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CaraTwoCaravan

TECHNISCHE GEGEVENS /
PRIJZEN

CaraTwo 390 QD 400 LK 450 FU 500 QDK

Totale lengte incl. dissel (cm) 591 591 661 723

Opbouwlengte (cm) 400 400 470 532

Totale breedte / binnenbreedte (cm) 220 / 204 220 / 204 232 / 216 232 / 216

Totale hoogte / binnenhoogte (cm) 257 / 196 257 / 196 257 / 196 257 / 196

Omloopmaat voortent (cm) 853 853 923 985

Leeggewicht (kg) * 850 850 960 1.090

Rijklaargewicht (kg) * 890 890 1.000 1.130

Toelaatbaar totaalgewicht (kg) * 1.100 1.100 1.200 1.350

Max. laadvermogen (kg) * 210 210 200 220

Laag profi el banden: 195/70R14 195/70R14 195/70R14 195/70R14

Velgenmaat 5 1/2 J x 14 5 1/2 J x 14 5 1/2 J x 14 5 1/2 J x 14

Slaapplaatsen tot 4 1) tot 5 2) 3) 5) 4 tot 7 1) 3)

Bedmaat voorin (cm) 196 x 136 137 x 187  5) 197 x 137 208 x 137/127

Bedmaat midden (cm) — — — 187 x 94/124 1)

Bedmaat achterin (cm) 200 x 117/95 1) 204 x 76/193 x 83 2) 3) 4) 199 x 157/133 2 x 186 x 66 3)

Opbouwdeur (cm) B x H 60 x 172 61 x 172 62 x 172 63 x 172

Openslaande ramen rondom (type Dometic C6) 2) 5 5 5 6

Dakluiken met hor 3 2 3 4

Ontluchtingskoker — 1 — —

**** Consumentenprijs af fabriek 12.382,00 € 12.382,00 € 15.432,00 € 17.262,00 €

**** Consumentenprijs af dealer 12.879,00 € 12.879,00 € 15.929,00 € 17.759,00 €

CaraKids
optioneel

1)  Bedverbreding als optie mogelijk
2)  Toilet- en voorraam (Type Dometic C5) als optie mogelijk
3)  Stapelbedden met 2 of 3 bedden als optie mogelijk
4)  Rolbedfunctie als optie mogelijk
5)  Zitgroep met opklapbed i.p.v. 2 etage stapelbed optioneel mogelijk

  *  Let u a.u.b. goed op de informatie en de uitleg op de achterkant
  – Technisch niet mogelijk
** Zie de toelichting op bladzijde 20
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CaraTwoCaravan

CHASSIS
 � AL-KO-chassis met lange stuuras
 � 2 hydraulische wielschokbrekers
 � Wielbevestiging met 5 bevestigingsgaten
 � Achteruitrij automaat
 � Handrem met bekrachtiging
 � Uitdraaisteunen

OPBOUW
 � GFK-dak voor gereduceerde schade bij hagelinslag
 � Zijwanden in aluminium hamerslag profi el; voor- en achterzijde glad 
plaatwerk

 � Eén sleutelsysteem voor sluiten deur en luiken
 � Dubbele ramen,  uitzetbaar (combi-rolgordijn in het keukengedeelte 
is standaard)

 � Opbouwdeur: WEINSBERG TREND, 2 delig, zonder raam 
 � Decoratieve bestickering WEINSBERD + levende kleuren
 � Voorzetramen in getinte kleur 
 � Disselbak met scharnierende klep en metalen bodem, ruimte voor 
2x11 kg gasfl essen

 � Wanddikte: 31 mm
 � Dakdikte 31 mm
 � Vloerdikte 38 mm
 � Voortentverlichting 12V
 � Derde remlicht

WONEN / SLAPEN
 � Meubeldecor Cocobolo licht en Sand Beige
 � Onderhoudsvriendelijke pvc-vloerbedekking
 � Baldakijn met verlichting boven keuken
 � Bekledingkeuze: Curry Yellow, Icewater, Azteka Grey
 � 2 decoratie- en 2 slaapkussens in bekledingsdessin
 � Woon/slaapruimte af te scheiden met een gordijn

ELEKTRA
 � Elektro koppeling naar voertuig met 13-polige Jäger stekker
 � Binnenverlichting compleet in 12V uitvoering
 � CEE-aansluiting voor 230V met zekeringautomaat
 � FI-veiligheidsschakelaar
 � Omvormer 240VA
 � Div. Schuko wandcontactdozen binnen

GAS / WATER / VERWARMING / KLIMAAT
 � Gasverwarming: Truma SL 3004 met Piezo-ontsteking
 � Gasdrukregelaar 
 � Verswatertank 15 liter
 � Waterverzorging via dompelpomp 12V
 � Centrale waterafvoer, externe afvoer onder de bodemplaat

KEUKEN
 � 3-pits gaskookplaat en spoelbak in edelstaal, met glazen afdekplaat
 � Koelkast DOMETIC 107 liter, 12V / gas / 230V
 � Koelkast Thetford 142 liter gas, 230V, 12V bij model 500 QDK (tijdens 
het rijden is werking op gas alleen mogelijk i.c.m. Truma Mono 
Control)

BADKAMER
 � Dometic keramisch cassette toilet
 � Hoekwastafel in houtdecor, met spiegel
 � Houten legkast 
 � Douche-uitrusting optioneel verkrijgbaar

STANDAARDUITVOERING
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CaraTwoCaravan

PAKKETTEN CARATWO

151040 Ambiënte licht pakket CaraTwo Consumenten-
prijs*

bestaande uit:

LED-lichtsnoer bij de kastkleppen, gardarobe, hoofdeinde van het bed 
(niet bij optie 101850) en twee nachtlampjes, incl. schakelaar

Pakketprijs 345,00

151015 Advanced pakket    16,3 kg Consumenten-
prijs*

100750 Midi-HEKI 70 x 50 cm 406,00

450083 Truma Therme warmwaterboiler met 
aansluiting voor keuken en badruimte 304,00

100938 Rolhordeur (hele deur) 137,00

450520 Douche inrichting (douchekop, douchegordijn 
en rail)

229,00

450092 Afvalwatertank 25 liter verrijdbaar in disselbak 131,00

Totaalprijs individuele opties 1.207,00

Pakketprijs 732,00

Uw voordeel 475,00

  * Consumentenprijs (incl. 21% BTW) 

151013 CaraKid pakket Consumenten-
prijs*

(alleen mogelijk in: 500 QDK)

bestaande uit:

USB-oplaadpunt 5V (1 st.) bij het stapelbed

Bekerhouder (incl. beker) bij de dinette 

Gestoffeerde wandbekleding in dinette en gekleurde rubber banen, 
stoffen tassen en bagagenetten

230V aansluiting extra bij bovenkast in de keuken

Pakketprijs 253,00

151010 Smart pakket    12 kg Consumenten-
prijs*

150267 Stabilisator koppeling caravan 356,00

101712 Combirollo's voor alle ramen 147,00

450623 45 liter verswatertank, vast ingebouwd  i.p.v. 15 
liter kanister 233,00

551054 Ringverwarming 12V 270,00

150065 AL-KO verzwaarde uitdraaisteunen 131,00

Totaalprijs individuele opties 1.137,00

Pakketprijs 727,00

Uw voordeel 410,00
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OPTIEMOGELIJKHEDEN – CaraTwo
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Artikel nr. • = Optie  |  – = Niet mogelijk  |  X = Standaard KG

Consumen-
tenprijs (incl. 

21% BTW) 

VOERTUIG

Gewichtsverhoging*

150111 1.100 naar 1.200 kg / 1.350 kg (1.350 kg chassis) — 101,00 • • — —

150111 1.200 naar 1.350 kg (1.350 kg chassis) — 101,00 — — • —

150112 1.200 naar 1.400 kg / 1.500 kg (1.500 kg chassis) 15 507,00 — — • —

150112 1.350 naar 1.400 kg / 1.500 kg (1.500 kg chassis) 15 507,00 — — — •

150112 1.350 naar 1.600 kg / 1.700 kg (1.700 kg chassis) 25 507,00 — — — •

*  De bestelling van een gewichtsverhoging moet minimaal 3 maanden voor productiedatum 
worden doorgegeven. 

Chassis

150109 Aluminiumvelgen voor enkelasser 406,00 • • • •

150997 AL-KO anti slinger systeem - trailer control-ATC 4 843,00 • • • •

150065 AL-KO verzwaarde uitdraaisteunen 6,4 131,00 • • • •

150840 AL-KO verzwaarde uitdraaisteunen met Big Foot 6,9 216,00 • • • •

150267 Stabilisator caravan 2,5 356,00 • • • •

100570 Disselafdekking (niet mogelijk met optie 102232) 4 97,00 • • • •

151110 Neuswiel met kogeldrukmeter 62,00 • • • •

150122 Reservewiel (stalen velg) incl. krik (alleen mogelijk i.c.m. optie 150027) 21 202,00 • • • •

150027 Reservewielhouder in de disselbak 1 58,00 • • • •

150620 Pechhulpset 1 101,00 • • • •

OPBOUW

Ramen, deuren, ventilatie

101850 Openslaand voorraam — 345,00 • • • •

101666 Openslaand raam toiletruimte incl. cassette combi rollo 243,00 • • • •

101712 Combirollo’s 1 147,00 • • • •

100750 Midi-HEKI 70 x 50 cm 2 406,00 • • • •

100938 Rolhordeur, gehele hoogte 4 137,00 • • • •

100526 Garagedeur achterin, links (garage voor fi etsen) 386,00 — — — •

101717 Garagedeur buitenzijde bij stapelbed - niet mogelijk i.c.m. 3-dubbel stapelbed 550590, of met de 
zitgroep achterzijde)

1 271,00 — • — —

100612 Serviceluik, afsluitbaar — 239,00 • • • •

102303 Serviceluik voor kinderwagen (wanduitsnede: 730 x 530 mm) (alleen mogelijk in combinatie met 
optie 552300)

216,00 — — — •
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OPTIEMOGELIJKHEDEN – CaraTwo
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Artikel nr. • = Optie  |  – = Niet mogelijk  |  X = Standaard KG

Consumen-
tenprijs (incl. 

21% BTW) 

551054 Ringverwarming 12V 4 270,00 • • • •

552052 Airco Dometic Freshjet 2200 30 2.186,00 • • • •

300518 Gas buitenaansluiting 0,5 208,00 • • • •

Keuken en badkamer

450520 Douche-uitrusting voor wasruimte (douchekop douchegordijn en -rail (alleen mogelijk in 
combinatie met Smart pakket + optie Truma Therme nr. 450083)

2 229,00 • • • •

452301 4 extra kledinghaken in badkamer 27,00 • • • •

Gemonteerde luifels

500161 Zonnescherm 305cm x 250cm 23 818,00 • • — •

500162 Zonnescherm 355cm x 250 cm 26 880,00 — — • —

501730 Zonnescherm 455cm x 250 cm 33 1.108,00 — — — •

Overige

102232 Fietsendrager 'Thule Caravan Superb' voor 2 fi etsen, op dissel (sluit optie 100570 uit) 5 351,00 • • • •
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ALGEMENE TOELICHTINGEN

 *) TOELICHTING OP DE GEWICHTSOPGAVE VAN UW WEINSBERG CARAVAN:

WEINSBERG CARAVANS, CAMPERS EN CUV  HEBBEN VAN FABRIEKSWEGE, GELDIG VOOR GEHEEL EUROPA, EEN WATERDICHTHEIDSGARANTIE VAN 10 JAAR OP DE DOOR ONS 
VERVAARDIGDE OPBOUW. UW WEINSBERG DEALER GEEFT 2 JAAR GARANTIE OP MATERIAAL- EN CONSTRUCTIEFOUTEN.
BELANGRIJKE INFORMATIE BETREFFENDE ALLE CARAVANS EN CAMPERS VAN HET MERK WEINSBERG: 
Maten en gewichten variëren door het gebruik van natuurlijke materialen binnen mogelijke toleranties van +/- 5%. Door aan- of ombouw in niet-geautoriseerde werkplaatsen 
brengt u uw veiligheid in gevaar en riskeert u de algemene goedkeuring en de WEINSBERG-garantieverlening. Laat reparaties en latere aanpassingen daarom alleen uitvoeren 
door een WEINSBERG-specialist en sta erop dat alleen originele WEINSBERG-extra’s worden gemonteerd. Alle prijsgegevens zijn adviesprijzen af fabriek en zijn inclusief de 
wettelijke 21% BTW. De foto’s in de WEINSBERG-prijslijst tonen deels speciale uitrustingen die tegen meerprijs verkrijgbaar zijn. De inhoud van deze prijslijst stemt overeen met 
de stand op de datum van het ter perse gaan in juli 2018 en is geldig vanaf 01.08.2018 voor het modeljaar 2019. Eerdere prijslijsten komen hiermee te vervallen. Drukfouten en 
wijzigingen voorbehouden. Technische aanpassingen in kleur, constructie en uitvoering voorbehouden. Het waterverzorgingssysteem beantwoordt minstens aan de stand van 
de techniek 03/2009 (richtlijn 2002/72/EG).
WEINSBERG caravans hebben een hoog laadgewicht. Door innovatieve oplossingen en het gebruik van hoogwaardige materialen bij het chassis of intelligente wafeltechniek in 
de meubelbouw is het mogelijk, de eigen gewichten van de WEINSBERG-caravans en campers zeer laag te houden. De wetgever heeft geregeld dat gewichtsvermelding van een 
caravan of camper het gewicht ‚in rijklare toestand‘ en het ‚geoorloofde totaalgewicht moet worden aangegeven (Verordening EU 1230/2012).
De pakketprijzen zijn vastgestelde prijzen en onderdelen van pakketten kunnen niet afzonderlijk besteld worden.

Het rijklaargewicht is:  Volgens Europeesche regelgeving is het wettelijk 
verplicht dat de gewichtsaanduiding van de caravan in een ‘rijklaargewicht’ 
en een ‘toelaatbaar totaalgewicht’ wordt aangeduid. (art. 2, rubriek 3 VO 
(EU) 1230/2012)

De massa van het lege voertuig (art. 2, rubriek 4 a) VO (EU) 1230/2012) is, 
voor zover verder niets afwijkends is afgesproken, als volgt gedefi nieerd: 

De massa van het voertuig in standaarduitrusting: 
PLUS  gevulde gasfl essen (5 kg/11kg) 100% gevuld (komt overeen met 

10kg/23kg totaalgewicht)
PLUS gevulde verswatertank (100% gevuld)
PLUS spoelwatertank toilet (100% gevuld) 
PLUS warmwaterboiler (100% gevuld) 
is het rijklaargewicht

Het toelaatbaar totaalgewicht volgens art. 2, rubriek 7 VO (EU) 1230/2012 
geeft aan:
Wat het voertuig in totaal technisch mag wegen, dus de massa van het lege 
voetuig plus  fabrieksaccessoires, toebehoren, bagage, gas, water, etc. 

Voor u als gebruiker van een WEINSBERG caravan:

De voor de gebruiker belangrijke waarde van het maximale laadvermogen 
(accessoires, bagage, water, gas, etc) ontstaat dus wanneer u het 
rijklaargewicht van het voertuig aftrekt van het toelaatbaar totaalgewicht. 

Voorbeeld:
Toelaatbaar totaalgewicht voertuig  1.400 kg
minus rijklaargewicht 1.090 kg
= maximaal laadgewicht 310 kg
(bagage, lading, gas, water enz.) 

Wees uzelf ervan bewust, dat bij aanschaf van extra apparatuur in of aan 
uw WEINSBERG caravan,  na aftrek van het gewicht van de apparatuur, 
het maximaal toelaatbaar laadvermogen altijd nog over een minimaal 
laadvermogen moet beschikken, die niet overschreden mag worden, 
volgens bijlage I, deel A, rubriek 2.6.4.1.2 van verordening (EU) 1230/2012:
Max. aantal slaapplaatsen + totaallenge van het voertuig in meters) x 10 = 
totaal toelaatbaar gewicht in kg.

Bijvoorbeeld:
[(Max. aantal slaapplaatsen 4 + totaallenge van het voertuig in meters) 5] x 
10 = 90 kg.

De massa van het lege voertuig wordt bepaald door de weging van de 
seriematige (standaard) uitvoeringen, dus zonder pakketten of andere extra 
accessoires. 

Wees u er op attent dat extra accessoires, toebehoren en fabriekspakketten 
door hun gewicht het laadvermogen kunnen beperken. Als gebruiker 
bent u verplicht om tijdens het rijden het toelaatbaar totaalgewicht niet 
te overschreiden. U moet er dus aan denken dat speciale uitvoeringen, 
accessoires en pakketten door hun invloed op het gewicht van het lege 
voertuig het maximale laadgewicht van een caravan kunnen verminderen. 
Als gebruiker van een caravan bent u verplicht, ervoor te zorgen dat u 
tijdens het rijden het ‚toelaatbaar totaalgewicht‘, alsmede maximale aslast 
en kogeldruk niet overschrijdt.
 

Consumentenprijzen „af fabriek“ zijn inclusief 21% BTW, fabrieks afhaal 
pakket, kosten voor verkrijging kenteken, leges, kentekenplaat en 
recyclingsbijdrage.

*Afhaal pakket fabriek houdt in:
*  Het door de consument zelf afhalen van het voertuig bij de fabriek (na 

afspraak)
* Afl evering door een specialist van de fabriek
* Uitleg van het voertuig door de specialist van de fabriek
* Een fabrieksbezichtiging
* Een kleine lunch in de fabriek
* Een klein presentje van de fabriek
Indien de consument niet zelf wenst af te halen dan rekent de dealer een 
meerprijs wegens het verschil aan transportkosten.

Consumentenprijzen „af dealer“ zijn inclusief 21% BTW, transportkosten, 
kosten voor verkrijging kenteken, leges, kentekenplaat en 
recyclingsbijdrage.

Knaus Tabbert GmbH | Helmut-Knaus-Str. 1 | D–94118 Jandelsbrunnwww.weinsberg.com


