CAMPER FURGONETA NOVA WEINSBERG CARABUS 630 MEG OUTLAW

47.990€
(IVA INCLUIDO)

Característiques
Tipus:

Camper

Marca:

Weinsberg

Models:

CARABUS 630 MEG OUTLAW

Motor:

Fiat 2,3l 140CV

Places ruta: 4
Places nit:

2

Distribució: Cama doble trasera
Antiguitat:

Noves

Descripció

Localització

Camper furgoneta nova Weinsberg Carabus 630 MEG Outlaw. Camper
ideal per a esportistes amb afició pel ciclisme, motociclisme i per a
qualsevol esport en el que necessitis una bona garatge per al teu
material esportiu. Camper furgoneta nou amb un llit doble a la part
posterior de grans dimensions, un gran saló a la zona central
convertible en llit individual (opcional), cuina completa amb nevera i
congelador i bany amb dutxa i wc químic. ¡Hi destaca el gran garatge
darrere estanc a prova d'olors!





Equipament

Camper furgoneta nova
Weinsberg Carabus 630 MEG
OUTLAW
Descobreix el gran equipament de les
campers furgonetes Weinsberg
Punts forts:
Garatge darrere estanc a prova d'olors, Terra metàl·lic per a major
protecció (opcional), Espai per les seves aficions i equipatge, Llit
doble de gran superfície, 4 seients amb cinturó, Calefacció dièsel de
6Kw
EQUIPAMENT DE SÈRIE FURGONETA Weinsberg
XASSÍS / CABINA DEL CONDUCTOR FURGONETA Weinsberg
Fiat Ducato, Airbag conductor, ABS, ESP, hill holder, Seient
conductor regulable en alçada, Alta qualitat en la funda dels seients
de l'conductor i acompanyant de el mateix teixit que els seients de
l'menjador, Porta gots a la consola central, Estabilitzador eix

posterior i davanter, frens de disc, Direcció Servoasistida, Fars
regulables en alçada, Bloqueig electrònic, Dipòsit de carburant de
75 lt de capacitat, AdBlue sobre 19 lt., Cinturons de seguretat de 3
punts d'ancoratge, Tancament centralitzat en cabina amb control
remot, Alçavidres elèctric en cabina
CARROSSERIA FURGONETA Weinsberg
Aïllament sense ponts tèrmics, Parets laterals i sostre sense ponts
tèrmics i aïllament en escuma PE, Gruix parets: 16 mm, Terra en
estructura sandvitx de 25 mm i 16 mm d'EPS, contraxapat d'àlber i
revestiment de PVC, Terra calefactat de sota el menjador,
Revestiment de les parets laterals en teixit amb transpiració activa,
Pintura exterior stándard color blanc, Porta de l'WC amb imant,
Finestres abatibles aïllants Plastoform dotades de enfosquidor i
mosquitera, Finestres amb tancament de seguretat, Claraboia amb
enfosquidor i mosquitera, Gran espai de emmagatzematge darrere
de volum variable (xarxa de llit elevable - / extraïble), Ancoratges a
terra (Fiat)
HABITACLE FURGONETA Weinsberg
Construcció d'el mobiliari amb cos sencer, major solidesa, Banc
menjador amb calefacció integrada, Taula suspesa EasyEntry, per
a un còmode accés a l'menjador (ancorada en paret), Banc
menjador amb espai d'emmagatzematge i porta lateral (no en 600
K), Calaixos amb obertura completa, amb guies, Altells en color
blanc, Tapisseria: Turin (FIAT) ALU, Matalàs en escuma confort
amb somier de lames de fusta en llits fixes,
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA FURGONETA Weinsberg
Bateria de servei menjador de 90Ah AGM, Interruptor diferencial per
a la descàrrega mínima de bateria, Potent carregador de bateria
automàtic per habitacle / vehicle, Presa exterior CEE a 230 V,
Diferencial magnetotèrmic FI, Panell de control a LED indicador de
les principals funcions, Presa de corrent 230V, Presa de corrent
12V, Il·luminació a LED en zona living (excepte: llum entrada +
compartiment per a equipatge), Booster per bateria de servei
GAS / AIGUA FURGONETA Weinsberg
Espai per bombones 2 x 11kg (600 K amb 2 x 5 kg; 630 MEG amb 1
x 5 kg), Aixeta mescladora amb aigua calenta i freda, Canonades
aïllades, anticongelació, Bomba d'aigua submergible
CUINA FURGONETA Weinsberg
Cuina amb dos focs en acer inoxidable i aigüera, amb tapa de vidre,
Eficient frigorífic de 95 lt amb congelador de 12,8 lt i compressor
extern aïllat acústicament (75 lt nets i congelador de 10,2 lt en
model 540 MQ i 600 ME)
BANY FURGONETA Weinsberg
Bany ergonòmic amb grans àrees de superfície i moltes possibilitats
d'emmagatzematge, amb dutxa integrada i cortina de dutxa
fàcilment extraïble, muntatge al sostre per a la dutxa de mà, Tassa
WC (giratòria) amb bomba elèctrica, Compartiment que alberga la
caixa de WC completament coberta, Plat de dutxa que recorda
l'aspecte i el color de la sorra, Airejador de sostre amb mosquitera

CONSULTA L'OFERTA D'AQUESTA FURGONETA CAMPER
NOVA Weinsberg Carabus 630MEG OUTLAW!

Fotografies no contractuals. Preu amb IVA inclòs, IEMDT no
inclòs. Packs no inclòs. Consultar les ofertes en els packs
d'accessoris opcionals. Despeses de trasllat i matriculació no
inclosos 490 €.

IEDMT deducció de l'iedmt per a famílies nombroses i per
minusvalidesa. Els impostos i deduccions poden variar segons
les comunitats autònomes.

Finançament de l'autocaravana fins a 120 mesos, ¡demana
informació!

