitteistolle 200,-  2

Sisustus	/	asuminen	/	nukkuminen

810950 Tyylimaailma Milano: Kalusteiden etuosat kaksiväriset, keittiö ja ylähyllyt keittiös-
sä Milano-muotoilua (vain malleissa 4.2, 4.8) 720,-

810100 Mattosarja asunto-osaan 360,- 6

810120 Mattosarja ohjaamoon 160,- 4

810260 Takavuode elastisella jousituksella sälepohjan sijaan Vakio –

810310 Queenvuode laskettu alas tallin korkeudelle 1050 mm (vain malleissa 5.0, 5.8) 480,- –

810360 Sähkökäyttöinen ylävuode 1.020,- 5

810340 Ylävuode, jossa pistejousitusjärjestelmä 370,- 5

810440 Ylävuode jää pois, tilalla ylähyllyt 590,- 40

810580 Istuinryhmä muutettavissa nukkumapaikaksi 440,- 10

810680 5. istumapaikka, jossa kolmipisteturvavyö malleihin, joissa sivuistuin apukuljetta-
jan puolella (ei XL-malleissa eikä vesikeskuslämmityksen yhteydessä)70) 620,- 10

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 malliin ”superior”) 1.350,- 7

850222 Osittain nahka Elfenbein – nahka-kangasyhdistelmä (vain malliin ”superior”) 1.350,- 7

850240 Nahka Creme (ei malliin ”superior”) 3.330,- 10

850242 Nahka Elfenbein (vain malliin ”superior”) 3.330,- 10

850265 Kaksivärinen nahka Stone 3.430,- 10

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

Radio	/	multimedia	/	TV
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  chic e-line: Omavaraisuuden 
 maailmanmestari liner-geeneillä

Mallisarjan vahvuudet
 · Ylellinen etu- ja takaosan suunnittelu ”Carthago v-face” 
 · Asunto-osan suunnittelu ja kalusteet ”yachting”-tyyliä, 
suurempi sisäkorkeus 211 cm 

 · Etummainen pyöreä istuinryhmä tilava ja mukava, mah-
tuu jopa kuusi henkeä 

 · Kaksoispohjan säilytystila ”jumbo space” molemmilla 
puolilla lisäksi syvennetty, hyödynnettävä korkeus  
70 cm, easy entry -pääsy kahdesta suuresta ulkoluukus-
ta kuten busseissa, sisältä sivusohvan ja istuinryhmän 
kautta, läpilastattava päätavaratila, valaistu

 · XL omavaraisuusarvot: jopa 235 l raikasta vettä,  
2 x 80 Ah akut – lisäksi laajennettava, ALDEn vesikiertoi-
nen liner-luokan lämmitys

 · AL-KOn Carthagolle valmistettu madallettu erikoisrunko, 
sallittu kokonaispaino 4,5 t - 4,8 t ja 5,0 t - 5,4 t malleis-
sa linerclass, XL

 · Huippuluokan turvavarustus: airbag, ESP, ABS, hill hol-
der -mäkilähtöavustin, Carthagon ohjaamon näkyvyys-
konsepti

 

 Perusajoneuvo
 · Fiat Ducato ja AL-KOn madallettu runko erikseen Carthagolle 
valmistettuna, chic e-line: yksittäisakseli, chic e-line linerclass: 
teliakseli

 · Sallittu kokonaispaino 4 500 kg / 4 800 kg, 5 000 kg / 5 400 kg 
(linerclass, XL)

 · 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 

 · Edessä vahvistetut jouset, akselipainon lisäämiseksi 2,3 tonniin
 · Sumuvalot 
 · LED-päiväajovalot
 · Koristepölykapseleissa Carthagon merkki (ei alumiinivanteissa)
 · 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, kylmäeristys

 · 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 testattu salamasuojaus: korin alumiininen sisäpuoli 
toimii kuten Faradayn häkki, lisäksi ukkosjohtimet, jotka suojaa-
vat tehokkaasti salamilta

 · Asunto-osan tiiviystakuu 10 vuotta
 · Ulkoluukuissa sama sandwich-rakenne kuin seinissä ”Carthago 
Isoplus”, näkymättömästi upotetut saranat = tyylikäs, tasapin-
tainen ulkonäkö

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

 · Polttoainesäiliön kansi sivuseinän pinnanmukainen (standardi 
autoissa)

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

 · Nykyaikainen lasikuituinen takaosa, jonka alla sandwich-taka-
seinä, erillinen takapuskuri (helppo vaihtaa vahingon sattuessa)

 · Innovatiivinen takavalo Carthagon C-kirjaimen muotoisena 
LED-valona

 · Ulkoluukku säilytyslokeroille innovatiivisella suunnikasteknii-
kalla, avaus pääkahvalla = yksinkertainen käyttö yhdellä kädellä

 · Ohjaamon oven, asunto-osan oven ja kaikkien ulkoluukkujen 
keskuslukitus (superpaketti), ei kaasupullokaappi ja WC-luukku

 · Mini Heki -kattoikkuna ylävuoteen yläpuolella*
 · Panoraama-kattoikkuna Heki III istuinryhmän yläpuolella 900 x 
600 mm*

 · Asunto-osan ikkuna Seitz de Luxe, eristävillä laseilla varustettu 
tuplakehys, ei kylmäsiltoja, tasainen ulkopinta, hyttysverkko,  
pimennysplisee ja aukaisijat

 · Asunto-osan turvaovi 3-osaisella lukkosalvalla, kolme litteää 
lukkopulttia ja sisäpuolella olevat terässaranat (superpaketti), 
ovi-ikkunassa eristävä lasi, pimennysverho, erillinen hyttysverk-
ko sisäpuolella koko oven leveydeltä 

 · Asunto-osan oven LED-valo, kiinteä sadevesireuna 
 · Sähköllä toimiva ulkorappu käyttökytkin myös ohjaamossa,  
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
 · Carthago ohjaamon näkyvyyskonseptilla paras arvo testeissä 
 · Ajoaktiivinen kojelaudan muotoilu: jyrkästi eteenpäin kallistet-
tu, syvälle alas laskettu, erittäin iso panoraama-tuulilasi

 · Carthagon riippuvat sivupeilit ”bestview”, joissa iso pääpeili ja 
lisänä laajakulmapeili = erinomainen näkyvyys, peilin varteen 
integroitu ohjaamon ulkovalo, jossa coming home -toiminto = 
parempi turvallisuus (superpaketissa)

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

 · Ohjaamon istumapaikkaa siirretty ulospäin: siten vielä parempi 
näkyvyys sivulle ja lisää liikkumatilaa asuintilassa

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

 · Matalalle laskettu mukava askelma
 · Apukuljettajan puoli: iso sivukaappi kätevällä säilytystilalla
 · LED-tunnelmavalaistus ohjaamossa – erillisesti himmennettävä
 · 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

 
Ohjaamon	termokonsepti
 · Ohjaamon eristävät tuplalasit sivuikkunoissa ja ohjaamon 
ovi-ikkunoissa sivuttain ohjautuvat pimennysverhot

 · Eristävä tuulilasin monitoimiverho, jossa kennomainen raken-
ne, siten erinomainen eristystoiminto, parempi kuin tuulilasin 
rullaverho

*jää pois lisävarusteessa Sky Dream Comfort
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 · Lisälämmityspaketti, 2-tehoinen puhallin kytkettävissä kuljetta-
jan istuimen alta (lisälämmitin) jalkatilan lämmitystä varten 

 · Lämmitettävä kojelauta antaa lisälämpöä ohjaamoon, intergoi-
dut lämpöpatterit, joissa lämpöä ohjaava levy

 · Kaksoislämpöpatteri sivulla apukuljettajan puolen säilytysloke-
ron takana koko ohjaamon pituudelta

 · Ohjaamon sisäänkäynti: Kohdistettu lisälämmitys

 Lämpöä varastoiva kaksoispohja
 · Portaattomasti samassa tasossa oleva lattia ohjaamosta asun-
to-osaan saakka

 · Lämpöä varastoiva kaksoispohja, toiminnot: paikka ajoneuvon 
tekniikalle, säilytystilaa ja lämpöä varastoiva, lattialämmitys, va-
kauttaa ajoa

 · Kaksoispohjan vakiokorkeus läpi auton 240 mm, korkeus sivuilta 
alas lasketun säilytystilan alueella 700 mm

 · Kaksoispohjan kellarisäilytystila laskettu erittäin alas sisään-
käynnin alueella, yhdistetty vedentyhjennyskeskus - käyttö 
myös ulkoa asunto-osan oven kautta, pääsy kaksisaranaisesta 
pilssiluukusta, lisäksi 40 cm syvä säilytyslokero kaksoispohjassa

 · Ulkotavaratila easy entry: lämmitetty kaksoispohja, sivuilta li-
säksi laskettu alas XXL-lastauskorkeuden saamiseksi, suureksi 
avautuva ulkoluukku suunnikastekniikalla, säilytystilaa istuin-
sohvan alle sekä kaksoispohjaan integroituna, läpilastattava säi-
lytystila, lastaus ulkoapäin, ottaminen sisältäpäin sohvan kautta, 
lisävalo kaksoispohjan säilytystilassa.

 · Lisävaruste: säilytystilan ulosvetojärjestelmä ja kuljetuslaatikot
 · Kaksoispohjan useat vesikiertoiset lämmityspatterit lämmittä-
vät koko tilan

 · Lattialämmitys: lämpö varastoituu eristettyyn kaksoispohjaan, 
säteilee sieltä ylöspäin

 Takatalli
 · Suuri takatalli taka-akselin takaa laskettu syvälle alas
 · Alaslaskettu osa kiinnitetty muotoon liimatulla alumiinikanna-
tinpalkilla = tallin kantavuus 450 kg ja lisää sisäkorkeutta

 · Talliin on helppo lastata, koska alareuna on niin alhaalla ja talli 
on sisältä korkea

 · Tallin lattia: alkuperäinen pohjalevy, lasikuitua sisä- ja ulkopuo-
lelta, tallin sisälattiassa luistamaton pinta

 · Koko talli kauttaaltaan pakkasenkestävästi eristetty ja lämmitet-
tävä 

 · Pääsy kahdesta suuresta sivuluukusta apukuljettajan ja kuljetta-
jan puolelta 

 · Talliluukut tuettu kahdella kaasuvaimentimilla, aukaisu ylöspäin 
(hihna kiinni vetämiseen) 

 · Lujat kiinnityskiskot lastin varmistamiseen, vapaasti liikutettavat 
kiinnitysrenkaat

 · Ulkosuihku takatallissa oikealla sivulla, lämmin/kylmä vesi, suih-
kupää ja liitosletku

 · Malli 49: takatalliin yhdistetty, vaatekaappi
 · 230 V / 12 V pistorasia

	Oleskelutila
 · Asunto-osan suunnittelu ”yachting”, suuri huonekorkeus 2,11 m
 · Pyöreä L-istuinryhmä ohjaamon/asunto-osan yhteydessä si-
vusohvalla, tilaa jopa kuudelle henkilölle 3-pisteisillä turvavöillä 
ajosuuntaan, niskatuet. Jalkatilaa lisättävissä käännettävien is-
tuinalustojen ansiosta niin, että syntyy kaksi varustettua istuin-
paikkaa ajon ajaksi. XL-mallit: pitkä sivusohva, jossa ulosvedet-
tävä istuin-/makuutila

 · Asunto-osassa ikkuna, apukuljettajan puolen sivusohvan ylä-
puolella

 · Suuri pyöreä pöytä asunto-osassa, puinen pyöreä profiili, kah-
della tavalla siirrettävissä (käyttö jalkapolkimesta) 

 · Ohjaamon istuimet kääntyvät osaksi istuinryhmää, istuimia voi 
kääntää 180°, joten rento istuma-asento jalat toiselle penkille 
nostettuna mahdollinen

 · Korkealaatuisissa istuinpehmusteissa monikerroksinen sisus.  
Ergonomisesti muotoiltu selän tukitoiminto 

 · Mukava television katseluasento, 32 tuuman taulutelevision 
ulosvetojärjestelmä ”quick up” nousee sivusohvan selkänojan 
takaa

 · Kalusteiden pinnan kuviointi ”kesäkastanja”, kaappien luukuissa 
kestävä kahvalista ”pull open”, kromikoristelista

 · 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

 · Laskosverhot asunto-osan ikkunoissa, pliseerattu laatumateri-
aali: verhon ympärillä helppokäyttöinen nostonaru, verho koko-
naisuudessaan irrotettavissa pesua varten, lisäksi asunto-osan 
verhoiluun sopivat sivuverhot

 · Asunto-osassa miellyttävä tunnelma seinissä ja katon sisäpuo-
lessa olevan ilmavan mikrokuituisen seinäpäällysteen ansiosta

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

	Keittiö
 · Suuri kulmakeittiö, jossa kestävä ”Savannah”-kuvioitu työtaso ja 
Corian-roiskevesilista

 · Työtaso valaistu LED-valonauhalla
 · Keittiötason alla keskellä ulosvedettävä säilytysvaunu, kaksi eril-
listä jäteastiaa ja lisäksi kori

 · Keittiön vetolaatikoiden sähköinen keskuslukitus
 · Vetolaatikot easy glide-rullalaakeroitu, itsesulkeutuvat ja vai-
mennus, kotitalouslaatua

 · Vetolaatikoiden Flex-jakojärjestelmä yksilöllistä järjestelyä var-
ten 

 · Erillinen jaoteltu ruokailuvälinelaatikko, pullojen kiinnitys 
 · Ylähyllyn luukut kaksiväriset, design ”kesäkastanja/kiiltävän ker-
manvärinen”

 · 3-liekkinen liesi Profi Gourmet, tukeva valurautaritilä ja kaksi-
osainen lasikansi antaa lisää laskutilaa, helposti puhdistettava 
lasipohja

 · Pyöreä teräsallas upotettu työtasoon, kansi kaksiosainen, ala-
puolta voi käyttää leikkuulautana

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

 · Laadukas korkeamallinen design-metallihana, keraaminen tiivis-
te ja ulosvedettävä käsisuihku 

 · Kahvinkeittimen nostoteline, laskettavissa alas keittiön ylähyllys-
tä 

 · Baarikaappi, jossa koristelasiovi ja sisävalo 
 · Lattiatasosta mukavalle käyttökorkeudelle nostettu jääkaappi, 
tilavuus 160 litraa, erillinen pakastelokero, automaattinen ener-
gialähteen haku 12 V / 230 V / kaasukäyttö 

 · Apteekkarinkaappi, ulos vedettävä (mallit 47, 51: ulottuu kat-
toon asti)

 · Keittiöalueen yläpuolella sähkötoiminen kattotuuletin, tulo- ja 
poistoilmatoiminnoilla

 · Pistorasia 230 V, ylähyllyn alapuolella

	Pesutilat	
Komfort-kylpyhuone	(mallit	47,	51):
 · Tilava pesutila, lattiassa ei kynnyksiä
 · Erillinen suihku, kaksiosainen taiteovi
 · 2 viemäriä asennosta riippumattomaan vedenpoistoon
 · Korkeussäädettävä käsisuihku kromisessa suihkutangossa
 · Puinen lattiaritilä suihkussa, poistettavissa
 · Korkealaatuinen, saumaton pesupöytä, lisäksi säilytystilat
 · Pesupöydän alakaappi, jossa pyykkikori
 · Kattoikkuna Mini Heki pesutilassa
 · Iso peilikaappi, jossa hylly
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Vakiovarusteetchic e-line

e-
lin

e

 · Sekoitehana, jossa laadukas keraaminen tiiviste
 · Kasetti-WC Thetford C 260 Standard
 · Pukeutumistila nukkumistilan ja oleskelutilan käytävän välissä. 
Kylpyhuoneen ovi tilan erottajana avaamalla massiiviset kylpy-
huoneen ovet yhdessä liukuelementin kanssa.

Iso	kylpyhuone	(vain	mallit	49,	50,	51	QB,	55	XL,	58	XL):
 · Pesutilan vastakkaisella puolella rajattu, erillinen suihkualue, 
jossa sadesuihku katossa (LED-valonauhalla taustavalaistu) 
sekä korkeussäädettävä käsisuihku

 · Tilava suihkutila, jossa liukuovi, 2 lattiaviemäriä, joista vesi pää-
see pois riippumatta auton asennosta 

 · Ei kynnystä suihkuun, lattia samassa tasossa, joten suuri seiso-
makorkeus

 · Suihkutilan lattialla teakpuinen ritilä, poistettavissa
 · Pesutila ja pukeutumistila, Mini Heki -kattoikkuna
 · Pesupöydän alakaappi, jossa pyykkikori
 · Iso peilikaappi, jossa hylly
 · Sekoitehana, jossa laadukas keraaminen tiiviste
 · Kasetti-WC Thetford C 260 Standard
 · Massiivinen väliovi, jossa kahva ja lukitus. Mallista riippuen kak-
sitoimisena ovena: Kun ovi avataan sivuseinään asti, syntyy oles-
kelutilaan nähden erotettu pukeutumistila. Kaksitoimisen oven 
ollessa tällöin myös suljettuna voidaan vessassa käydä samaan 
aikaan suljetussa pesutilassa. Vaatekaapit yhdistetty käytän-
nöllisesti pukeutumistilaan, XL-mallit: täyskorkea vaatekaappi 

	Nukkumatilat
Ylävuode ohjaamoalueen yläpuolella:
 · Luokkansa suurin makuutila 195 x 160 cm
 · Tilasuunnittelun ansiosta suuri seisomakorkeus ylävuoteen alla
 · Lääketieteellisesti suositeltu, pistejoustava alajousitus carawinx 
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
 · Mini Heki -kattoikkuna ylävuoteen yläpuolella*

Kiinteät vuoteet takana
 · Lääketieteellisesti suositeltu carawinx-vuodejärjestelmä, läm-
mitetty ja alta tuulettuva

 · Laadukas 7-vyöhykkeinen kylmävaahtopatja takaa parhaan ja 
terveellisen nukkumismukavuuden 

 · Mallit, joissa pitkittäiset erillisvuoteet / queenvuode: nostetta-
va päätyosa 

 · Mallit, joissa pitkittäiset erillisvuoteet: Erillinen patja keski-
osaan makuualueen suurentamiseksi, ulosvedettävä rappu 
vuoteeseen nousua varten ilman tikkaita 

 · Malleissa 47, 51 erityisen matala ja siksi mukava nousu taka-
vuoteeseen

 · Kattoikkuna Mini Heki takavuoteen yläpuolella 
 · Koko tilan läpi kiertävät yläkaapit tuovat runsaasti säilytystilaa
 · Takavuoteen edessä tilan erottava verho (mallin mukaan)

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

 · Raikasvesitilavuus malleissa 47, 49: 200 litraa, mallista 50 läh-
tien: 235 litraa, harmaavesisäiliö malleissa 47, 49: 145 litraa, 
mallista 50 lähtien: 185 litraa 

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

 · Tyhjennyshanat pakkasenkestävästi suojassa kaksoispohjassa 

sisäänkäyntialueella, helppo käsitellä
 · Harmaavesiletkusarja, suuri halkaisija ja luotettava liitäntä
 · Lähes huoltovapaa ja luotettava painevesijärjestelmä

Kaasu:
 · Auton ulkopuolella hyvin alas laskettu ja siten helppokäyttöi-
nen kaasupullokaappi

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

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

 · Automaattilaturi 22 A, elektroninen säätö, sammuu automaat-
tisesti jännitteen laskiessa, sis. starttiakun latauksen

 · Akkukeskus lämmitetty, 2 x 80 Ah geeliakku kaksoispohjassa, 
pääsy takatallista tai malleissa 50, 51, 51 QB kaksoispohjan säi-
lytystilasta apukuljettajan puolelta, sähkön pääkytkin

 · Taustavalaistu monitoimipaneeli oven yläpuolella olevan tek-
niikkasuojuksen takana, kyselytoiminto ajankohtaisesta ener-
giatilastosta, kalvonäppäimet, helppo käyttää

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

 · 230 V / 12 V pistorasia takatallissa

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

 · Lisäksi LED-valospotit kattolistassa yläkaappien yläpuolella  
antamassa tunnelmallista valoa

 · LED-korostevalot taustavaloina sisäänkäynnin alueella 
 · LED-korostevalot taustavaloina pesutilan pyöreässä seinässä 
(ei isossa kylpyhuoneessa)

 · Asunto-osan valaistusta voi säätää himmeäksi haluamaansa 
tunnelmaan 

 · Erillinen yövalaistus lattiassa LED-valospoteilla, kytkentä  
sisäänkäynnistä ja vuoteiden luota

 · Asunto-osan kynnyksessä ennen pesutilaa lattiaan upotettu 
pintavalaistus, kytkettävissä erikseen

 · Valot toimivat ns. vaihtokatkaisimesta, paikat: sisäänkäynnissä, 
istuinryhmässä ja takaosassa

TV:
 · Taulutelevision ulosvetojärjestelmä sivusohvan selkänojassa 
apukuljettajan puolella, liitäntävalmius 32”-taulutelevisiolle

 · Lisävaruste: taulutelevisio 32" 

 Lämmitys
Alde vesikeskuslämmitys
 · Vesikeskuslämmitys Alde, sähköllä 230 V tai kaasulla, sis.  
230 V lämpöpatruunan, lämminvesivaraajan, ilmausventtii-
lit, lukuisia lämpöpattereita ohjaamossa, kojelaudassa, asun-
to-osassa, kaksoispohjassa ja takatallissa

 · Lattialämmitys: lämpö varastoituu eristettyyn kaksoispohjaan, 
säteilee sieltä ylöspäin koko asunto-osan lattia-alalle ja antaa 
siihen miellyttävän lämmön. 

 · Lämmitettävä kojelauta antaa lisälämpöä ohjaamoon, lisä-
lämmitys: lisälämmityspaketti, 2-tehoinen puhallin kuljettajan  
istuimen alla, lisälämmitin sisäänkäynnin alueella

*jää pois lisävarusteessa Sky Dream Comfort



17carthago

Kattava	vakiovaru
stus:

 -  Airbag, ESP, ASR, ABS, hill holder  

-mäkilähtöavustin

 - Edessä mukavat vahvistetut jouset

 -  Erittäin iso ulkoluukku, suunnikastekniikalla

 -  Taulutelevision ulosvetojärjestelmä  

”Quick up” 32”

 -  Erittäin alas laskettu kaksoispohjan 

kellarisäilytystila, jossa vedentyhjennyskeskus

 -  Kaksoispohjan varastotila ”easy entry”,  

läpilastattava säilytystila

 - Ulkosuihku takatallissa

 -  Sähköinen keskuslukitus keittiön  

vetolaatikoissa

 - Kahvinkeittimen nostoteline

 - Apteekkarinkaappi

 -  Lääketieteellisesti suositeltu  

carawinx-vuodejärjestelmä

e-line

Hinnat ja tekniset tiedotchic e-line

e-
lin

e

Teliakselisto
/

5400	kg	asti

e-line	I	47 e-line	I	49 e-line	I	50 e-line	I	50	linerclass

Vakioalusta
Fiat Ducato

AL-KO matala runko 
40 heavy

Fiat Ducato
AL-KO matala runko 

40 heavy

Fiat Ducato
AL-KO matala runko 

40 heavy

Fiat Ducato
AL-KO matala runko 40 

heavy, teli

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

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

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

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

Kokonaispituus (mm) 1) 7332 7428 7730 7739

Kokonaisleveys (mm) 2) 2270 2270 2270 2270

Kokonaiskorkeus (mm) 3) 3050 3050 3050 3050

Akseliväli (mm) 4143 4143 4343 3820 + 800

Kaksoispohjan korkeus edessä/
takana (mm) 220/360 220/360 220/360 220/360

Seisomakorkeus oleskelutilassa/
takaosassa (mm) 2110/1980 2110/1980 2110/1980 2110/1980

Takatallin sisäkorkeus (mm) 1200 1320 1320 1320

Takatallin luukun leveys /korkeus 
apukuljettajan puolella (mm) 21) 1080/1150 1100/1250 1150/1250 1150/1250

Takatallin luukun leveys /korkeus 
kuljettajan puolella (mm) 21) 1080/1150 1100/1250 1150/1250 1150/1250

Teknisesti sallittu kokonaispaino 
(kg) 6) 78) 4500/4800* 4500/4800* 4500/4800* 5000 / 5400*

Paino ajovalmiina (kg) 6) 7) 9) 29) 3465 3500 3595 3815

Omapaino vakiovarustein (kg) 6) 8) 9) 3250 3285 3360 3600

Vetopaino maks. (kg) 4) 10) 1800 1800 1800 1800

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

Vuodepaikat kiinteät/muunnel-
tavat 16) 4/5 4/5 4/5 4/5

Takavuoteen mitat (mm)  1470 x 2100 1470/1320 x 2100 820 x 2020/1900 820 x 2020/1900

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

Lämmitysjärjestelmä Alde vesikeskus Alde vesikeskus Alde vesikeskus Alde vesikeskus

Raikasvesisäiliön tilavuus (l) 200 200 235 235 

Harmaavesisäiliön tilavuus (l) 145 145 185 185 

Akkukapasiteetti 2 x 80 Ah geeli 2 x 80 Ah geeli 2 x 80 Ah geeli 2 x 80 Ah geeli

Tuotenumero 132115 132125 132135 132145

* valinnainen kokonaispaino
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Kattava	vakiovarust
us:

 -  Airbag, ESP, ASR, ABS, hill holder 

   -mäkilähtöavustin

 - Edessä mukavat vahvistetut jouset

 -  Erittäin iso ulkoluukku suunnikastekniikalla

 -  Taulutelevision ulosvetojärjestelmä ”Quick 

up” 32”

 -  Erittäin alas laskettu kaksoispohjan kellarisäi-

lytystila, jossa vedentyhjennyskeskus

 -  Kaksoispohjan varastotila ”easy entry”,  

läpilastattava säilytystila

 - Ulkosuihku takatallissa

 -  Sähköinen keskuslukitus keittiön vetolaati-

koissa
 - Kahvinkeittimen nostoteline

 - Apteekkarinkaappi

 -  Lääketieteellisesti suositeltu  

carawinx-vuodejärjestelmä

e-line

Hinnat ja tekniset tiedotchic e-line

e-
lin

e

e-line	I	51 e-line	I	51
linerclass e-line	I	51	QB e-line	I	51	QB

linerclass

Vakioalusta
Fiat Ducato

AL-KO matala runko
40 heavy

Fiat Ducato
AL-KO matala runko

40 heavy, teli

Fiat Ducato
AL-KO matala runko

40 heavy

Fiat Ducato
AL-KO matala runko

40 heavy, teli

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

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

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

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

Kokonaispituus (mm) 1) 7873 7873 7925 7925

Kokonaisleveys (mm) 2) 2270 2270 2270 2270

Kokonaiskorkeus (mm) 3) 3050 3050 3050 3050

Akseliväli (mm) 4543 3820 + 800 4543 3820 + 800

Kaksoispohjan korkeus 
edessä/takana (mm) 220/360 220/360 220/360 220/360

Seisomakorkeus oleskelutilas-
sa/takaosassa (mm) 2110/1980 2110/1980 2110/1980 2110/1980

Takatallin sisäkorkeus (mm) 1200 1200 1120 1120

Takatallin luukun leveys /korkeus 
apukuljettajan puolella (mm) 21) 1080/1150 1080/1150 1150/1080 1150/1080

Takatallin luukun leveys /kor-
keus kuljettajan puolella (mm) 21) 1080/1150 1080/1150 1150/1080 1150/1080

Teknisesti sallittu kokonaispaino (kg) 6) 4500 / 4800* 5000 / 5400* 4500 / 4800* 5000 / 5400*

Paino ajovalmiina (kg) 6) 7) 9) 29) 3695 3815 3595 3835

Omapaino vakiovarustein (kg) 
6) 8) 9) 3390 3600 3380 3620

Vetopaino maks. (kg) 4) 10) 1800 1800 1800 1800

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

Vuodepaikat kiinteät/muunnel-
tavat 16) 4/5 4/5 4/5 4/5

Takavuoteen mitat (mm) 820 x 2000/1980 x 2 820 x 2000/1980 x 2 1450 x 2000 1450 x 2000

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

Lämmitysjärjestelmä Alde vesikeskus Alde vesikeskus Alde vesikeskus Alde vesikeskus

Raikasvesisäiliön tilavuus (l) 235 235 235 235 

Harmaavesisäiliön tilavuus (l) 185 185 185 185 

Akkukapasiteetti 2 x 80 Ah geeli 2 x 80 Ah geeli 2 x 80 Ah geeli 2 x 80 Ah

Tuotenumero 132155 132165 132175 132185

Teliakselisto
/

5400	kg	asti
Teliakselisto

/

5400	kg	asti

* valinnainen kokonaispaino
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Kattava	vakiovarust
us:

 -  Airbag, ESP, ASR, ABS, hill holder 

   -mäkilähtöavustin

 -  Edessä mukavat vahvistetut jouset

 -  Erittäin iso ulkoluukku, suunnikastekniikalla

 -  Taulutelevision ulosvetojärjestelmä  

”Quick up” 32”

 -  Erittäin alas laskettu kaksoispohjan kellarisäi-

lytystila, jossa vedentyhjennyskeskus

 -  Kaksoispohjan varastotila ”easy entry”,  

läpilastattava säilytystila

 - Ulkosuihku takatallissa

 -  Sähköinen keskuslukitus keittiön vetolaati-

koissa
 - Kahvinkeittimen nostoteline

 - Apteekkarinkaappi

 -  Lääketieteellisesti suositeltu  

carawinx-vuodejärjestelmä

Hinnat ja tekniset tiedot

e-line	I	51	QB	S	 e-line	I	51	QB	S
linerclass 

e-line	I	55	XL
linerclass

e-line	I	58	XL
linerclass

e-line	I	58	XL	S
linerclass 

Vakioalusta
Fiat Ducato

AL-KO matala runko
40 heavy

Fiat Ducato
AL-KO matala runko

40 heavy, teli

Fiat Ducato
AL-KO matala 

runko
40 heavy, teli

Fiat Ducato
AL-KO matala 

runko
40 heavy, teli

Fiat Ducato
AL-KO matala 

runko
40 heavy, teli

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

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

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

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

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

Kokonaispituus (mm) 1) 7980 7980 8270 8510 8570

Kokonaisleveys (mm) 2) 2270 2270 2270 2270 2270

Kokonaiskorkeus (mm) 3) 3050 3050 3050 3050 3050

Akseliväli (mm) 4543 3820 + 800 3980 + 800 3980 + 800 3980 + 800

Kaksoispohjan korkeus 
edessä/takana (mm) 220/360 220/360 220/360 220/360 220/360

Seisomakorkeus oleskelutilas-
sa/takaosassa (mm) 2110/1980 2110/1980 2110/1980 2110/1980 2110/1980

Takatallin sisäkorkeus (mm) 1120 1120 1320 1120 1120

Takatallin luukun leveys /korkeus 
apukuljettajan puolella (mm) 21) 1150/1080 1150/1080 1100/1280 1150/1080 1150/1080

Takatallin luukun leveys /korkeus 
kuljettajan puolella (mm) 21) 1150/1080 1150/1080 1100/1280 1150/1080 1150/1080

Teknisesti sallittu kokonaispaino (kg) 6) 4500 / 4800* 5000 / 5400* 5000 / 5400* 5000 / 5400* 5000 / 5400*

Paino ajovalmiina (kg) 6) 7) 9) 29) 3620 3860 3925 3965 3990

Omapaino vakiovarustein (kg) 6) 8) 9) 3405 3645 3710 3750 3775

Vetopaino maks. (kg) 4) 10) 1800 1800 1800 1800 1800

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

Vuodepaikat kiinteät/muun-
neltavat 16) 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5

Takavuoteen mitat (mm) 1450 x 2000 1450 x 2000 820 x 2020/1900 1450 x 2000 1450 x 2000

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

Lämmitysjärjestelmä Alde vesikeskus Alde vesikeskus Alde vesikeskus Alde vesikeskus Alde vesikeskus

Raikasvesisäiliön tilavuus (l) 235 235 235 235 235 

Harmaavesisäiliön tilavuus (l) 185 185 185 185 185 

Akkukapasiteetti 2 x 80 Ah geeli 2 x 80 Ah geeli 2 x 80 Ah 2 x 80 Ah 2 x 80 Ah

Tuotenumero 132177 132187 132200 132205 132207
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Teliakselisto

5400	kg	asti
Teliakselisto

5400	kg	asti
Teliakselisto

5400	kg	asti

Erittäin pitkä 

sivusohva, jossa 

ulosvedettävä 

makuu-/is-
tuintila

Erittäin pitkä 

sivusohva, jossa 

ulosvedettävä 

makuu-/is-
tuintila

* valinnainen kokonaispaino
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Tuote- 
nro 	Superpaketti	

 · Ohjaamon automaattinen  
ilmastointi

 · Vakionopeussäädin
 · Asunto-osan ovi ”Luxus” kolmipiste- ja keskuslu-
kituksella, sis. kauko-ohjaimen virta-avaimessa 
toiminnolla ”coming home” 40)

 · Keskuslukitus ulkoluukkuihin ja takatalliin  
(ei kaasupullokaappiin eikä WC-kasetin luukkuun)

 · Ulkopeilit ”bestview”, joissa kuljettajan oven  
ulkovalo, peilin kehikko kaksivärinen musta/ 
hopea-platina

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

 · Käsikäyttöiset takatukijalat, auton tukemiseksi 
pysäköitynä

 · Kojelaudan koristesarja: jalopuukoriste, kojelau-
dan tuuletusritilät hopeanväriset

 · Radio/DVD kaksois-DIN ja kosketusnäyttö, sis.  
radiovalmiuden, kattoantennin DVB-T vastaan-
otolla, sis. 2 kaiutinta ohjaamossa ja 2 kaiutinta 
istuinryhmän yläpuolella

 · Valmius aurinkopaneelille
 · Valmius satelliittilaitteistolle
 · Baarihylly, lasiteline ja lasisarja
 · Takatallin lisävarustus huopaverhouksella, säilytys-
verkoilla ja kiinnitysjärjestelmällä 

 · SOG wc-tuuletin, ilmanpoisto katon kautta
 · Truma DuoControl CS, törmäystunnistin, vaihtoau-
tomatiikka, lämmitystoiminto Eis-Ex

 · ”Yacht one” ovet ja laatikostojen päädyt keittiössä, 
kiiltävät, kermanväriset

 · WC Thetford C 260 keraaminen sisus*
 · Lämmönvaihdin asunto-osan lämmitykseen ajon 
aikana moottorilämmön avulla, sis. moottorin 
esilämmitystoiminnon

 · Carthagon 3-osainen laivakellosarja
 · Carthagon peruutuskamerajärjestelmä, jossa 
kameran yksittäislinssi sijoitettu takaosaan ja  
7” värinäyttö kojelaudan sivussa 

212080 PAKETIN	tarjoushinta Vakiona

Hintaetu € 11.960,-

Paketin paino: 126 kg 9)

210300
LISÄHINTA kun peruutuskamerassa 
tuplalinssi suljinkannella takaseinäs-
sä yksittäislinssin sijaan

Vakiona

210321
LISÄHINTAAN mediakeskus, jossa 
navigointi ja matkailuautojen reittio-
pas

€ 1.250,-

210330

LISÄHINTAAN mediakeskuksen 
DAB+ toiminto (vain yhdessä media-
keskuksen kanssa), toimitus 10/2016 
lähtien

€ 240,-

Satelliittiantenni	ja	TV	34)

 · LED-taulutelevisio 32”
 ·  Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classik 85  
CI-korttipaikalla

210561 PAKETIN	tarjoushinta € 3.540,-
Hintaetu € 1.030,-
Paketin paino: 38 kg 9)

210309

LISÄHINTAAN sähkötoiminen ulos-
vetoteline LED-taulutelevisiolle 32” 
Quick up -ulosvetojärjestelmän sijaan 
(vain XL-malleissa)

€ 420,-

210215
LISÄHINTAAN	Twin-laitteisto	Oyster	
Digital lisävarusteessa 24” TFT taka-
vuoteen alueella

€ 830,-

Keittiö/kahvi
 · Jännitteenmuunnin 12 voltista 230 volttiin,  
1800 W, verkon ensisijaiskytkentä. 

210700 PAKETIN tarjoushinta
kahvinkeittimen	kanssa € 1.540,-

210720 PAKETIN tarjoushinta
espressokeittimen	kanssa

€
1.540,-

210730 PAKETIN tarjoushinta
Nespresso-keittimen	kanssa € 1.690,-

Hintaetu € 310,-
Paketin paino: 12 kg 9)

Kesäilma
 ·  Kattoilmastointi Truma Aventa comfort 34) 

 ·  Markiisi, teline alumiinia, kangas harmaa, suurin 
mahdollinen pituus mallikohtainen

210840 PAKETIN	tarjoushinta € 3.330,-

Saamasi hintaetu jopa € 1.150,-

Paketin paino: 90 - 105 kg 9)

210310
LISÄHINTAAN	sähkökäyttöinen	mar-
kiisi Kesäilma-pakettiin käsikäyttöisen 
sijaan (ei 6,0 m markiisissa)

€ 490,-

Hintaetu
€ 11.960,-

* ei vaihtoehdossa 610240 
Pumppausjärjestelmä ja WC-säiliö
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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 vaihteisto, 6-vaihteinen, manuaalinen ohjaus ohjainsauvalla 2.250,- 25
310480 Vakionopeussäädin 330,-  5

310500 Ohjaamon automaattinen ilmastointi 80) 1.990,-  30
310560 Airbag kuljettaja/apukuljettaja 11) Vakio –
310610 Polttoainesäiliön laajennus 120 litraan 260,- 28
310720 ESP-ajonvakautusjärjestelmä Vakio –
330080 Kojelaudan koristesarja, jalopuukoriste, tuuletussuuttimet hopeanväriset 310,-  2

330020 Ohjaamon istuinten istuinosissa kallistus- ja korkeussäätö (eteen/taakse) 520,-  4

330070 Ohjaamossa istuinlämmitys 720,- 2
330340 16 tuuman Fiat-alumiinivanteet f40 heavy -alustaan (ei kokonaispainon korotuksessa 4 800 kg) 620,- -10
330345 16 tuuman Fiat-alumiinivanteet f40 heavy-alustalle (kaksoisakseli) 1.030,- -15
331200 Staattinen kaarrevalo, jossa kaksoistoimintona sumuvalot 620,- 4
331610 Pääajovalot LED-tekniikkaa (toimitus 12/2016 alkaen) 1.030,- –

331600 Varapyörä ja pidike, vakiona saatavan paikkaussarjan fix and go tilalla (ei kun 
lisävarusteena WC-säiliö) 280,- 20

311810 AL-KO vahvistetut jouset etuakselissa (akselipaino edessä 2 300 kg) Vakio –
311816 AL-KO ”ACS” High Performance jouset etuakselissa 840,- –
311820 AL-KO ”ALC” Level Controller -taka-akseli, ei teliakselistolle 1.600,- 25
330840 AL-KO Air Premium X2, täysilmajousitus taka-akselissa, nosto-/laskutoiminto 31) 3.700,- 45
330860  · Järjestelmä katso edellä, teliakselistoon 5.070,- 60

330880  AL-KO Air Premium X4, 4-kanavainen täysilmajousitus taka- ja etuakselissa auto-
maattisella tasonsäädöllä 31) 52) 8.960,- 50

330900  · Järjestelmä katso edellä, teliakselistoon 31) 11.060,- 82

212400 Sallitun kokonaispainon korotus 4 500 kg -> 4 800 kg: AL-KO ”Air Premium X2”, 
neljä alumiinipyörää suuremmalla kantavuudella (ei malleissa linerclass, XL) 71) 6.150,- 45

212405 Kokonaispainon korotus kuten edellä ja AL-KO ”Air Premium X4”, neljä alumiini-
pyörää suuremmalla kantavuudella (ei malleissa linerclass, XL) 72) 11.990,- 50

212410 Sallitun kokonaispainon korotus 5 000 kg -> 5 400 kg (linerclass-mallit teliakselistolla) 73) 1.030,- –

212415 Kokonaispainon korotus kuten edellä ja AL-KO ”Air Premium X2” (linerclass-mallit 
teliakselistolla) 74) 5.730,- 45

212420 Kokonaispainon korotus kuten edellä ja AL-KO ”Air Premium X4” (linerclass-mallit 
teliakselistolla) 75) 11.370,- 50

311420 Vetokoukku 1.960,- 50
331300 Käsikäyttöiset takatukijalat, auton tukemiseksi pysäköitynä 390,-  10

Kori ulkoa

410050 Asunto-osan ovi ”Luxus” kolmipiste- ja keskuslukituksella, sis. kauko-ohjaimen 
virta-avaimessa toiminnolla ”coming home” 40) 1.550,-  2

410120 Keskuslukitus ulkoluukkuihin ja takatalliin (ei kaasupullokaappiin eikä WC-kasetin 
luukkuun) 1.030,-  7

410260  Ulkoväri ”silverline”: keulamaski ja asunto-osa kokonaan hopeaa 53) 3.010,- – 

410300 Kaksiväriset riippuvat sivupeilit, musta/hopea-platina 370,-  –

410150 Lisäksi turvalukot  ohjaamon sekä asunto-osan ovessa 590,- 2

410180 Innovatiivinen sormenjälkijärjestelmä: asunto-osan ovien pääsytunnistus sor-
menjäljellä, vain kun lisävarusteena keskuslukitus 860,- 2

410560  Kattomarkiisi, teline alumiinia, kangas harmaa: pituus 4,5 m 1.560,-  45
410565 Sähkökäyttöinen kattomarkiisi (230 V), teline alumiinia, kangas harmaa: pituus 4,5 m 2.080,-  5

Alusta Fiat Ducato
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410580  Kattomarkiisi, teline alumiinia, kangas harmaa: pituus 5,0 m (mallit alk. I 50) 77) 1.770,-  50
410620 Sähkökäyttöinen kattomarkiisi (230 V), teline alumiinia, kangas harmaa: pituus 5,0 m 2.260,-  55
410600 Kattomarkiisi, teline alumiinia, kangas harmaa: pituus 5,5 m (alkaen mallista 50) 1.990,-  55

410640 Sähkökäyttöinen kattomarkiisi (230 V), teline alumiinia, kangas harmaa: pituus 5,5 m 
(alkaen mallista 50) 2.490,-  60

410670 Kattomarkiisi, teline alumiinia, kangas harmaa: pituus 6,0 m (alkaen mallista 55) 2.200,-  60

410690 LED-valonauha markiisiin 310,- 5

410660 Tuulilasin ja etusivuikkunoiden termopeitesarja talvea varten 410,- 10

410710 Tavaratilan ulosvetojärjestelmä ja neljä kuljetuslaatikkoa 720,- 20

410740 Suuri takatalliluukku kuljettajan ja apukuljettajan puolella Vakio –

 Sähköt
510040 Kolmas geeliakku asunto-osaan 80 Ah laturien kanssa 2 x 16 A = 32 A 590,- 30

510081 Aurinkopaneelit 2 x 100 W 34) 2.240,- 20

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

510120 Aurinkopaneelit 2 x 120 W 34) 2.700,- 40

510140 Valmius aurinkopaneelille 200,-  2

510160 Polttokennojärjestelmä (Efoy Comfort 140, 140 Ah/päivä) sis. säiliöpatruunan 10 l 4.360,- 18

510180 Jännitteenmuunnin 12 voltista 230 volttiin, 1800 W, verkon ensisijaiskytkennällä. 1.720,-  10

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

510220 Lisäpistorasia: 12 V L-istuinryhmän istuinlaatikossa 90,- 2

510240 Lisäpistorasia: 230 V L-istuinryhmän istuinlaatikossa 110,- 2

510500 Tuulilasin sähkölämmitys aikaohjauksella 830,- –

	Kaasu	/	vesi	/	muuta
610020 Truma DuoControl CS, törmäystunnistin, vaihtoautomatiikka, lämmitystoiminto Eis-Ex 330,-  5

610040 Kaasun kaukokytkin 260,- 1

610120 Kaasun ulkoliitäntä tavaratilan luukun takana kaksoispohjassa apukuljettajan 
puolella (ei kun lisävarusteena 5. istuinpaikka) 200,- 5

610140 Ulkosuihku lämmin/kylmä vesi takatallissa apukuljettajan puolella Vakio –

610180 Sadesuihku pois (mallit 49, 50, 51 QB) 60,- – 2

610220 WC-istuin Thetford C 260 keraamisella sisuksella ja 3-portaisella täyttömäärän näytöllä 62) 160,-  5

610240 WC-istuin Thetford pumppausjärjestelmällä39) ja WC-säiliöllä (vain ”linerclass” 
-mallit), säiliötilavuus: kasetti 13 l ja lisäksi WC-säiliö 127 l (yhteensä 140 l)56) 1.350,- 30

610400 WC:n lisäkasetti ja pidike 300,- 5

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

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

610500 Alumiinikuviopeltilattia takatallissa 150,- 20

610520 Kassakaapin asennus kaksoispohjaan (kun vaatekaapissa lattian alla oleva ilmastointilaite) 450,- 10

Keittiö	/	laitteet
550020 Keittiön työtaso korkealaatuisena Corian-mallina, saumaton 1.290,- 10

550060 Lasiteline baarihyllyyn Carthago-lasivalikoimalla (4 lasia) 380,-  2

550080 Tec-Tower jääkaappiyhdistelmä 160 l, erillinen pakastelokero ja kaasu-uuni 54) 820,- 20

550082 Tec-Tower kuten yllä, lisäksi grilli 930,- 20

550084 Tec-Tower kuten yllä, lisäksi mikrouuni 930,- 20

Kori ulkoa



23carthago e-line

Lisävarusteetchic e-line

e-
lin

e

Tuote- 
nro

€ sis.  
24 % ALV

sisältyy 
pakettiin paino kg

550240 Kahvinkeitin vakiomalliseen ylähyllyltä laskettavaan telineeseen 130,-  2

550260 Espressokeitin vakiomalliseen ylähyllyltä laskettavaan telineeseen 130,-  2

550286 Nespresso-kapselikeitin vakiomalliseen ylähyllyltä laskettavaan telineeseen 280,-  2

	Lämmitys/ilmastointi
650260 Kattoilmastointilaite Truma Aventa comfort (asennuskorkeus n. 24 cm) 34) 2.280,-  45

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

650180 Lisänä oleva lämminvesi-lattialämmitys: lisänä olevat lämpöputket asunto-osan 
istuinryhmän alueella kaksoispohjassa (vain ”linerclass”-mallit) 510,- 10

650020 Alde lämmitettävä lattiamatto ohjaamossa 560,- 10

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

Radio	/	multimedia	/	TV
710025  Radio/DVD kaksois-DIN kosketusnäytöllä (vain radiovalmiuden kanssa) 430,-  5

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

710082 Carthago-mediakeskus ohjaamossa ja navigaattoritoiminto 51) 1.250,-  12

710180  Peruutuskamerajärjestelmä, tuplalinssi suljinkannella takaseinässä,
sis. 7” värinäytön kojelaudan sivussa Vakio  7

710600 Korkealaatuinen äänentoistopaketti 320 W subwooferilla, erinomainen sointi 64) 2.600,- 6
710240   Peruutuskameravalmius sis. johdotuksen kojelaudasta takaosan ylähyllyyn asti 200,-  2

710500  TV-ulosvetojärjestelmän ”Quick up”-mekanismi 32”, paikka sivusohvan selkän-
ojan takana, käännettävä, sis. DVD-johdotuksen radioon ja kaiuttimiin Vakio –

710548 LED-taulutelevisio 32” ulosvetojärjestelmään ”Quick up”(Top Linie SL:n TV, vas-
taanotin ja DVB-T-viritin) 1.760,-  10

710501
TV-ulosvetojärjestelmän sähköinen ”Quick up” -mekanismi 32”, paikka sivusoh-
van selkänojan takana, käännettävä, sis. DVD-johdotuksen radioon ja kaiuttimiin 
(TV-ulosvetojärjestelmän ”Quick up” sijaan) 

420,-  2

710460 TV:n lisäliitäntä takavuoteen alueelle (koaksiaalikaapeli,, antenniliitin 
12 V -liitin) 300,- 3

710470 LED-taulutelevisio 24” takavuoteen alueelle kalusteisiin yhdistettynä (toimitus 
11/2016 alkaen, S-malleihin heti) 1.410,- 10

710575
Huoltokamera harmaavesisäiliön tyhjennysliitännässä, näyttö kojelaudassa 
kaksois-DIN-näyttöruudussa (toimitettavissa 11/2016 alkaen), lisävarusteessa 
WC-säiliö vain harmaavedelle

410,- 2

Satelliittilaitteisto/internet

750041  Satelliittiantenni Teleco Flatsat Classik 85, CI-korttipaikka maksu-TV:lle
(asennuskorkeus katolla noin 19 cm) 34) 2.810,-  28

750060  Oyster 85 HD TV: TV-vastaanotto 85 cm antennipeilin kautta, CI-korttipaikka mak-
su-TV:lle (maksullinen), asennuskorkeus katolla noin 22 cm 3.220,- 30

750080  Twinlaitteisto Oyster Digital: kuten yllä, mutta kaksoislaitteistona, SKEW-toiminto 
maan kaarevuuden kompensoimiseksi ja 2 CI-korttipaikkaa maksu-TV:lle 34) 58) 3.640,- 37

750160 Satelliittiantennivalmius (sis. johdotuksen vastaanottimen asennuspaikasta katolle) 200,-  2

Keittiö	/	laitteet
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810020 Tyylimaailma ”Yacht One”: Kalusteiden etupinnat keittiön vetolaatikoissa 
yacht-design, kiiltävä kermanväri 530,-  –

810021 Tyylimaailma ”Creme”: Asunto-osan yläkaappien etuosat kiiltävät kermanväriset 
kesäkastanjan sijaan 780,- –

810040 Oleskelutilan istuinryhmän alueella ikkunoiden ympärillä kermanvärinen nahka-
reunus (ei sähköisen TV-ulovetojärjestelmän kanssa) 650,- 5

810060 Carthagon 3-osainen laivakellosarja Nautic sisäänkäyntialueella, sis. lämpömitta-
rin, ilmapuntarin, kosteusmittarin 280,-  5

810200 Sähkökäyttöinen tuulilasin rullaverho, vakiomallinen ylävuode lyhennetty kokoon 
130 x 195 cm 1.550,- 20

810340 Ylävuode, jossa pistejousitusjärjestelmä Vakio –

810360 Ylävuode sähkökäyttöinen (ei kun käytössä sähkökäyttöinen tuulilasin rullaverho) 1.020,- 5

81465

”Sky Dream comfort”, jossa: kattoa kiertävät yläkaapit istuinryhmän yläpuolella 
ja ohjaamossa, yläkaappien etuosat kiiltävän kermanväriset, kaksi suurta pa-
noraamakattoikkunaa yhdistettynä muotoiltuun kattoverhoiluun, jossa epäsuora 
tunnelmavalaistus

2.080,- – 45

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

810720 Suuri peili kylpyhuoneen oven sisäpuolelle (vain mallit 47, 49, 51) 140,- 5

810830 Oleskelutilan pöytä vedettävissä ulos (vain XL-mallit) 500,- 1

810260 Takavuode elastisella jousituksella sälepohjan sijaan Vakio –

810660

Istuinryhmän sivusohva muunnettavissa 5. istuinpaikaksi ajon ajaksi, 3-pisteturva-
vyö (huomautus: sivusohvan yläpuolella oleva ikkuna ja ulkoluukku jäävät pois), ei 
mallissa XL, toimitettavissa 50, 51, 51 QB ja 51 QB S -malleihin 01/2017 lähtien, 
toimitusrajoitus ei koske linerclass-malleja 5) 60)

750,- 10

810662 Istuinryhmän sivusohva muunnettavissa 5. istuinpaikaksi ajon ajaksi, 3-pisteturva-
vyö (huomautus: istuinpehmuste kolmiosainen, ei irrotettavissa), vain XL-mallit 5) 1.010,- 10

810580 Istuinryhmä muutettavissa nukkumapaikaksi 440,- 10

810140 Irrallinen lattiamattosarja ohjaamoon ja asunto-osaan 460,- 10

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

850080 Barcelona – Antara-kangasyhdistelmä Vakio –

850120 Toulouse – Antara-kangasyhdistelmä Vakio –

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

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

850220 Osittain nahka Creme – nahka-kangasyhdistelmä 1.350,- 7

850240 Nahka Creme 3.330,- 10

850265 Kaksivärinen nahka Stone 3.430,- 10

850280 Kaksivärinen nahka Marone 3.430,- 10

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

Sisustus	/	asuminen	/	nukkuminen
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Vakiovarusteetchic s-plus

  chic s-plus: Omavaraisuuden 
 maailmanmestari liner-geeneillä 
 takavetoisessa Iveco Daily -mallissa

Mallisarjan vahvuudet
 · Ylellinen etu- ja takaosan suunnittelu ”Carthago 
v-face”

 · Asunto-osan suunnittelu ja kalusteet ”yachting”-tyyliä, 
suurempi sisäkorkeus 211 cm

 · Etummainen pyöreä istuinryhmä tilava ja mukava, 
mahtuu jopa kuusi henkeä

 · Kaksoispohjan säilytystilaratkaisu lastattavissa sisältä 
ja ulkoa, erittäin suuri säilytystilan korkeus, läpilas-
tausmahdollisuus suuresta luukusta innovatiivisella 
suunnikastekniikalla

 · XL omavaraisuusarvot: 235 l raikasta vettä, 2 x 80 Ah 
akut – lisäksi laajennettava, Alde vesikiertoinen lämmi-
tys liner-luokasta

 · Iveco Daily tiheävälitteisellä takavedolla, paripyörillä, 
vetopaino maks. 3,5 t

 · Huippuluokan turvavarustus: ABS, hill holder -mäkiläh-
töavustin, Carthagon ohjaamon näkyvyyskonsepti

 

 Perusajoneuvo
 · Iveco Daily 50 C 15, paripyörät takana, sallittu kokonaispaino 
5,6 t, vaihtoehtoisesti: 65 C 15 enint. 6,7 t

 · Moottori HPI diesel 3,0 l / 110 kW / 150 hv, Euro 6, 6-vaihteinen 
vaihteisto, takaveto

 · Hill holder -mäkilähtöavustin helpottaa ajoa ylämäkeen
 · Etuakseli pyörien erillistuennalla ja kiertosauvajousituksella, 
kaksoistukivarret ja korotettu akselipaino, jäykkä taka-akseli 
paraabelijousituksella, suositus: alustapaketti, jossa taka-akse-
lin ilmajousitus

 · ABS, ASR, ajonestolaite
 · Sumuvalot, LED-päiväajovalot integroitu keulamaskiin
 · Vakionopeussäädin
 · Akku 110 Ah, laturi 140 A
 · Polttoainesäiliö 70 l
 · Perävaunun kytkentävalmius (sähköt)

 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, kylmäeristys

 · 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 testattu salamasuojaus: korin alumiininen sisäpuoli 
toimii kuten Faradayn häkki, lisäksi ukkosjohtimet, jotka suojaa-
vat tehokkaasti salamilta

 · Asunto-osan tiiviystakuu 10 vuotta
 · Ulkoluukuissa sama sandwich-rakenne kuin seinissä ”Carthago 
Isoplus”, näkymättömästi upotetut saranat = tyylikäs, tasapin-
tainen ulkonäkö

 · Kaksinkertainen luukkujen eristys: sisätiiviste, ulkoinen tiiviste 

toimii roiskevesitiivisteenä 
 · Polttoainesäiliön luukku upotettu tasaisesti sivuseinään (auto-
jen standardin mukaisesti)

 · Sivuhelmat sandwich-tekniikalla / alumiinista, jauhemaalattu
 · Nykyaikainen lasikuituinen takaosa, jonka alla sandwich-taka-
seinä, erillinen takapuskuri (helppo vaihtaa vahingon sattuessa)

 · Ulkoluukut aukaistaan keskuskahvasta = helppo käyttää vain 
yhdellä kädellä sekä ulkoluukut säilytystilaan pääsyyn innova-
tiivisella suunnikasteknologialla

 · Keskuslukitus ohjaamon ja asunto-osan ovissa sekä kaikissa  
ulkoluukuissa (superpaketti)

 · Panoraama-kattoikkuna Heki III istuinryhmän yläpuolella 900 x 
600 mm*

 · Mini Heki -kattoikkuna ylävuoteen yläpuolella*
 · Asunto-osan ikkunat Seitz de Luxe, eristävät lasit tuplakehyksil-
lä, ei kylmäsiltoja, tasainen ulkopinta, ikkunoissa hyttysverkko, 
pimennysplisee ja aukaisijat

 · Asunto-osan turvaovi 3-osaisella lukkosalvalla, kolme litteää 
lukkopulttia ja sisäpuolella olevat terässaranat (superpaketti), 
ovi-ikkunassa eristävä lasi, pimennysverho, erillinen hyttysverk-
ko sisäpuolella koko oven leveydeltä 

 · LED asunto-osan oven valo, kiinteä sadevesireuna 
 · 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

 Ohjaamo
 · Etumaski korkealaatuista lasikuitua, kaksikerroseriste, koriin 
kiinnitettävät osat yksittäin vaihdettavissa

 · Vastakkain toimivat lasinpyyhkimet, suurempi näkökenttä sateella
 · Portaaton siirtymä asunto-osasta ohjaamoon
 · Carthago ohjaamon näkyvyyskonseptilla paras arvo testeissä 
 · Ajoaktiivinen kojelaudan muotoilu: jyrkästi eteenpäin kallistet-
tu, syvälle alas laskettu, erittäin iso panoraama-tuulilasi

 · Carthagon riippuvat sivupeilit ”bestview”, joissa iso pääpeili ja 
lisänä laajakulmapeili = erinomainen näkyvyys, peilin varteen 
integroitu ohjaamon ulkovalo, jossa coming home -toiminto = 
parempi turvallisuus (superpaketissa)

 · Peilin varren pidennys toimii sadevesikouruna
 · 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 (eristävät tuplalasit) ja ulkopuolella sadekouru 

 · Tilasuunnittelun ansiosta suuri seisomakorkeus ylävuoteen alla 
ja mukava kulku asunto-osasta ohjaamoon

 · Kuljettajan puolen kojelauta: paikka peruutuskameran näytölle 
= käytännöllinen ja häikäisemätön näkymä

 · Äänieristetty moottoritilaan päin; äänieristepaketti ”Silence”
 · Pistorasia 230 V / 12 V ohjaamon/asunto-osan istuinryhmän 
alueella

Ohjaamon	termokonsepti
 · Ohjaamon eristävät tuplalasit sivuikkunoissa ja ohjaamon 
ovi-ikkunoissa sivuttain ohjautuvat pimennysverhot

 · Eristävä tuulilasin monitoimiverho, jossa kennomainen raken-
ne, siten erinomainen eristystoiminto, parempi kuin tuulilasin 
rullaverho

 · Lisälämmityspaketti, 2-tehoinen puhallin kytkettävissä kuljet-
tajan istuimen alta (lisälämmitin) jalkatilan lämmitystä varten 

 · Lämmitettävä kojelauta antaa lisälämpöä ohjaamoon: Kojelau-
taan integroitu lämpöpatterit, joissa lämpöä ohjaava levy
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 · Kaksoislämpöpatteri sivulla apukuljettajan puolen säilytysloke-
ron takana koko ohjaamon pituudelta

 Lämpöä varastoiva kaksoispohja
 · Portaattomasti samassa tasossa oleva lattia ohjaamosta ta-
kaosaan saakka

 · Lämpöä varastoiva kaksoispohja, toiminnot: paikka ajoneuvon 
tekniikalle, säilytystilaa ja lämpöä varastoiva, lattialämmitys, va-
kauttaa ajoa

 · Kaksoispohjan vakiokorkeus läpi auton 220 mm, korkeus sivuilta 
alas lasketun säilytystilan alueella 780 mm

 · Kaksoispohjan kellarisäilytystila laskettu erittäin alas sisään-
käynnin alueella, käyttö myös ulkoa asunto-osan oven kautta, 
pääsy kaksisaranaisesta pilssiluukusta

 · Ulkotavaratila easy entry: lämmitetty kaksoispohja, sivuilta li-
säksi laskettu alas XXL-lastauskorkeuden saamiseksi, suureksi 
avautuva ulkoluukku suunnikastekniikalla, säilytystilaa istuin-
sohvan alle sekä kaksoispohjaan integroituna, läpilastattava säi-
lytystila, lastaus ulkoapäin, ottaminen sisältäpäin sohvan kautta, 
lisävalo kaksoispohjan säilytystilassa.

 · Lisävaruste: säilytystilan ulosvetojärjestelmä ja kuljetuslaatikot
 · Kaksoispohjan useat vesikiertoiset lämmityspatterit lämmittä-
vät koko tilan

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

 Takatalli
 · Suuri takatalli taka-akselin takaa laskettu syvälle alas
 · Alaslaskettu osa kiinnitetty muotoon liimatulla alumiinikanna-
tinpalkilla = tallin lastausvara 450 kg

 · Talliin on helppo lastata, koska alareuna on niin alhaalla ja talli 
on sisältä korkea

 · Tallin lattia: alkuperäinen pohjalevy, lasikuitua sisä- ja ulkopuo-
lelta, tallin sisälattiassa luistamaton pinta

 · Koko talli kauttaaltaan pakkasenkestävästi eristetty ja lämmitet-
tävä 

 · Pääsy kahdesta suuresta talliluukusta apukuljettajan ja kuljetta-
jan puolelta, tuettu kaasuvaimentimilla, avaus ylöspäin, veto-
lenkki 

 · Lujat kiinnityskiskot lastin varmistamiseen, vapaasti liikutettavat 
kiinnitysrenkaat

 · Kestävää huopaa takatallin luukkujen ja sisäseinien sisäpuolella 
(superpaketti)

 · Ulkosuihku takatallissa oikealla sivulla, lämmin/kylmä vesi, suih-
kupää ja liitosletku

 · 230 V / 12 V pistorasia

	Oleskelutila
 · Asunto-osan suunnittelu ”yachting”, suuri huonekorkeus:  
2,11 m

 · Pyöreä L-istuinryhmä ohjaamon/asunto-osan yhteydessä si-
vusohvalla, tilaa jopa kuudelle henkilölle 3-pisteisillä turvavöillä 
ajosuuntaan, niskatuet. Jalkatilaa lisättävissä käännettävien is-
tuinalustojen ansiosta niin, että syntyy kaksi varustettua istuin-
paikkaa ajon ajaksi, XL-mallit: pitkä sivusohva, jossa ulosvedet-
tävä istuin-/makuutila

 · Asunto-osassa ikkuna, apukuljettajan puolen sivusohvan ylä-
puolella

 · Suuri pyöreä pöytä asunto-osassa, puinen pyöreä profiili, kah-
della tavalla siirrettävissä (käyttö jalkapolkimesta), siihen ylettyy 
kaikilta istumapaikoilta 

 · Ohjaamon istuimet kääntyvät osaksi istuinryhmää, istuimia voi 
kääntää 180°, joten rento istuma-asento jalat toiselle penkille 
nostettuna mahdollinen

 · Korkealaatuisissa istuinpehmusteissa monikerroksinen sisus.  
Ergonomisesti muotoiltu, tukee hyvin istuinasentoa

 · Mukava tv:n katseluasento, kun näyttöruutu nousee ”quick 

up”-mekanismilla sivusohvan selkänojan takaa
 · Kalusteiden pinnan kuviointi ”kesäkastanja”, kaappien luukuissa 
kestävä kahvalista ”pull open” kromikoristelistalla.

 · 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

 · Laskosverhot asunto-osan ikkunoissa, pliseerattu laatumateri-
aali: verhon ympärillä helppokäyttöinen nostonaru, verho koko-
naisuudessaan irrotettavissa pesua varten, lisäksi asunto-osan 
verhoiluun sopivat sivuverhot

 · Seinissä ja katon sisäpuolessa olevan mikrokuitupäällysteen 
ansiosta asunto-osassa ylellinen tunnelma ja samalla sisäilmaa 
säädellään

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

	Keittiö
 · Suuri kulmakeittiö, jossa kestävä ”Savannah”-kuvioitu työtaso ja 
Corian-roiskevesilista

 · Työtaso valaistu LED-valonauhalla
 · Keittiötason alla keskellä ulosvedettävä säilytysvaunu, kaksi eril-
listä jäteastiaa ja lisäksi kori

 · Keittiön vetolaatikoiden sähköinen keskuslukitus – turvallinen 
lukitus ajon ajaksi

 · Vetolaatikot easy glide-rullalaakeroitu, itsesulkeutuvat ja vai-
mennus, kotitalouslaatua

 · Vetolaatikoiden Flex-jakojärjestelmä yksilöllistä järjestelyä var-
ten 

 · Erillinen jaoteltu ruokailuvälinelaatikko, pullojen kiinnitys 
 · Ylähyllyn luukut kaksiväriset, design ”kesäkastanja/kiiltävän ker-
manvärinen”

 · 3-liekkinen liesi Profi Gourmet, tukeva valurautaritilä ja kaksi-
osainen lasikansi antaa lisää laskutilaa, helposti puhdistettava 
lasipohja

 · Pyöreä teräsallas upotettu työtasoon, kansi kaksiosainen, ala-
puolta voi käyttää leikkuulautana

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

 · Laadukas korkeamallinen design-metallihana, keraaminen tiivis-
te ja ulosvedettävä käsisuihku 

 · Kahvinkeitinteline, laskeutuu keittiön yläkaapista, laskettava 
 · Baarikaappi, jossa koristelasiovi ja sisävalo 
 · Jääkaappi 160 l, kaikissa malleissa erillisellä pakastinlokerolla ja 
yhdistelmäkaappina nostettu mukavalle käyttökorkeudelle. Jää-
kaappi automaattisella energianlähteen haulla 12 V / 230 V / 
kaasukäyttö 

 · Apteekkarinkaappi, ulosvedettävä
 · Keittiöalueen yläpuolella sähkötoiminen kattotuuletin, tulo- ja 
poistoilmatoiminnoilla

 · Pistorasia 230 V, ylähyllyn alapuolella

 Kylpyhuone 
 · Pesutilan vastakkaisella puolella rajattu, erillinen suihkualue, 
jossa sadesuihku katossa (LED-valonauhalla taustavalaistu) sekä 
korkeussäädettävä käsisuihku

 · Tilava suihkutila, jossa liukuovi, 2 lattiaviemäriä, joista vesi pää-
see pois riippumatta auton asennosta 

 · Ei kynnystä suihkuun, lattia samassa tasossa, joten korkea sei-
somakorkeus

 · Suihkutilan lattialla teakpuinen ritilä, poistettavissa 
 · Kattoluukku suihkutilan tuulettamista varten
 · Pesutila ja pukeutumistila, Mini Heki -kattoikkuna
 · Kattoluukku suihkutilassa
 · Pesupöydän alakaappi, jossa pyykkikori
 · Iso peilikaappi, jossa hylly
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 · Sekoitehana, jossa laadukas keraaminen tiiviste
 · Kasetti-WC Thetford C 260 Standard
 · Massiivinen väliovi, jossa kahva ja lukitus. Mallista riippuen 
kaksitoimisena ovena: Kun ovi avataan sivuseinään asti, syntyy 
oleskelutilaan nähden erotettu pukeutumistila. Kaksitoimisen 
oven ollessa tällöin myös suljettuna voidaan vessassa käydä 
samaan aikaan suljetussa pesutilassa. Vaatekaapit yhdistetty 
käytännöllisesti pukeutumistilaan

 · Täyskorkea vaatekaappi

	Nukkumatilat
Ylävuode ohjaamoalueen yläpuolella:
 · Luokkansa suurin makuutila 195 x 160 cm
 · Lääketieteellisesti suositeltu, pistejoustava alajousitus carawinx 
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
 · Mini Heki -kattoikkuna ylävuoteen yläpuolella 

Kiinteät vuoteet takana
 · Lääketieteellisesti suositeltu carawinx-vuodejärjestelmä, läm-
mitetty ja alta tuulettuva

 · Laadukas 7-vyöhykkeinen kylmävaahtopatja takaa parhaan ja 
terveellisen nukkumismukavuuden 

 · Mallit, joissa pitkittäiset erillisvuoteet / queenvuode: nostetta-
va päätyosa 

 · Mallit 50, 55 XL: Erillinen patja keskiosaan makuualueen suu-
rentamiseksi, ulosvedettävä rappu vuoteeseen nousua varten 
ilman tikkaita 

 · Kattoikkuna Mini Heki takavuoteen yläpuolella 
 · Koko tilan läpi kiertävät yläkaapit tuovat runsaasti säilytystilaa
 · Takavuoteen edessä tilan erottava verho

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

 · Raikasvesisäiliön tilavuus 235 litraa, harmaavesisäiliö 200 litraa 
 · Raikas- ja harmaavesisäiliötä pääsee puhdistamaan oleskeluti-
lan lattian huoltoluukkujen kautta

 · Tyhjennyshanat suojassa kaksoispohjassa sisäänkäyntialueella, 
helppo käsitellä

 · Harmaavesiletkusarja, suuri halkaisija ja luotettava liitäntä
 · Lähes huoltovapaa ja luotettava painevesijärjestelmä

Kaasu:
 · Auton ulkopuolella hyvin alas laskettu ja siten helppokäyttöi-
nen kaasupullokaappi

 · Kaappiin mahtuu 2 x 11 kg kaasupullot, erillinen avaajalla va-
rustettu ulkoluukku

 · Kaasun sulkuhanat helposti käsiteltävissä keittiötilassa

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

 · Automaattilaturi 22 A, elektroninen säätö, sammuu automaat-
tisesti jännitteen laskiessa, sis. starttiakun latauksen

 · Akkukeskus geeliakulla 2 x 80 Ah lämmitetyssä kaksoispohjas-
sa, pääsy takatallista, lämmitetty, päävirtakytkin 

 · Taustavalaistu monitoimipaneeli oven yläpuolella olevan tek-
niikkasuojuksen takana, kyselytoiminto ajankohtaisesta ener-
giatilastosta, kalvonäppäimet, helppo käyttää

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

 · 230 V / 12 V pistorasia takatallissa

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

 · LED-korostevalot taustavaloina sisäänkäynnin alueella
 · Asunto-osan valaistusta voi säätää himmeäksi haluamaansa 
tunnelmaan 

 · Erillinen yövalaistus lattiassa LED-valospoteilla, kytkentä si-
säänkäynnistä ja vuoteiden luota

 · Asunto-osan kynnyksessä ennen pesutilaa lattiaan upotettu 
pintavalaistus, kytkettävissä erikseen

 · Valot toimivat ns. vaihtokatkaisimesta, paikat: sisäänkäynnissä, 
istuinryhmässä ja takaosassa

TV:
 · Taulutelevision ulosvetojärjestelmä sivusohvan selkänojassa 
apukuljettajan puolella, liitäntävalmius 32”-taulutelevisiolle

 · Lisävaruste: taulutelevisio 32” 

 Lämmitys
Alde vesikeskuslämmitys
 · Vesikeskuslämmitys Alde, sähköllä 230 V tai kaasulla, sis. 230 
V lämpöpatruunan, lämminvesivaraajan, ilmausventtiilit, lukui-
sia lämpöpattereita ohjaamossa, kojelaudassa, asunto-osassa, 
kaksoispohjassa ja takatallissa

 · Lattialämmitys: lämpö varastoituu eristettyyn kaksoispohjaan, 
säteilee sieltä ylöspäin koko asunto-osan lattia-alalle ja antaa 
siihen miellyttävän lämmön. 

 · Lämmitettävä kojelauta antaa lisälämpöä ohjaamoon, lisäläm-
mitin: lisälämmityspaketti, 2-tehoinen puhallin kuljettajan istui-
men alla

*jää pois lisävarusteessa Sky Dream Comfort
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s-plus	I	50 s-plus	I	52 s-plus	I	52	S

Vakioalusta Iveco Daily 50C Iveco Daily 50C Iveco Daily 50C

Perusmoottori diesel 3,0 l
(150 hv)

diesel 3,0 l
(150 hv)

diesel 3,0 l
(150 hv)

Kokonaispituus (mm) 1) 7880 8250 8370

Kokonaisleveys (mm) 2) 2270 2270 2270

Kokonaiskorkeus (mm) 3) 3125 / 3290** 3125 / 3290** 3125 / 3290**

Akseliväli (mm) 4350 4350 4350

Kaksoispohjan korkeus edessä/takana (mm) 225 / 360 225 / 360 225 / 360

Seisomakorkeus oleskelutilassa/takaosassa 
(mm) 2110/1980 2110/1980 2110/1980

Takatallin sisäkorkeus (mm) 1450 1240 1240

Takatallin luukun leveys /korkeus apukuljet-
tajan puolella (mm) 21) 1100 / 1250 1150 / 1190 1150 / 1190

Takatallin luukun leveys /korkeus kuljettajan 
puolella (mm) 21) 1100/1250 1150/1190 1150/1190   

Teknisesti sallittu kokonaispaino (kg) 6) 5600 / 5800 * / 6700 ** 5600 / 5800 * / 6700 ** 5600 / 5800 * / 6700 **

Paino ajovalmiina (kg) 6) 7) 9) 29) 3955 4085 4110

Omapaino vakiovarustein (kg) 6) 8) 9) 3740 3890 3915

Vetopaino maks. (kg) 10) 3500 3500 3500

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

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

Takavuoteen mitat (mm) 800 x 2050/2020 1450 x 2000 1450 x 2000

Ylävuoteen mitat 1600 x 1950 1600 x 1950 1600 x 1950

Lämmitysjärjestelmä Alde vesikeskus Alde vesikeskus Alde vesikeskus

Raikasvesisäiliön tilavuus (l) 235 l 235 l 235 l

Harmaavesisäiliön tilavuus (l) 200 l 200 l 200 l

Akkukapasiteetti 2 x 80 Ah geeli 2 x 80 Ah geeli 2 x 80 Ah geeli

Tuotenumero 132305 132315 132317

* valittaessa lisävaruste 330243 painon korotus 5,8 t  ** valittaessa alustamalli 65 C

Kattava	vakiovarust
us:

 - ASR, ABS, hill holder 

  -mäkilähtöavustin 

 -  Erittäin iso kaksoispohjan ulkoluukku, suunni-

kastekniikalla

 -  Taulutelevision ulosvetojärjestelmä  

”Quick up” 32”

 -  Erittäin matalalle laskettu kaksoispohjatila, jossa 

veden tyhjennyskeskus

  -  Kaksoispohjan säilytystilasuunnittelu  

”XXL jumbo space”, erittäin korkea tila ja läpilas-

tausmahdollisuus

 - Ulkosuihku takatallissa

 - Sähköinen keskuslukitus keittiön vetolaatikoissa

 - Vastakkain liikkuvat tuulilasinpyyhkimet

 - Kahvinkeittimen nostoteline

 - Apteekkarinkaappi

 -  Lääketieteellisesti suositeltu carawinx-vuodejär-

jestelmä 
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s-plus	I	55	XL s-plus	I	58	XL s-plus	I	58	XL	S

Vakioalusta Iveco Daily 50C Iveco Daily 50C Iveco Daily 65C***

Perusmoottori diesel 3,0 l
(150 hv)

diesel 3,0 l
(150 hv)

diesel 3,0 l 
(150 hv)

Kokonaispituus (mm) 1) 8280 8520 8580

Kokonaisleveys (mm) 2) 2270 2270 2270

Kokonaiskorkeus (mm) 3) 3125 / 3290** 3125 / 3290** 3290

Akseliväli (mm) 4750 4750 4750

Kaksoispohjan korkeus edessä/takana (mm) 225 / 360 225 / 360 225 / 360

Seisomakorkeus oleskelutilassa/takaosassa 
(mm) 2110 / 1980 2110 / 1980 2110 / 1980

Takatallin sisäkorkeus (mm) 1450 1230 1230

Takatallin luukun leveys/korkeus
apukuljettajan puoli (mm) 21) 1100 / 1250 1150 / 1190 1150 / 1190

Takatallin luukun leveys/korkeus
kuljettajan puolella (mm) 21) 1100 / 1250 1150 / 1190 1150 / 1190

Teknisesti sallittu kokonaispaino (kg) 6) 5600 / 5800 * / 
6700 **

5600 / 5800 * / 
6700 ** 6500 / 6700**

Paino ajovalmiina (kg) 6) 7) 9) 29) 4165 4205 4620

Omapaino vakiovarustein (kg) 6) 8) 9) 3950 3990 4405

Vetopaino maks. (kg) 10) 3500 3500 3500

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

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

Takavuoteen mitat (mm) 800 x 2050/2020 1450 x 2000 1450 x 2000

Ylävuoteen mitat 1600 x 1950 1600 x 1950 1600 x 1950

Lämmitysjärjestelmä Alde vesikeskus Alde vesikeskus Alde vesikeskus

Raikasvesisäiliön tilavuus (l) 235 l 235 l 235 l

Harmaavesisäiliön tilavuus (l) 200 l 200 l 200 l

Akkukapasiteetti 2 x 80 Ah geeli 2 x 80 Ah geeli 2 x 80 Ah geeli

Tuotenumero 132320 132325 132327

* valittaessa lisävarustus 330243 painon korotus 5,8t    ** valittaessa alustamalli 65 C    *** toimitettavissa 02/2017 alkaen myös alustamalliin 50C

Erittäin	pitk
ä	

sivusohva, jossa 

makuu-/istuin
tila

Erittäin	pitk
ä	

sivusohva, jossa 

makuu-/istuin
tila

Kattava	vakiovarust
us:

 - ASR, ABS, hill holder 

  -mäkilähtöavustin

 -  Erittäin iso kaksoispohjan ulkoluukku, suunni-

kastekniikalla

 -  Taulutelevision ulosvetojärjestelmä ”Quick up” 

32”
 -  Erittäin matalalle laskettu kaksoispohjatila, jossa 

veden tyhjennyskeskus

  -  Kaksoispohjan säilytystilasuunnittelu ”XXL 

jumbo space”, erittäin korkea tila ja läpilastaus-

mahdollisuus

 - Ulkosuihku takatallissa

 -  Sähköinen keskuslukitus keittiön vetolaatikoissa

 - Vastakkain liikkuvat tuulilasinpyyhkimet

 - Kahvinkeittimen nostoteline

 - Apteekkarinkaappi

 -  Lääketieteellisesti suositeltu carawinx-vuodejär-

jestelmä 
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Tuote- 
nro 	Superpaketti

 · Ohjaamon automaattinen ilmastointi
 · Asunto-osan ovi ”Luxus” kolmipiste- ja keskusluki-
tuksella, sis. kauko-ohjain käsilähettimen toimin-
nolla ”coming home” 40)

 · Keskuslukitus ulkoluukkuihin ja takatalliin (ei 
kaasupullokaappiin eikä WC-kasetin luukkuun)

 · Carthago riippuvat sivupeilit ”bestview”, joissa 
kuljettajan oven valaistus, peilin kehikko kaksiväri-
nen musta/hopea

 · Takaosan tuet auton tukemiseksi pysäköitynä
 · Radio/DVD kaksois-DIN ja kosketusnäyttö, sis.  
radiovalmiuden, kattoantenni ja DVB-T vastaan-
otto, sis. 2 kaiutinta ohjaamossa ja 2 kaiutinta 
istuinryhmän yläpuolella

 · Valmius aurinkopaneelille
 · Valmius satelliittilaitteistolle
 · Baarihylly, lasiteline ja lasisarja
 · Takatallissa huopaverhoilu taka-/sivuseinässä, säi-
lytysverkot, tavaroiden kiinnitysvyöt takaseinässä

 · SOG wc-tuuletin, ilmanpoisto katon kautta
 · Truma DuoControl CS, törmäystunnistin, vaihtoau-
tomatiikka, lämmitystoiminto Eis-Ex

 · ”Yacht one” ovet ja laatikostojen päädyt keittiössä, 
kiiltävät, kermanväriset

 · WC Thetford C 260 keraaminen sisus
 · Lämmönvaihdin asunto-osan lämmitykseen ajon 
aikana moottorilämmön avulla, sis. moottorin 
esilämmitystoiminnon

 · Carthagon 3-osainen laivakellosarja
 · Carthagon peruutuskamerajärjestelmä, jossa 
kameran yksittäislinssi sijoitettu takaosaan ja  
7” värinäyttö kojelaudan sivussa

212090 PAKETIN	tarjoushinta Vakiona
Hintaetu € 10.520,-
Paketin paino: 122 kg 9)

210300
LISÄHINTA kun peruutuskamerassa 
tuplalinssi suljinkannella takaseinäs-
sä yksittäislinssin sijaan

Vakiona

210321
LISÄHINTAAN mediakeskus, jossa 
navigointi ja matkailuautojen reittio-
pas

€ 1.250,-

210330

LISÄHINTAAN mediakeskuksen 
DAB+ toiminto (vain yhdessä media-
keskuksen kanssa), toimitus 10/2016 
lähtien

€ 240,-

Satelliittiantenni	ja	TV	34)

 · LED-taulutelevisio 32”
 ·  Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classik 85  
CI-korttipaikalla

210561 PAKETIN	tarjoushinta € 3.540,-
Hintaetu € 1.030,-
Paketin paino: 38 kg 9)

210309

LISÄHINTAAN sähkötoiminen ulos-
vetoteline LED-taulutelevisiolle 32” 
Quick up -ulosvetojärjestelmän sijaan 
(vain XL-malleissa)

€ 420,-

210215
LISÄHINTAAN	Twin-laitteisto	Oyster	
Digital lisävarusteessa 24” TFT taka-
vuoteen alueella

€ 830,-

Keittiö/kahvi
 · Jännitteenmuunnin 12 voltista 230 volttiin,  
1800 W, verkon ensisijaiskytkentä. 

210700 PAKETIN tarjoushinta
kahvinkeittimen	kanssa € 1.540,-

210720 PAKETIN tarjoushinta
espressokeittimen	kanssa

€ 1.540,-

210730 PAKETIN tarjoushinta
Nespresso-keittimen	kanssa € 1.690,-

Hintaetu € 310,-
Paketin paino: 12 kg 9)

Kesäilma
 ·  Kattoilmastointi Truma Aventa comfort 34) 

 ·  Markiisi, teline alumiinia, kangas harmaa, suurin 
mahdollinen pituus mallikohtainen

210840 PAKETIN	tarjoushinta € 3.330,-
Saamasi hintaetu jopa € 1.150,-
Paketin paino: 90 - 105 kg 9)

210310
LISÄHINTAAN	sähkökäyttöinen	 
markiisi Kesäilma-pakettiin käsikäyt-
töisen sijaan (ei 6,0 m markiisissa)

€ 490,-

Hintaetu
	€	10.520,-

* ei vaihtoehdossa 610260 
Pumppausjärjestelmä ja WC-säiliö
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Tuote- 
nro

€ sis.  
24 % ALV

sisältyy 
pakettiin paino kg

310010 Alustavaihtoehto Iveco Daily 65 C sis. sallitun kokonaispainon korotuksen 6,7 t 76) 
(vakio 58 XL S) 12.780,- 290

310241 Moottoriversio Iveco 18: 3,0 l Euro 6 AdBlue, 4-sylinterinen, 180 hv, 430 Nm, 
6-vaihteinen vaihteisto 2.700,- 90

310261 Moottoriversio Iveco 21: 3,0 l Euro 6 AdBlue, 4-sylinterinen, 205 hv, 470 Nm, sis. 
8-portainen automaattivaihteisto 8.940,- 123

310424 8 -portainen automaattivaihteisto (vakio moottoriversiossa 21), ei 150 hv -moot-
torissa 4.790,- 33

310660 Polttoainesäiliön tilavuus 90 l vakiona olevan 70 l sijaan (vakio alustavaihtoehdossa 65 C) 340,- 35

310520 Ohjaamon automaattinen ilmastointi 80) 1.720,-  30

310620 Taka-akselin tasauspyörästölukko 970,- 15

330070 Ohjaamossa istuinlämmitys 720,- 2

331200 Staattinen kaarrevalo, jossa kaksoistoimintona sumuvalot 620,- 4

331353 Nahkaverhottu, puukoristeltu ohjauspyörä, siirrettävissä eteenpäin, jolloin kuljet-
tajan istuin helpompi kääntää 1.030,- –

331610 LED ajovalot 1.030,- –
331440 Vetokoukku 2.050,- 50

331320 Takaosan tuet auton tukemiseksi pysäköitynä 31) 410,-  10

331340 Hydraulinen 4-kanavainen nostotukilaitteisto ja automaattinen tasonsäätö 7.810,- 130

Alustatekniikka	Iveco	Daily	50	C	/	65	C

330620

50	C:	Perusajoneuvopaketti	”alusta	2”	(suositeltu	paketti):	63)

• Etu- ja taka-akselin raidelevennys
• Taka-akselin ilmajousitus, nosto- ja laskutoiminto
• Etu- ja taka-akselin koristekapselit ruostumatonta terästä 

6.210,- 25

330600

50	C:	Perusajoneuvopaketti	”alusta	1”:	63)

• Etu- ja taka-akselin raidelevennys
• Etu- ja taka-akselin ilmajousitus, nosto- ja laskutoiminto
• Etu- ja taka-akselin koristekapselit ruostumatonta terästä 

9.070,- 70

330242 50	C:	Kevytmetallivanteet etuakselissa (vain yhdessä perusajoneuvopaketin kanssa) 2.490,- -5

330243 Vakioalustan 50 C korotus 5,6 tonnista 5,8 tonnin sallittuun kokonaispainoon, akse-
linpaino edessä 2,3 t, vain yhdessä lisävarusteisten kevytmetallivanteiden kanssa 3.120,- –

330605

65	C:	Perusajoneuvopaketti	”alusta	1”	(ehdottomasti	suositeltu	paketti):	63)

• Etuakselin raidelevennys
•  Etuakselin lisäilmajousitus ja taka-akselin täysilmajousitus, nosto/lasku toiminnolla
• Etu- ja taka-akselin koristekapselit ruostumatonta terästä   

10.840,- 30

330244 65	C:	Kevytmetallivanteet etuakselilla (vain yhdessä perusajoneuvopaketin kanssa) 2.490,- -5

Kori ulkoa
410010 Rappu ohjaamon oven sisääntulossa, voidaan ajaa sähköisesti sisään ja ulos 81) 520,- 5

410050 Asunto-osan ovi ”Luxus” kolmipiste- ja keskuslukituksella, sis. kauko-ohjain käsilä-
hettimen toiminnolla ”coming home” 40) 1.550,-  2

410120 Keskuslukitus ulkoluukkuihin ja takatalliin (ei kaasupullokaappiin eikä WC-kasetin 
luukkuun) 1.030,-  –

410260  Ulkoväri ”silverline”: keulamaski ja asunto-osa kokonaan hopeaa 53) 3.010,- – 

410300 Kaksiväriset riippuvat sivupeilit, musta/hopea-platina 370,-  –

410150 Lisäksi turvalukot  ohjaamon sekä asunto-osan ovessa 61) 590,- 2

410180 Innovatiivinen sormenjälkijärjestelmä: asunto-osan ovien pääsytunnistus sor-
menjäljellä, vain kun lisävarusteena keskuslukitus 860,- 2

410560  Kattomarkiisi, teline alumiinia, kangas harmaa: pituus 4,5 m 1.560,-  45

410565 Sähkökäyttöinen kattomarkiisi (230 V), teline alumiinia, kangas harmaa: pituus 4,5 m 2.080,-  5

410580  Kattomarkiisi, teline alumiinia, kangas harmaa: pituus 5,0 m (mallit alk. I 50) 77) 1.770,-  50

Alusta Iveco Daily
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410620 Sähkökäyttöinen kattomarkiisi (230 V), teline alumiinia, kangas harmaa: pituus 5,0 m 2.260,-  55

410600 Kattomarkiisi, teline alumiinia, kangas harmaa: pituus 5,5 m (alkaen mallista 50) 1.990,-  55

410640 Sähkökäyttöinen kattomarkiisi (230 V), teline alumiinia, kangas harmaa: pituus 5,5 m 
(alkaen mallista 50) 2.490,-  60

410670 Kattomarkiisi, teline alumiinia, kangas harmaa: pituus 6,0 m (alkaen mallista 55) 2.200,-  60

410690 LED-valonauha markiisiin 310,- 5

410660 Tuulilasin ja etusivuikkunoiden termopeitesarja talvea varten 410,- 10
410710 Tavaratilan ulosvetojärjestelmä ja neljä kuljetuslaatikkoa 720,- 20
410740 Suuri takatalliluukku kuljettajan ja apukuljettajan puolella Vakio –

Sähköt
510040 Kolmas geeliakku asunto-osaan 80 Ah laturien kanssa 2 x 16 A = 32 A 590,- 30

510081 Aurinkopaneelit 2 x 100 W 34) 2.240,- 20

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

510120 Aurinkopaneelit 2 x 120 W 34) 2.700,- 35

510140 Aurinkopaneelivalmius (sis. johdotuksen jakorasiasta katolle) 200,-  2

510160 Polttokennojärjestelmä (Efoy Comfort 140, 140 Ah/päivä) sis. säiliöpatruunan 10 l 4.360,- 18

510180 Jännitteenmuunnin 12 voltista 230 volttiin, 1800 W, verkon ensisijaiskytkennällä. 1.720,-  10

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

510220 Lisäpistorasia: 12 V pistorasia L-istuinryhmän istuinlaatikossa 90,- 2

510240 Lisäpistorasia: 230 V pistorasia L-istuinryhmän istuinlaatikossa 110,- 2

510500 Tuulilasin sähkölämmitys aikaohjauksella 830,- 2

Kaasu	/	vesi	/	muuta
610020 Truma DuoControl CS, törmäystunnistin, vaihtoautomatiikka, lämmitystoiminto Eis-Ex 330,-  5

610040 Kaasun kaukokytkin 260,- 1

610120 Kaasun ulkoliitäntä tavaratilan luukun takana kaksoispohjassa apukuljettajan puolella 200,- 5

610140 Ulkosuihku lämmin/kylmä vesi takatallissa apukuljettajan puolella Vakio –

610180 Sadesuihku jää pois 60,- – 2

610220 WC-istuin Thetford C 260 keraamisella sisuksella, 3-portaisella täyttömäärän näytöllä 62) 160,-  5

610260 WC-istuin Thetford pumppausjärjestelmällä39) ja WC-säiliöllä, säiliön tilavuus: ka-
setti 13 l ja lisäksi WC-säiliö 127 l (mallit 50, XL) tai lisäksi WC-säiliö 160 l (malli 52) 1.690,- 30

610400 WC:n lisäkasetti ja pidike 300,- 5

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

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

610500 Alumiinikuviopeltilattia takatallissa 150,- 20

610520 Kassakaappi kaksoispohjassa 450,- 10

Keittiö	/	laitteet
550020 Keittiön työtaso korkealaatuisena Corian-mallina, saumaton 1.290,- 10

550060 Lasiteline baarihyllylle Carthago-lasivalikoimalla 380,-  2

550080 Tec-Tower jääkaappiyhdistelmä 160 l, erillinen pakastelokero ja kaasu-uuni 54) 820,- 20

550082 Tec-Tower kuten yllä, lisäksi grilli 930,- 20

550084 Tec-Tower kuten yllä, lisäksi mikrouuni 930,- 20

550240 Kahvinkeitin vakiomalliseen ylähyllyltä laskettavaan telineeseen 130,-  2

550260 Espressokeitin vakiomalliseen ylähyllyltä laskettavaan telineeseen 130,-  2

550286 Nespresso-kapselikeitin vakiomalliseen ylähyllyltä laskettavaan telineeseen 280,-  2

Kori ulkoa
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650240 Lämmönvaihdin asunto-osan lämmitykseen ajon aikana moottorilämmön avulla, 
sis. moottorin esilämmitystoiminnon 930,-  13

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

650190 Liitetty lämminvesi-lattialämmitys: lisänä olevat lämpöputket asunto-osan istuin-
ryhmän alueella kaksoispohjassa sekä ohjaamossa 510,- 10

650260 Kattoilmastointi Truma Aventa comfort 34) 2.280,- 45

Radio	/	multimedia	/	TV
710025  Radio/DVD kaksois-DIN kosketusnäytöllä (vain radiovalmiuden kanssa) 430,-  5

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

710082 Carthago-mediakeskus ohjaamossa ja navigaattoritoiminto 51) 1.250,-  12

710180  Peruutuskamerajärjestelmä, tuplalinssi suljinkannella takaseinässä,
sis. 7” värinäytön kojelaudan sivussa Vakio  7

710600 Korkealaatuinen äänentoistopaketti 320 W subwooferilla, erinomainen sointi 64) .2.600,- 6

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

710500  TV-ulosvetojärjestelmän ”Quick up”-mekanismi 32”, paikka sivusohvan selkän-
ojan takana, käännettävä, sis. DVD-johdotuksen radioon ja kaiuttimiin Vakio –

710548 LED-taulutelevisio 32” ulosvetojärjestelmään ”Quick up” (Top Linie SL:n TV, vas-
taanotin ja DVB-T-viritin) 1.760,-  10

710501
TV-ulosvetojärjestelmän sähköinen ”Quick up” -mekanismi 32”, paikka sivusoh-
van selkänojan takana, käännettävä, sis. DVD-johdotuksen radioon ja kaiuttimiin 
(TV-ulosvetojärjestelmän ”Quick up” sijaan) 

420,-  2

710460 TV:n lisäliitäntä takavuoteen alueelle (koaksiaalikaapeli, antenniliitin, 12 V-rasia) 300,- 3

710470 LED-taulutelevisio 24” takavuoteen alueelle kalusteisiin yhdistettynä (toimitetta-
vissa 11/2016 alkaen) 1.410,- 10

710575
Huoltokamera harmaavesisäiliön tyhjennysliitännässä, näyttö kojelaudassa 
kaksois-DIN-näyttöruudussa (toimitettavissa 11/2016 alkaen), lisävarusteessa 
WC-säiliö vain harmaavedelle

410,- 2

Satelliittilaitteisto/internet

750041  Satelliittiantenni Teleco Flatsat Classik 85, CI-korttipaikka maksu-TV:lle
(asennuskorkeus katolla noin 19 cm) 34) 2.810,-  28

750060  Oyster 85 HD TV: TV-vastaanotto 85 cm antennipeilin kautta, CI-korttipaikka mak-
su-TV:lle (maksullinen), asennuskorkeus katolla noin 22 cm 3.220,- 30

750080  Twin-laitteisto Oyster Digital: kuten yllä, mutta kaksoislaitteistona. SKEW-toiminto 
maan kaarevuuden kompensoimiseksi ja 2 CI-korttipaikkaa maksu-TV:lle 34) 58) 3.640,- 37

750160 Satelliittiantennivalmius (sis. johdotuksen vastaanottimen asennuspaikasta katolle) 200,-  2

Sisustus	/	asuminen	/	nukkuminen	

810020 ”Yacht One”: Kalusteiden etupinnat keittiön vetolaatikoissa yacht-design, kiiltävä 
kermanväri 530,-  –

810021 Tyylimaailma ”Creme”: Asunto-osan yläkaappien etuosat kiiltävät kermanväriset 
kesäkastanjan sijaan 780,- –

810040 Oleskelutilan istuinryhmän alueella ikkunoiden ympärillä kermanvärinen nahka-
reunus (ei sähköisen TV-ulovetojärjestelmän kanssa) 650,- 5

810060 Carthagon 3-osainen laivakellosarja Nautic sisäänkäyntialueella, sis. lämpömitta-
rin, ilmapuntarin, kosteusmittarin 280,-  5

Ilmastointi	/	lämmitys
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810140 Irrallinen lattiamattosarja ohjaamoon ja asunto-osaan 460,- 10

810200 Sähkökäyttöinen tuulilasin rullaverho, vakiomallinen ylävuode lyhennetty kokoon 
130 x 195 cm 1.550,- 20

810360 Ylävuode sähkökäyttöinen (ei kun käytössä sähkökäyttöinen tuulilasin rullaverho) 1.020,- 5

810340 Ylävuode, jossa pistejousitusjärjestelmä Vakio –

810465

”Sky Dream comfort”, jossa: kattoa kiertävät yläkaapit istuinryhmän yläpuolella 
ja ohjaamossa, yläkaappien etuosat kiiltävän kermanväriset, kaksi suurta pa-
noraamakattoikkunaa yhdistettynä muotoiltuun kattoverhoiluun, jossa epäsuora 
tunnelmavalaistus

2.080,- – 45

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

810830 Oleskelutilan pöytä vedettävissä ulos (vain XL-mallit) 500,- 1

810260 Takavuode elastisella jousituksella sälepohjan sijaan Vakio –

810580 Istuinryhmä muutettavissa nukkumapaikaksi 440,- 10

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

850080 Barcelona – Antara-kangasyhdistelmä Vakio –

850120 Toulouse – Antara-kangasyhdistelmä Vakio –

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

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

850220 Osittain nahka Creme – nahka-kangasyhdistelmä 1.350,- 7

850240 Nahka Creme 3.330,- 10

850265 Kaksivärinen nahka Stone 3.430,- 10

850280 Kaksivärinen nahka Marone 3.430,- 10

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

Sisustus	/	asuminen	/	nukkuminen

 Muistiinpanot:
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		highliner:	Lastauksen	maailmanmestari	–	 
Carthagon linerluokka

Mallisarjan vahvuudet
 · Liner-istuma-asento muunnetun ohjaamomoduulin 

ansiosta: siirretty ylös- ja eteenpäin
 · Ainutlaatuinen moottorivenetyylinen kojelauta, jossa 

siirrettävä ohjauspyörä
 · Asunto-osan suunnittelu ”highline” tilavalla lounge-is-

tuinryhmällä ja premium-kylpyhuoneella
 · Kaksoispohjan säilytystilaratkaisu lastattavissa sisältä 

ja ulkoa, erittäin suuri säilytystilan korkeus, läpilastaus-
mahdollisuus suuresta luukusta innovatiivisella suunni-
kastekniikalla  

 · Liner-omavaraisuus: 265 l raikasvesi, 205 l harmaavesi, 
2 x 80 Ah akut, laajennettavissa 4 x 80 Ah, kiinteäsäiliöi-
nen WC, Alden vesikiertoinen lämmitys aidolla lämmin-
vesikiertoisella lattialämmityksellä

 · Liner-tekniikka: XL seinän paksuus 48 mm
 · Iveco Daily 65C/70C tiheävälitteisellä takavedolla, ja 

suurella kantavuusvaralla, vetopaino maks. 3,5 t, jopa 
7,49 t kokonaispainoon 

 Perusajoneuvo
 · Iveco Daily 65 C / 70 C korkearunko, paripyörät taka-akselissa
 · Sallittu kokonaispaino 6,50 t – 7,49 t
 · Moottori HPI diesel 3,0 l, 132 kW / 180 hv, 4-sylinterinen, 400 
Nm, Euro 6, 6-vaihteinen vaihteisto, takaveto, hill holder -mä-
kilähtöavustin

 · Taka-akseli paraabelijousituksella, suositus: taka-akselin ilma-
jousitus/kokonaan ilmajousitus

 · Automaattinen ohjaamon ilmastointi
 · Elektroninen jarrutusjakauma EBD, lukkiutumattomat jarrut 
ABS, ASR, ajonestolaite

 · Sumuvalot
 · LED-päiväajovalot integroitu keulamaskiin
 · Vakionopeussäädin
 · Akku 110 Ah, laturi 140 A
 · Polttoainesäiliö 90 l
 · Perävaunun kytkentävalmius (sähköt)

 Rakenne 
Liner-premiumluokan korirakenne 
 · Kori ja kaksoispohja täysin ilman puuosia = pysyvästi vetty-
mätön, alumiinia myös seinien sisäpuolella = lämmönvaraus, 
RTM/Styrofoam-eriste = ei sido kosteutta 

 · 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, kylmäeristys

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

 · Pohjalevy 52 mm: lasikuituinen ala- ja yläpuoli = ei vety
 · Seinän ja katon paksuus 48 mm 
 · Carthagon testattu salamasuojaus: korin alumiininen sisäpuoli 
toimii kuten Faradayn häkki, lisäksi ukkosjohtimet, jotka suojaa-
vat tehokkaasti salamilta

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

 · Ulkoluukuissa näkymättömästi upotetut saranat = tyylikäs, ta-
sapintainen ulkonäkö

 · Ulkoluukut aukaistaan keskuskahvasta = helppo käyttää vain 
yhdellä kädellä

 · Kaksinkertainen luukkutiivistys: sisäpuolen tiivistys, ulkopuolen 
tiivistys roiskevesisuojatusti

 · Takatallin luukuissa ja asunto-osan ovissa keskuslukitus ja kau-
ko-ohjaus, ei kaasupullojen kaapissa eikä wc-kasetin luukussa 
(superpaketti)

 · Polttoainesäiliön luukku upotettu tasaisesti sivuseinään (auto-
jen standardin mukaisesti)

 · Erillinen etupuskuri, jaoteltu 
 · Nykyaikainen lasikuituinen takaosa, jonka alla sandwichseinä, 
erillinen takapuskuri – helppo vaihtaa vahingon sattuessa 

 · Istuinryhmän yläpuolella panoraamakattoikkuna Heki III  
900 x 600 mm, Mini-Heki-kattoikkuna ylävuoteen yläpuolella 

 · Asunto-osan ikkunat Seitz de Luxe, eristävät lasit tuplakehyksil-
lä, ei kylmäsiltoja, tasainen ulkopinta, ikkunoissa hyttysverkko, 
pimennysjärjestelmä ja aukaisijat

 · Asunto-osan turvaovi 3-osaisella lukkosalvalla, kolme litteää 
lukkopulttia ja sisäpuolella olevat terässaranat, avaus ja sulke-
minen kauko-ohjauksella (kaukosäädin), ovi-ikkunassa eristävä 
lasi, pimennysverho, erillinen hyttysverkko sisäpuolella koko 
oven leveydeltä 

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

 · Sähköllä toimiva ulkorappu, upotettavissa kokonaan piiloon si-
vuhelmaan, käyttökytkin myös ohjaamossa, varoitussummeri

 · Ulkorappu eristetyssä kaksoispohjassa, johon lämmitys on oh-
jattu siten, että kylmän vaikutus sisään vähenee ovea avatessa

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

 Ohjaamo
 · Carthagon ohjaamon näkyvyyssuunnittelu: ylös ja eteenpäin 
siirretty lasikuituinen ohjaamo, kaksinkertaisesti eristetty, ajo-
asento korkeammalla – linermainen ajotuntuma, paras näky-
vyys kojelaudan muotoilun ansiosta: jyrkästi eteenpäin kallis-
tettu, hyvin alas menevä, erittäin suuri panoraamatuulilasi 

 · Vastakkain toimivat lasinpyyhkimet, suurempi näkökenttä sa-
teella

 · Carthagon riippuvat sivupeilit ”bestview”, suuri pääpeili ja li-
säksi laajakulmapeili = parempi näkyvyys ympärille, peilinvar-
ren pidennys toimii sadevesikouruna

 · Innovatiivinen kojelauta moottorivenetyylisenä sovitettu asun-
to-osan kalusteihin, puu/nahkasomisteinen ohjauspyörä kään-
nettävissä eteenpäin, jolloin kuljettajan istuimessa mahdollista 
istua tilavammin

 · Sähkötoiminen tuulilasin rullaverho, toimii vakiomallisella vaih-
tosuuntaimella 230 V / 300 W

 · Kuljettajan ja apukuljettajan SKA-komfort-istuimet, joissa kiin-
teät turvavyöt, säädettävät käsinojat molemmin puolin, pääl-
lystetty asunto-osan kankaalla, istuimet kääntyvät, istuinpin-
nan kallistuksen säätö

 · Kuljettajan- ja apukuljettajan puolella säilytys/sivutila, jossa 
erittäin suureksi mitoitettu kaksinkertainen lämpöpatteri ja sen 
päällä suuri säilytystila

 · Ylävuoteen alapuoli ja A-pylväät päällystetty laadukkaalla nah-
kalla, ylävuoteen sivuverhoilussa integroidut valospotit/luku-
lamput

 · Ohjaamon alue kauttaaltaan eristetty, ei kylmäsiltoja
 · Äänieristetty moottoritilaan päin; äänieristepaketti ”Silence”
 · Pistorasia 230 V ohjaamon/asunto-osan istuinryhmän alueella
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Ohjaamon	termokonsepti
 · Eristävät tuplalasit ohjaamon sivuikkunoissa, pimennyslaskos-
verho käytettävissä sivusta

 · Tuulilasin eristeverho
 · Lämmitettävä kojelauta antaa lisälämpöä ohjaamoon: kojelau-
taaan yhdistetty lämpöpatteri sandwicheristyslevynä

 · Kaksoislämpöpatteri sivulla kuljettajan ja apukuljettajan puolen 
säilytyslokeron takana koko ohjaamon pituudelta

 · Lisävaruste Thermoplus: lisälämmitin Webasto ohjaamon 
alueen ja sen ikkunoiden kohdistettuun lämmitykseen kojelau-
dan puhallusaukkojen kautta. Lämmitys vaihtoehtoisella ener-
gialähteellä: polttoaine kaasun sijasta

 Lämpöä varastoiva kaksoispohja
 · Portaattomasti samassa tasossa oleva asunto-osan lattia ohjaa-
mosta takaosaan saakka

 · Lämpöä varastoiva kaksoispohja, toiminto: sisältää ajoneuvon 
tekniikan, tavaratilan ja lämmönvarauksen, lisää ajovakautta

 · Kaksoispohjan vakiokorkeus läpi auton 350 mm, korkeus sivuilta 
alas laskettujen säilytystilojen alueella 980 mm

 · Ulkotavaratila easy entry: lämmitetty kaksoispohja, sivuilta li-
säksi laskettu alas XXL-lastauskorkeuden saamiseksi, suureksi 
avautuva ulkoluukku suunnikastekniikalla, säilytystilaa istuin-
sohvan alle sekä kaksoispohjaan integroituna, läpilastattava säi-
lytystila, lisävalo kaksoispohjan säilytystilassa.

 · Lisävaruste: säilytystilan ulosvetojärjestelmä ja kuljetuslaatikot
 · Sisältäpäin kaksoispohjaan ja tavaratiloihin pääsee asunto-osan 
lattialuukuista

 · Kaksoispohjan vesikiertoiset lämpöpatterit lämmittävät koko 
tilan

 · Lattialämmitys: lämpö varastoituu eristettyyn kaksoispohjaan, 
säteilee sieltä ylöspäin koko asunto-osan lattia-alalle ja antaa 
siihen miellyttävän lämmön. Lisävarusteena (superpaketissa): 
lisänä oleva aito vesikiertoinen lattialämmitys ohjaamossa, 
oleskelutilassa ja pesutilojen alueella

 Takatalli
 · Taka-akselin takaa laskettu alas, joten todella suuri sisäkorkeus
 · Alaslaskettu osa kiinnitetty muotoon liimatulla alumiinikanna-
tinpalkilla = tallin kantavuus 450 kg, ylösajosuojaus pyörien an-
siosta

 · Pääsy kuljettajan ja apukuljettajan puolen kahdesta suuresta tal-
liluukusta, tuettu kahdella kaasuvaimentimella, avaus ylöspäin 

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

 · Talliin on helppo lastata, koska alareuna on niin alhaalla ja talli 
on sisältä korkea

 · Koko talli kauttaaltaan eristetty ja lämmitettävä 
 · Järjestysjärjestelmä tavaraverkoilla
 · Kestävä huopa luukkujen sisäpuolella ja takatallin sivuseinissä – 
ei ole arka kolhuille ja vaimentaa lisäksi ääniä

 · Ulkosuihku takatallissa oikealla sivulla, lämmin/kylmä vesi, suih-
kupää ja liitosletku

 · Lujat kiinnityskiskot, joissa kiinnitysrenkaiden paikkaa voi muu-
tella

 · Pistorasia 230 V / 12 V

	Oleskelutila
 · Ohjaamon/oleskelutilan alueella tilava lounge-istuinryhmä, jos-
sa erittäin suuri oleskelutilan pöytä ja apukuljettajan puolella 
pitkä sivusohva ulosvedettävällä makuu-/istumatilalla 

 · Istuinryhmä Chaise II varustettuna kahdella 3-pisteturvavyöllä 
ajosuuntaan, niskatuet, istuinpinta laajennettavissa ajonaikaista 
käyttöä varten 

 · Ohjaamon istuimet voidaan yhdistää asunto-osan istuinryh-
mään, pois käännettävän ohjauspyörän ansiosta mukava lepo-
asento mahdollista myös kuljettajan istuimella

 · Asunto-osan korkealaatuiset istuinpehmusteet monikerroksi-
sella premiumvaahtomuovisisuksella, selkää tukeva toiminto

 · Oleskelutilan pöytä ”highliner”, ylellistä puuprofiilia, pinta-
kuviointi ”Venata”. Pöytä kahteen suuntaan liikutettavissa ja 
ulosvedettävä, yhdistettävissä täydellisesti asunto-osan istuin-
ryhmään; valinnainen: oleskelutilan pöydän/istuinryhmän lisä-
osasetti vuoteen muodostamiseksi istuinryhmään

 · Oleskelutilassa yksi ikkuna lisää, apukuljettajan puolen sivusoh-
van yläpuolella

 · Mukava television katseluasento, kun 32" näyttöruutu nousee 
”quick up”-mekanismilla sivusohvan selkänojan takaa 

 · Kalusteiden pinnassa ”kesäkastanja”-kuviointi.
 · Durafix-kaksoisliitostekniikka: Huonekalujen osat ruuvattu ja ta-
pitettu = kestävä liitos, kalusteet eivät kolise ajon aikana

 · Avaustuet, saranat ja kiskot lujaa kotitalouslaatua
 · Kaappien luukuissa tukeva kahvalista ”pull open”, krominen ko-
ristesuojus, mukava käyttää ja varma lukitus ajon aikana

 · Luukun sulkimessa vaimennin, joten se estää ajon aikaisia si-
vuääniä

 · Laskosverhot asunto-osan ikkunoissa, pliseerattu laatumateri-
aali: verhon ympärillä helppokäyttöinen nostonaru, verho koko-
naisuudessaan irrotettavissa pesua varten, lisäksi asunto-osan 
verhoiluun sopivat sivuverhot

 · Seinissä ja katon sisäpuolessa olevan mikrokuitu-
päällysteen ansiosta asunto-osassa ylellinen tunnel-
ma ja samalla se tasaa sisäilman kosteuden vaihtelua  

	Keittiö
 · Suuri kulmakeittiö ja pyöreä teräsallas, jossa kestävä Savan-
nah-pintainen työtaso ja muotoiltu Corian-reuna joka estää 
roiskevesien valumisen

 · Työtaso valaistu LED-valonauhalla
 · Keittiötason alla ulosvedettävä säilytysvaunu ja kaksi erillistä jä-
teastiaa ja lisäksi kori 

 · Laatikoiden ulosvetomekanismit rullalaakeroitu ”easy glide” 
 · itsesulkeutuvat ja vaimennettu, kotitalouslaatua
 · Vetolaatikoiden Flex-jakojärjestelmä yksilöllistä järjestelyä var-
ten 

 · Erillinen jaoteltu ruokailuvälinelaatikko, pullojen kiinnitys 
 · Ylähyllyn luukut kaksiväriset, design ”kesäkastanja/kiiltävä ker-
manväri” ja moderni kahvalista

 · Keittiön vetolaatikoiden sähköinen keskuslukitus: turvallinen lu-
kitus ajon ajaksi

 · 3-liekkinen liesi Profi Gourmet, tukeva valurautaritilä ja kaksi-
osainen lasikansi antaa lisää laskutilaa, helposti puhdistettava 
lasipohja ja automaattinen sytytys

 · Laadukas korkea design-metallihana, keraaminen tiiviste ja ulos-
vedettävä käsisuihku (kahvinkeittimen vesisäiliön täyttäminen)

 · Keittiöikkunan ympärillä lasireunus, saumaton ja siten helppo 
puhdistaa, malli creme-koristelasi, sivuilla muotoillut säilytyslo-
kerot

 · Ylähyllystä vedettävä kahvinkeittimen teline lisävarusteena saa-
tavan kahvin-, espresso- tai kapselikeittimen säilytykseen 

 · Baarikaappi, jossa koristelasiovi ja sisävalo (lisähintaan lasiteli-
ne/Carthagon lasisarja)

 · Lattiatasosta mukavalle käyttökorkeudelle nostettu jääkaappi 
160 l, kaikissa malleissa erillisellä pakastinlokerolla. Jääkaappi au-
tomaattisella energianlähteen haulla 12 V / 230 V / kaasukäyttö 

 · Apteekkarinkaappi
 · Sähkötoiminen kattotuuletin keittiöalueen yläpuolella, tulo- ja 
poistoilmatoiminnoilla 

 Premium-kylpyhuone
 · Pesutilan vastakkaisella puolella rajattu, erillinen suihkualue, 
jossa sadesuihku katossa (LED-valonauhalla taustavalaistu) sekä 
korkeussäädettävä käsisuihku 

 · Tilava suihkutila, jossa lasinen pyöreä ovi, 2 lattiaviemäriä, joista 
vesi pääsee pois riippumatta auton asennosta 
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 · Ei kynnystä suihkuun, lattia samassa tasossa, joten korkea sei-
somakorkeus

 · Suihkutilan lattialla teakpuinen ritilä, poistettavissa 
 · Kattoluukku suihkutilan tuulettamista varten
 · Pesutila ja pukeutumistila, Mini Heki -kattoikkuna
 · Kattoluukku suihkutilassa
 · Pesupöydän alakaappi, jossa pyykkikori
 · Iso peilikaappi, jossa hylly
 · Sekoitehana, jossa laadukas keraaminen tiiviste
 · Keraaminen WC, jossa kiinteä säiliö
 · Massiivinen väliovi, jossa kahva ja lukitus. Kun ovi avataan si-
vuseinään asti, syntyy oleskelutilaan nähden erotettu pukeu-
tumistila. Pesuhuoneiden suljettujen ovien ansiosta wc-käynti 
omassa rauhassa.

 · Liukuovi tilan jakamiseen nukkumatilan suuntaan.
 · Kaksi täyskorkeaa vaatekaappia pukeutumistilassa.

	Nukkumatilat
Ylävuode ohjaamoalueen yläpuolella
 · Makuutila: 195 x 130 cm 
 · Lääketieteellisesti suositeltu, pistejoustava carawinx-jousitus ja 
laadukas patja

 · Vuode laskeutuu hyvin alas = nousu helppoa, hyvä istumakor-
keus vuoteella, vuoteeseen nousu sivusohvan kautta ilman tik-
kaita!

 · Alaslasketussa asennossa vuode on vakaa eikä heilu
 · Säilytyslokero kirjoille ja led-valot
 · Ylävuoteen voi erottaa oleskelutilasta verholla
 · Mini Heki -kattoikkuna ylävuoteen yläpuolella

Kiinteät vuoteet takana
 · Lääketieteellisesti suositeltu carawinx-vuodejärjestelmä, läm-
mitetty ja alta tuulettuva

 · Laadukas 7-vyöhykkeinen kylmävaahtopatja takaa parhaan ja 
terveellisen nukkumismukavuuden 

 · Malli 59: vuoteiden keskelle vedettävä levy makuutilan suuren-
tamiseksi. Takavuode erityisen alhaalla ja siksi vuoteeseen on 
mukava nousta 

 · Takavuoteet nostettavalla päädyllä
 · Kattoikkuna Mini Heki takavuoteen yläpuolella 
 · Takavuoteen edessä liukuovi kylpyhuoneeseen päin 

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

 · Raikasvesisäiliö: 265 litraa
 · Harmaavesisäiliö: 205 litraa
 · Raikas- ja harmaavesisäiliötä pääsee puhdistamaan oleskeluti-
lan lattian huoltoluukkujen kautta

 · Tyhjennyshanat suojassa kaksoispohjassa sisäänkäyntialueella, 
helppo käsitellä myös ulkoapäin

 · Harmaavesiletkusarja, suuri halkaisija ja luotettava liitäntä
 · Lähes huoltovapaa ja luotettava painevesijärjestelmä

Kaasu:
 · Ulkopuolella oleva kaasupullokaappi, johon pääsee mukavasti 
käsiksi

 · Kaappiin mahtuu 2 x 11 kg kaasupullot, erillinen avaajalla va-
rustettu ulkoluukku

 · Kaasun sulkuhanat helposti käsiteltävissä keittiötilassa

Sähköt:
 · Sähköpääkeskus takatallissa. Laturi / sulakkeet / vikavirtasuoja 
helposti käsiteltävissä

 · 230 V verkkovirtaa ulkopistorasian kautta
 · Vahva automaattilaturi 1 x 22 Ah, elektroninen säätö, sammuu 
automaattisesti jännitteen laskiessa, sis. käynnistysakun latauksen

 · Asunto-osan geeliakut 2 x 80 Ah lämmitetyssä tilassa, takatal-

lista käsin käsiteltävässä akkukeskuksessa
 · Sähkön pääkytkin auton virtaverkon katkaisuun
 · Valaistu monitoimipaneeli, jossa kalvonäppäimistö, tekniikka-
suojuksen takana ulko-oven yläpuolella, ampeerimittari-toi-
minto vallitsevan energiataseen tarkastusta varten

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

 · 230 V / 12 V pistorasiat takatallissa

 ·  Monipuolinen valaistusjärjestelmä:
 · LED-valospotit asunto-osan etuosassa, istuinryhmän yläpuo-
lella ylähyllyjen alla sekä takavuoteen, keittiön ja ylävuoteen 
yläkaappien alla

 · Kattolistassa lisäksi LED-valospotit ja taustavalaistus LED-valo-
nauhalla tunnelmallisen valaistuksen aikaansaamiseksi

 · Korostevalot taustavaloina sisäänkäynnin alueella 
 · Asunto-osan valaistusta voi säätää himmeäksi haluamaansa 
tunnelmaan 

 · Erillinen yövalaistus lattiassa LED-valospoteilla, kytkentä si-
säänkäynnistä ja vuoteiden luota

 · Valot toimivat ns. vaihtokatkaisimesta, paikat: katkaisin sisään-
käynnissä, katkaisin istuinryhmässä ja takaosassa

TV:
 · TV-ulosvetojärjestelmä ”quick up” 32" sivusohvan selkänojas-
sa apukuljettajan puolella, liitäntävalmius 32”-taulutelevi-
siolle, teline käännettävissä (lisävaruste: taulutelevisio 32”) 

 Lämmitys
 · Vesikeskuslämmitys Alde, sähköllä 230 V tai kaasulla, sis. 230 
V lämpöpatruunan, lämminvesivaraajan, ilmausventtiilit, lukui-
sia lämpöpattereita ohjaamossa, kojelaudassa, asunto-osassa, 
kaksoispohjassa ja takatallissa

 · Lattialämmitys: lämpö tallentuu eristettyyn kaksoispohjaan, 
säteilee sieltä oleskelutilan koko lattia-alalle ja lämmittää sen 
miellyttävästi (lisävaruste: lisäksi aito vesikiertoinen lattialäm-
mitys ohjaamoon, oleskelutilaan ja pesutiloihin)

 · Lämmitettävä kojelauta/tuulilasin taka-alue antaa lisälämpöä 
ohjaamoon: eristetty kerrospinta kojelaudan alapuolella, jossa 
lämminvesi-lämmityskierukat = pintalämmitys

 · Lisälämmitin: lisälämmityspaketti, 2-tehoinen puhallin kytket-
tävissä kuljettajan istuimen alta jalkatilan lämmitystä varten 

 · Lämmönvaihdin Alde, jossa toimintona moottorin esilämmitys
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highliner	59	LE highliner	62	QB

Vakioalusta Iveco Daily 65 C/70 C* Iveco Daily 65 C/70 C*

Perusmoottori diesel 3,0 l (180 hv) diesel 3,0 l (180 hv)

Kokonaispituus (mm) 1) 8590 8850

Kokonaisleveys (mm) 2) 2270 2270

Kokonaiskorkeus (mm) 3) 3270 3270

Akseliväli (mm) 4750 4750

Kaksoispohjan korkeus (mm) 320 320

Seisomakorkeus asunto-osassa (mm) 1980 1980

Takatallin sisäkorkeus (mm) 1350 1350

Takatallin oven leveys/korkeus
apukuljettajan puoli (mm) 21) 1150 x 1250 1150 x 1250

Takatallin oven leveys/korkeus
kuljettajan puoli (mm) 21) 1150 x 1250 1150 x 1250

Teknisesti sallittu kokonaispaino (kg) 6) 6500 / 6700* / 
7000* / 7490*

6500 / 6700* / 
7000* / 7490*

Paino ajovalmiina (kg) 6) 7) 9) 29) 4665 4725

Omapaino vakiovarustein (kg) 6) 8) 9) 4450 4500

Vetopaino maks. (kg) 10) 3500 3500

Ajon aikana sallitut istumapaikat, joissa 3-pistetur-
vavyö 5) 4 4

Vuodepaikat kiinteät/muunneltavat 4/5 4/5

Takavuoteen mitat (mm) 820 x 2000 x 2 1450 x 2000

Ylävuoteen mitat 1300 x 1950 1300 x 1950

Lämmitysjärjestelmä Alde vesikeskus Alde vesikeskus

Raikasvesisäiliön tilavuus (l) 265 265

Harmaavesisäiliön tilavuus (l) 205 205

Akkukapasiteetti 2 x 80 Ah geeli 2 x 80 Ah geeli

Tuotenumero 132415 132420

* lisävaruste  

Kattava	vakiovaru
stus:

 - Vastakkain liikkuvat tuulilasinpyyhkimet

 -  Täysin eristetty lasikuituinen ohjaamomo-

duuli
 -  Innovatiivinen moottorivenetyylinen koje-

lauta
 -  Nahkaverhottu, puukoristeltu ohjauspyörä, 

käännettävissä pois tieltä

 -  Puuton kaksoispohja komposiittirakenteena

 -  Kaksoispohjan tavaratilasuunnittelu ”megas-

pace”, tilassa suurin mahdollinen korkeus ja 

läpilastausmahdollisuus 

  - Suunnikastekniikalla toteutetut ulkoluukut

 - carawinx-vuodejärjestelmä

 - Apteekkarinkaappi

 - Premium-kylpyhuone

 - Kaksi täyskorkeaa vaatekaappia
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Tuote- 
nro 	Superpaketti	

 · Asunto-osan ovien avauksen/ 
sulkemisen kauko-ohjaus ja ”coming home”  
-toiminto ” 40)

 · Ulkoluukkujen ja takatallin luukkujen keskuslukitus 
(ei kaasupullokaappiin eikä wc-kasetin luukkuun)

 · Riippuvat sivupeilit ”bestview”, peilin kehikko 
kaksivärinen musta/hopea

 · Mediakeskus, jossa DVD, navigointi ja matkailuau-
tojen reittiopas, sis. radiovalmiuden, kattoantenni 
ja DVB-T vastaanotto, sis. 2 kaiutinta ohjaamossa 
ja 2 kaiutinta istuinryhmän yläpuolella

 · Valmius aurinkopaneelille
 · Valmius satelliittilaitteistolle
 · Baarihylly keittiössä, lasiteline ja lasisarja
 · Truma DuoControl CS, törmäystunnistin, vaihtoau-
tomatiikka, lämmitystoiminto Eis-Ex

 · Takaosan tuet auton tukemiseksi pysäköitynä
 · ”Yacht One” ovet ja laatikostojen päädyt keittiös-
sä, kiiltävät, kermanväriset

 · Vesikiertoinen lattialämmitys ohjaamossa, oleske-
lutilan istuinryhmän alueella ja kylpyhuoneessa, 
säädettävissä erikseen

 · Carthagon 3-osainen laivakellosarja
 · Carthagon peruutuskamerajärjestelmä, kameran 
linssi sijoitettu takaseinään ja 7” värinäyttö koje-
laudan sivussa

212101 PAKETIN tarjoushinta Vakiona
Hintaetu € 8.270,-
Paketin paino: 100 kg 9)

210300
LISÄHINTAAN tuplalinssinen ja 
suljinkannellinen peruutuskamera 
takaseinässä yksilinssisen sijasta

Vakiona

Tuote- 
nro Satelliittiantenni	ja	TV	34)

 · LED-taulutelevisio 32”
 ·  Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classik 85 CI-kort-
tipaikalla

210561 PAKETIN	tarjoushinta € 3.540,-
Hintaetu € 1.030,-
Paketin paino: 38 kg 9)

210309

LISÄHINTAAN sähkötoiminen ulos-
vetoteline LED-taulutelevisiolle 32” 
Quick up -ulosvetojärjestelmän sijaan 
(vain XL-malleissa)

€ 420,-

210215
LISÄHINTAAN	Twin-laitteisto	Oyster	
Digital lisävarusteessa 24” TFT taka-
vuoteen alueella

€ 830,-

Keittiö/kahvi
 · Jännitteenmuunnin 12 voltista 230 volttiin, 1800 
W, verkon ensisijaiskytkentä. 

210700 PAKETIN tarjoushinta
kahvinkeittimen	kanssa € 1.540,-

210720 PAKETIN tarjoushinta
espressokeittimen	kanssa

€ 1.540,-

210730 PAKETIN tarjoushinta
Nespresso-keittimen	kanssa € 1.690,-

Hintaetu € 310,-
Paketin paino: 12 kg 9)

Kesäilma
 ·  Kattoilmastointi Truma Aventa comfort 34) 

 ·  Markiisi, teline alumiinia, kangas harmaa, suurin 
mahdollinen pituus mallikohtainen

210840 PAKETIN	tarjoushinta € 3.330,-
Saamasi hintaetu jopa € 1.150,-
Paketin paino: 90 - 105 kg 9)

210310
LISÄHINTAAN	sähkökäyttöinen	mar-
kiisi Kesäilma-pakettiin käsikäyttöisen 
sijaan (ei 6,0 m markiisissa)

€ 490,-

Säästä!

Etusi	Super
pake-

tissa
€ 8.270,-
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Tuote- 
nro

€ sis.  
24 % ALV

sisältyy 
pakettiin paino kg

310020 Alustamalli Iveco Daily 70 C:
 sallittu kokonaispaino 7,0 t, korotettu akselipaino edessä 2,5 t 2.610,- 50

310025 Kokonaispainon korotus, alustamalli Iveco Daily 70 C:
 sallittu kokonaispaino 7,49 tonnia 7,0 tonnin sijaan ja korotettu akselipaino edessä 2,8 t 1.030,- –

310281
Moottoriversio	Iveco	Daily	C	21:
3,0 l Euro 6 AdBlue, 4-sylinterinen, 205 hv, 470 Nm, sis. 8-portainen automaatti-
vaihteisto

7.270,- 50

310424 8-portainen automaattivaihteisto (vakio moottoriversiossa 21) 4.790,- 33

310530 Ohjaamon ilmastointi automaattisella säädöllä 80) Vakio –

331352 Nahkaverhottu, puukoristeltu ohjauspyörä, käännettävissä pois tieltä Vakio –

330040 Ohjaamon ilmajousitetut istuimet, ristiseläntuki 3.270,- 65

330060 Ohjaamon ilmajousitettujen istuimien istuinlämmitys 620,- 1

330240 Koristekapselit ruostumatonta terästä 530,- 10

310620 Taka-akselin tasauspyörästölukko 970,-  15

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

331200 Staattinen kaarrevalo, jossa kaksoistoimintona sumuvalot 620,- 4

331460 Vetokoukku 2.420,- 50

331320 Takaosan tuet auton tukemiseksi pysäköitynä 31) 410,-  10

331340 Hydraulinen 4-kanavainen nostotukilaitteisto ja automaattinen tasonsäätö 7.810,- 130

Alustatekniikka	Iveco	Daily	65	C	/	70	C

330640

Perusajoneuvopaketti	”alusta	2”:
• Etuakselin raidelevennys
• Etu- ja taka-akselin ilmajousitus, nosto- ja laskutoiminto
• Taka-akselin tasauspyörästölukko
• Kevytmetallivanteet etuakselissa ja koristekapselit taka-akselissa

9.660,- 70

330660
Perusajoneuvopaketti	”alusta	3”	(suositeltu	paketti):
katso perusajoneuvopakettia ”alusta 2”, kuitenkin 4-kanavainen täysilmajousitus 
taka- ja etuakselissa ja Autolevel-toiminto 38)

13.860,- 100

Kori ulkoa
410300 Riippuvat sivupeilit musta/hopea-platina 370,-  –

410260  Ulkoväri ”silverline”: keulamaski ja asunto-osa kokonaan hopeaa 3.010,- 1

410160 Ylimääräinen turvalukko asunto-osan ovessa vakiovarusteisen kolmoissalpalukituksen lisäksi 300,- 2

410220  Asunto-osan oven lukituksen kauko-ohjaus, ”coming home”-toiminto 210,-  1

410180  Innovatiivinen sormenjälkijärjestelmä: asunto-osan oven pääsytunnistus sormenjäljellä 860,- 2

410120 Ulkoluukkujen ja takatallin luukkujen keskuslukitus (ei kaasupullokaappiin eikä 
wc-kasetin luukkuun) 1.030,-  7

410580  Kattomarkiisi, teline alumiinia, kangas harmaa: pituus 5,0 m 77) 1.770,-  50

410620 Sähkökäyttöinen kattomarkiisi (230 V), teline alumiinia, kangas harmaa: pituus 5,0 m 2.260,-  55

410600 Kattomarkiisi, teline alumiinia, kangas harmaa: pituus 5,5 m 1.990,-  55

410640 Sähkökäyttöinen kattomarkiisi (230 V), teline alumiinia, kangas harmaa:  
pituus 5,5 m 2.490,-  60

410690 LED-valonauha markiisiin 310,- 5

410660 Tuulilasin/sivuikkunoiden termopeitesarja ohjaamon ulkopuolelle 410,- 10

410710 Tavaratilan ulosvetojärjestelmä ja neljä kuljetuslaatikkoa 720,- 20

410720 Suuri takatalliluukku kuljettajan ja apukuljettajan puolella Vakio –

Alusta	Iveco	Daily	65	C	/	70	C
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Tuote- 
nro

€ sis.  
24 % ALV

sisältyy 
pakettiin paino kg

510061 Sähkötehopaketti: yhteensä 4 x 80 Ah geeliakkua, sis. laturin 44 Ah 1.010,- 50

510081 Aurinkopaneelit: 2 x 100 W 34) 2.240,- 20

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

510120 Aurinkopaneelit: 2 x 120 W 34) 2.700,- 35

510140 Valmius aurinkopaneelille 200,-  2

510160 Polttokennojärjestelmä (Efoy Comfort 140, 140 Ah/päivä) sis. säiliöpatruunan 10 l 4.360,- 18

510180 Jännitteenmuunnin 12 voltista 230 volttiin, 1800 W, verkon ensisijaiskytkennällä 30) 1.720,-  10

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

510220 Lisäpistorasia: 12 V L-istuinryhmän istuinlaatikossa 90,- 2

510240 Lisäpistorasia: 230 V L-istuinryhmän istuinlaatikossa 110,- 2

Kaasu	/	vesi	/	muuta

610020 Truma DuoControl CS, törmäystunnistin, vaihtoautomatiikka, lämmitystoiminto 
Eis-Ex 330,-  5

610040 Kaasun kaukokytkin 260,- 1

610060 Kiinteä kaasusäiliö, Eis-Ex-säädinlämmitys, tilavuus 60 l 1.860,- 50

610120 Kaasun ulkoliitäntä tavaratilan luukun takana kaksoispohjassa apukuljettajan 
puolella 200,- 5

610180 Sadesuihku jää pois (seisomakorkeuden korotus) 60,- – 2

610280  Kiinteä keraaminen WC kiinteällä säiliöllä, jonka tilavuus 155 l. Gardena-liittimellä 
varustettu puhdistussuutin Vakio 25

610300 WC-säiliön huuhtelulaite pumppaamalla harmaavettä 890,- 5

610500 Alumiinikuviopeltilattia takatallissa 150,- 20

610520 Kassakaapin asennus kaksoispohjaan 450,- 10

Keittiö	/	laitteet
550080 Tec-Tower jääkaappiyhdistelmä 160 l, erillinen pakastelokero ja kaasu-uuni 54) 820,- 20

550082 Tec-Tower kuten yllä, lisäksi grilli 930,- 20

550084 Tec-Tower kuten yllä, lisäksi mikrouuni 930,- 20

550020 Keittiön työtaso korkealaatuisena Corian-mallina, saumaton 1.290,- 10

550060 Baarihylly, lasitelineessä Carthagon lasivalikoima (4 lasia) 380,-  2

550240 Kahvinkeitin vakiomalliseen ylähyllyltä laskettavaan telineeseen 130,-  2

550260 Espressokeitin vakiomalliseen ylähyllyltä laskettavaan telineeseen 130,-  2

550286 Nespresso-kapselikeitin vakiomalliseen ylähyllyltä laskettavaan telineeseen 280,-  2

Ilmastointi	/	lämmitys
650066 Lämmitettävä pyyhetanko pesutilassa, kromi 300,- 5

650085 Aito vesikiertoinen lattialämmitys ohjaamossa, oleskelutilan istuinryhmän alueel-
la ja kylpyhuoneessa, säädettävissä erikseen 2.030,-  15

650140 Moottorin esilämmitystoiminto yhdistettynä vakiomalliseen lämmönvaihtimeen Vakio –

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

650260 Kattoilmastointi Truma Aventa comfort 34) 2.280,-  45

Radio	/	multimedia	/	TV

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

Sähköt
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sisältyy 
pakettiin paino kg

710082 Carthago-mediakeskus ohjaamossa, navigointitoiminto, ulos siirtyvä näyttöruutu 51) 
(vain yhdessä radion/DVD-aseman ja radiovalmiuden kanssa) 1.250,-  12

710180  Peruutuskamerajärjestelmä, tuplalinssi suljinkannella takaseinässä,
sis. 7” värinäytön kojelaudan sivussa Vakio 7

710600 Korkealaatuinen äänentoistopaketti 320 W subwooferilla erinomaiseen sointiin, 
vain yhdessä navigointimediakeskuksen kanssa 64) 2.600,- 6

710500  TV-ulosvetojärjestelmän ”Quick up”-mekanismi 32”, paikka sivusohvan selkän-
ojan takana, käännettävä, sis. DVD-johdotuksen radioon ja kaiuttimiin Vakio –

710548 LED-taulutelevisio 32” ulosvetojärjestelmään ”Quick up” (Top Linie SL:n TV, vas-
taanotin ja DVB-T-viritin) 1.760,-  10

710501
TV-ulosvetojärjestelmän sähköinen ”Quick up” -mekanismi 32”, paikka sivusoh-
van selkänojan takana, käännettävä, sis. DVD-johdotuksen radioon ja kaiuttimiin 
(TV-ulosvetojärjestelmän ”Quick up” sijaan) 

420,-  2

710460 TV:n lisäliitäntä takavuoteen alueelle (koaksiaalikaapeli, antenniliitin, 12 V-rasia) 300,- 3

710470 LED-taulutelevisio 24” takavuoteen alueelle kalusteisiin yhdistettynä 1.410,- 10

710575 Huoltokamera harmaavesisäiliön tyhjennysliitännässä, näyttö kojelaudassa kak-
sois-DIN-näyttöruudussa (toimitettavissa 11/2016 alkaen), vain harmaavedelle 410,- 2

Satelliittilaitteisto/internet

750041  Satelliittiantenni Teleco Flatsat Classik 85, CI-korttipaikka maksu-TV:lle
(asennuskorkeus katolla noin 19 cm) 34) 2.810,-  28

750060  Oyster 85 HD TV: TV-vastaanotto 85 cm antennipeilin kautta, CI-korttipaikka mak-
su-TV:lle (maksullinen), asennuskorkeus katolla noin 22 cm 3.220,- 30

750080  Twin-laitteisto Oyster Digital: kuten yllä, mutta kaksoislaitteistona. SKEW-toiminto 
maan kaarevuuden kompensoimiseksi ja 2 CI-korttipaikkaa maksu-TV:lle 34) 58) 3.640,- 37

750160 Satelliittiantennivalmius (sis. johdotuksen vastaanottimen asennuspaikasta katolle) 200,-  2

Asuintila-/istuinryhmäversiot

810020 ”Yacht One”: Kalusteiden etupinnat keittiön vetolaatikoissa yacht-design, kiiltävä 
kermanväri 530,-  –

810021 Tyylimaailma ”Creme”: Asunto-osan yläkaappien etuosat kiiltävät kermanväriset 
kesäkastanjan sijaan 780,- –

810500 Lounge-istuinryhmä Chaise II, käännettävissä, jolloin saadaan kaikkiaan 4 turva-
vyöpaikkaa ajon ajaksi Vakio –

810580 Lounge-istuinryhmä muunneltavissa vuoteeksi 440,- 10

810740 Katon ylellinen sisäverhoilu keinonahkalla, oleskelutilasta ylävuoteeseen asti (ei 
mahdollista ylävuoteen jäädessä pois) 1.020,- 7

810040 Oleskelutilan istuinryhmän alueella ikkunoiden ympärillä kermanvärinen nahka-
reunus (ei 32 tuuman TFT-kuvaruudun kanssa) 650,- 5

810060 Carthagon 3-osainen laivakellosarja Nautic sisäänkäyntialueella 280,-  5

810720 Suuri peili kylpyhuoneen oven sisäpuolella 140,- 5

810360 Sähkökäyttöinen ylävuode 1.020,- 5

810340 Ylävuode, jossa pistejousitusjärjestelmä Vakio –

810440 Ylävuode jää pois, sen tilalla ylähyllyt ohjaamossa 590,- – 40

810260 Takavuode elastisella jousituksella sälepohjan sijaan Vakio –

810140 Irrallinen mattosarja ohjaamoon ja asunto-osaan 460,- 10

Radio	/	multimedia	/	TV
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850040 Venezia – Antara-kangasyhdistelmä Vakio –

850080 Barcelona – Antara-kangasyhdistelmä Vakio –

850120 Toulouse – Antara-kangasyhdistelmä Vakio –

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

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

850220 Osittain nahka Creme – nahka-kangasyhdistelmä 1.350,- 7

850245 Nahka Creme 3.700,- 10

850266 Kaksivärinen nahka Stone 3.700,- 10

850275 Kaksivärinen nahka Marone 3.700,- 10

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

Asunto-osan verhoilut
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Alaviittauksien selitykset

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

(sivulla olevat pyöräkotelot noin: + 10 cm)
3)  Korkeus muuttuu asennettaessa lisävarusteita, kuten kattokupuja, satelliitti-

laitteisto, jne. Ajoneuvon korkeus alustassa Fiat light/heavy/teliakselisto voi 
poiketa 50 mm.

  Mallisarja s-plus: Valittaessa alustavaihtoehto 65 C kokonaiskorkeus lisääntyy 
vähintään 3290 millimetriin.

4)  Vetopaino vähenee teliakselissa.
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 onmääritetty asetuksessa (EU) nro 1230/2012 kohdas-
saperusvarustus (kuljettaja 75 kg, 90 % polttoainetta, raikasvesisäiliössä 20 
litraa (e-line-mallista alkaen: 50 l), 1 alumiininen kaasupullo ja sähkön liitän-
täjohdot) vakiovarustukseksi. Paino ajovalmiina muuttuu lisä- ja erikoisva-
rustuksen asennuksesta.

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 6000 kg kokonaispainoa myös Fiat/AL-KO heavyn 
kohdalla mahdollista 2000 kg asti. 

11)  Jos apukuljettajan puolelle on asennettu airbag, ei apukuljettajan istuimeen 
saa kiinnittää lasten turvaistuinta.

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

16)  Yhdessä lisävarusteen ”etummainen istuinryhmä muunnettavissa vuoteek-
si” kanssa 

17) Kun vesisäiliön suuruutta lisätään, on suurimmat sallitut ajoneuvopainot ja 
akselipainot otettava huomioon, ennen kaikkea kun muitakin lisävarusteita 
on. Mallin mukaan säilytystila voi vähentyä.

21)  Läpilastausmitta hieman rajoittunut sivulla olevista kaasuvaimentimista.
29)  Samalla raikasvesisäiliön tilavuus vähenee 20 litraan (e-line ja s-plus: 50 lit-

raan), tilavuus painovähennetyssä ajokäytössä.
30) Jännitteenmuunnin ei sovellu mikrouunin käyttöön.
31)  Ilmajousituksen lasku taka-akselissa voi johtaa korin vaurioitumiseen, kun 

takatuet on samalla siirretty alas.
34) Asennusmahdollisuus riippuu siitä, mitä katolle on jo asennettu; tilanteen 

mukaan vakio-osia voi jäädä pois tai ne asennetaan toiseen paikkaan
36)  Lisävarusteena saatavan viidennen 3-pistevyöllisen turvavyöpaikan yhtey-

dessä malleissa, joissa apukuljettajan puolella sivusohva, chic e-line-mallis-
sa: sivusohvan yläpuolella oleva asunto-osan ikkuna jää pois. 

39)  Thetford valmistajan ohje: Ulosteiden täydellisen hajoamisen ja uloste-
pumppausjärjestelmän toiminnan kannalta on tärkeää, että käytetään Thet-
fordin saniteettilisäaineita ja Aqua Soft-wc-paperia.

40)  Coming home -toiminto: etuteltan/ohjaamon oven valaistuksen aktivointi 
pääavaimen kaukokäytöstä, automaattinen sammutusviive; keskuslukitus 
kattaa sekä ohjaamon että asunto-osan oven (highliner: vain asunto-osan 
ovi).

50) Vaihtoehtoisilla energialähteillä lämmittämiseen, nopeampaan, kohdistet-
tuun ohjaamon alueen lämmitykseen.

51) Mediakeskus kosketusnäytöllä, DVD-soitin, 2 USB-liitäntää, handsfree blue-
toothin kautta/ peruutuskameran näyttöruutu

52) Ajoneuvon kokonaiskorkeus nousee 3 cm.
53) Kattopinnat liiallisen lämpenemisen estämiseksi valkoista lasikuituvahvis-

teista muovia. Lasikuituvahvisteisen muovin pinta ei vastaa laadultaan maa-
lattua ulkopeltiä.

54) Jääkaapin 160 l tilalla.
56) Ei yhdessä lisävarusteisen varapyörän kanssa.
58) Moninainen varustus Twin LNB kanssa, liitäntämahdollisuus 2. taulutelevi-

siolle takavuoteen alueelle 
60) Ei yhdessä lisävarusteena saatavan kaasun ulkoliitännän, oleskelutilan nah-

kareunuksien kanssa tai XL-malleissa.
61) Ei yhdessä lisävarusteena saatavan innovatiivisen sormenjälkijärjestelmän 

kanssa.
62) Ei yhdessä lisävarusteena saatavan pumppausjärjestelmän ja WC-säiliön 

kanssa.
63) Valittaessa lisävaruste 330240 ”Kevytmetallivanteet” etuakseliin koristekap-

selit jäävät pois, etu- ja taka-akseli, sen sijaan taka-akselin koristekapselit 
optisesti sopivaksi etuakselin kevytmetallivanteisiin.

64) Ohjaamon ja asunto-osan high performance äänentoistopaketti, johon kuu-
luu 8 kaiutinta, 200mm bassontoisto-subwoofer 320 W ja sähköä säästävä 
digitaalinen 5 kanavan vahvistin, yksilöllisesti mukautettu taajuusohjelmoin-
ti, soittoaikakorjauksen ja taajuuskorjaimen akustiset asetukset.

65) Paikka: säilytystilan sijaan keittiön edessä tai kaksoispohjan säilytyslokeron 
tilalle asunto-osan oven tuntumassa XL-malleissa, ei yhdessä lisävarusteisen 
4-kanavaisen täysilmajousituksen kanssa

70) Valittaessa lisävaruste 810680 ”5. vyöllinen istuinpaikka” säilytystilan luukku 
jää pois asunto-osan oven oikealta puolelta

71) Akselipainot: etuakseli – 2 250 kg / taka-akseli – 2 700 kg;
 lisävaruste 330340 Fiat-alumiinivanteet ei mahdollista.
72)  Akselipainot: etuakseli – 2 300 kg / taka-akseli – 2 700 kg;
 lisävaruste 330340 Fiat-alumiinivanteet ei mahdollista.
73) – 75) 
 Akselipainot: etuakseli – 2 300 kg / taka-akseli – 2 x 1 600 kg.
76) Alustamallissa 65 C on vahvistettu runko, sallitun kokonaispainon korotus 

6,7 tonniin; polttoainesäiliön tilavuus 90 l (70 litran sijaan)
77) Suositeltu pituus, kun halutaan taka-osaan ulottuva asennus, sen varmista-

miseksi, että markiisi peittää myös asunto-osan oven
78) Malleissa, joissa yksittäisakselialusta, suositellaan takatallin vastaavan suu-

ressa kuormituksessa lisävarustetta sallitun kokonaispainon korotus 4,8 ton-
niin tai teliakselistolla varustettua mallia

80) Epäsuotuisissa olosuhteissa ilmastointia voidaan joutua säätämään käsin.
81) Laissa määrätty pakollinen lisävaruste alustamallissa 65C
82) Hälytyslaitteiston vakuutusoikeudellinen hyväksyntä on eri maissa säädelty 

eri tavoin, eikä valmistaja voi taata sitä.
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Yleiset 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
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