
CaraCore
Stijlbewuste trendsetter
De integraalcamper met soevereine 
uitrusting en presentatie



  VAN WEINSBERG  
  DE EERSTE INTEGRAALCAMPER  

Wij stelden van het begin af aan uiterst hoge eisen aan de 
ontwikkeling van de CaraCore. Wij wilden niets minder dan een 

meesterstuk creëren dat het WEINSBERG-portfolio perfect 
afrondt. Met uitstekende kwaliteit en opvallend design. Een 

indrukwekkend samenspel van ruimtelijk gevoel, hoogwaardige 
materialen en buitengewoon rijcomfort. Een integraalcamper 

met alle voor het model specifieke voordelen, maar met de typi-
sche WEINSBERG-genen. Gewoon absoluut ‚State of the Art‘, van 

het uiterlijk tot aan de prijs-kwaliteitsverhouding.
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  OVER ALLES NAGEDACHT.  
  TOT IN HET KLEINSTE DETAIL  

De CaraCore is de optelsom van zeer, zeer 
veel ervaring en consequent ontwerpen. De 

integraalcamper behoort tot de meest  
luxueuze constructies. Bij WEINSBERG 

besteden wij veel aandacht aan de details. 
Wij houden van kwaliteit en dat is precies 

wat onze klanten waarderen.



700 MEG650 MF650 MEG
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4–5 slaapplaatsen

4 zitplaatsen

Totale lengte: 699 – 741 cm

3 indelingenStijlbewuste trendsetter. 
Een stijlbewuste trendsetter, die van understatement houdt en zich daarmee kenbaar maakt. Op kundige 
wijze combineert hij nut met design. Dynamiek en hoogwaardigheid zitten hem in het bloed. 100% krachtige 
verschijning, 100% WEINSBERG DNA.

Na intensieve ontwikkeling
is de eerste integraalcamper 
van WEINSBERG een feit. En 

tegelijk een soeverein  
stijlicoon.
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  VERBAAST JE.  
  ZIJN AANBLIK  

Ontdekken

In de loop der jaren ontwikkel je een bepaald gevoel voor het nog wat vaster draaien van elke stelschroef. 
Hoe je het laatste beetje eruit perst om net dat beoogde effect te behalen. Onze ervaring komt in de 

CaraCore volledig tot uiting. Wat betreft het design hebben wij de lat bewust hoog gelegd: eigenzinnig, 
karakteristiek, herkenbaar en krachtig. Dit wordt zichtbaar in de strakke lijnen, duidelijke randen en de 

spannende oppervlakken. Een woondroom om in te rijden en typisch WEINSBERG.

Accenten in zwart op een witte ondergrond plaatsen highlights op de 
duidelijk vormgegeven voorkant.

Standaard in 700 mm breedte bij alle 
indelingen: de opbouwdeur Comfort 
met automotive sluitsysteem.

De eerste WEINSBERG met doorlopende zijwandschorten. In het optionele stylingpakket onderstrepen zwart glanzende 
applicaties een sportieve en stijlvolle verschijning.
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De radiatorgrille en de omlijstingen van de lampen in edel 
hoogglanzend zwart vormen een optische blikvanger.

Dynamisch. De zijwandschorten met 
zwarte inzetstukken en de bestuurd-
ersdeur met elektrische opstap.

De nieuwe achterbumper is geheel voorzien van ledlampen en de optionele 17”
WEINSBERG aluminium velgen zorgen voor een markant en dynamisch design.

CaraView
INSIDE INFORMATIE

Meer informatie 
onder: 
weinsberg.com/ 
caracore-exterieur
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  KLASSE APART.  
  DEFINITIEF EEN  

De inwendige mens versterken

Door de nieuwe ontwikkeling hadden 
wij de mogelijkheid om geheel nieuwe 

wegen in te slaan. Tegelijkertijd konden 
wij op bewezen kwaliteit terugvallen. 
Voor ons vormt de CaraCore eigenlijk 

de maatstaf voor een nieuwe voertuig-
klasse - de verbeterde TI met hefbed. 
Wendbaar als een TI en ruimte als in 

een integraalcamper.

Duurzame volledig in LED uitgevoerde achteruitrijlampen 
met WEINSBERG-signet voor goede herkenbaarheid en 
veiligheid.

Sterk wat betreft verlichting en look: de volledig in LED uitgevoerde koplampen in het Cube-design.

De optionele uittrekbare gasfleshouder in de gaskast maakt  
de bediening uiterst comfortabel.650 MEG / 700 MEG)

Met het geïntegreerde head-up display blijft de blik van de  
bestuurder op de weg gericht. Optioneel verkrijgbaar in  
het Mediapakket.
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Indrukwekkende belijning: de royale panoramavoorruit zorgt voor perfect  
zicht rondom en meer veiligheid op de weg.

Dat is een statement:
standaard met hefbed voor 

extra reiscomfort.
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Dinette

Ware grootte. Het ruimtelijke gevoel is absoluut groots en wordt ondersteund door de elegante dwarsnerven van de meubels.

Perfect ge-
plaatst. Het 24” 
inch LED screen 
in het optione-

le tv-pakket.

Hoogwaardige bekleding en aangenaam zitcom-
fort dragen bij aan een sfeervol designconcept.

Elegante plafondkasten met veel opbergruimte, 
geïntegreerde vibratierand, de WEINSBERG 
meubelgreep en luiken met tactiel oppervlak.
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   BERUST OP PRECISIE.  
  BAANBREKEND DESIGN  

Voor iedereen in het team was het speciaal om aan de CaraCore te 
werken. Ieder van ons heeft zijn kennis en vaardigheden voor 100% 

ingezet.Dit indrukwekkend mooie design stap voor stap tot leven te 
wekken... Een onbeschrijflijk gevoel!

De hoogwaardige stoelen in de bestuurderscabine garanderen optimaal reiscomfort.

Met hun contouren smelten de 
ergonomische en draaibare  

stoelen harmonisch samen met 
het interieur.

De zijdelingse zitbank en de uitklapbare stoel in de 700 MEG
zijn klaar voor gemoedelijk uurtjes.
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  ZOVER HET OOG REIKT.  
  OPEN ZICHTLIJNEN,  

Koken
De volledig geïntegreerde opbouw maakt een 

geheel nieuw ruimtelijk gevoel in zijn klasse mogelijk. 
De open zichtlijn voert het oog kalm door het voertuig 

en met de vloeiende overgang ontstaat er een 
unieke ambiance.

Reusachtig. Het unieke ruimtelijke gevoel ontstaat door de open zichtlijnen  
met vloeiende overgang tussen woongedeelte en bestuurderscabine.



650 MEG 700 MEG / 650 MF
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Grandioos duo.  
Verschillende keukenconcepten, 

afhankelijk van de indeling.

Meer informatie 
onder: 
weinsberg.com/ 
caracore

CaraView
INSIDE INFORMATIE

Pure schoonheid. Het keukenblok
is een toonbeeld van esthetiek.

Grandioos. Slim Tower koelkast
met een volume van 142 liter
en standaard AES-functie.

Stil. Ruime laden met Soft-Close-functie.

Eenvoudig perfect. 3-pitsfornuis met glazen afdekplaat. Kenmerkend. Het karakteristieke WEINSBERG element.
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  GROTE GEZINNEN.  
  RUIMTE VOOR HELE  

Slapen

Dat de CaraCore de WEINSBERG-waar-
den in zich draagt, was van het begin 
af aan duidelijk. Hierbij horen gezins-
vriendelijkheid en bruikbaarheid. Het 
bijzondere in de CaraCore: het hefbed 

bevindt zich boven de bestuurderscabi-
ne en wordt gewoon omlaag bewogen 

wanneer hier behoefte aan is.

1. Ruime plafondkasten in nieuwe look.

2. Praktische LED-spots voor licht op de 
juiste plek.

Het standaard hefbed smelt elegant samen in het interieurconcept. Wanneer het hefbed 
is opgehaald vindt je hieronder voldoende ruimte om in de dinette te zitten.
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Hoogwaardige ambiance met Touch-LED ook in 
het hefbed.

Veel plaats in een ruimte bij
neergelaten hefbed.

Wanneer het hefbed is neergelaten ontstaat er een knusse slaapplaats voor twee personen.

Fraai gevormde bovenkasten  
met royale opbergmogelijkheden.
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  VOOR GEWELDIGE REISDROMEN.  
  GROTE LIGOPPERVLAKKEN  

Slapen

Comfortzone. Het slaapgedeelte in de 650 MEG en 700 MEG met 2 m lange eenpersoons  
lengtebedden. Perfect design tot in het kleinste detail: bovenkasten met exclusieve WEINSBERG 
handgrepen en Soft-Touch-LED.

Het slaapcomfort mag natuurlijk niet 
tekort komen, daarom hebben wij bedden 
ingebouwd met een lengte van meer dan 

twee meter. Dat zich hieronder een enorme 
achtergarage bevindt, vermoedt bij de aan-

blik waarschijnlijk niemand.

Opvouwbaar. De stoffen kledingkast 
is optioneel verkrijgbaar.
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Wandlampen voor optimale verlichting  
in het slaapgedeelte.

Intelligente opbergoplossingen waar  
je maar kijkt.

Duidelijke vormentaal, ook bij de met leer 
beklede zijelementen met stoffen netten.

Blijven liggen. In het Franse bed van de 650MF met EvoPoreHRC matras en opbergruimte onder het bed.

Fantastisch. Van de dinette kan een extra slaapplaats worden gemaakt.

Het achterste gedeelte 
wordt gekenmerkt door 

krachtige designaccenten.
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Deuren naar het slaap- en woongedeelte sluiten, en gelijk ontstaat er in de 700 MEG 
een grote badkamer.

Stijlvol design met strakke lijnen in de grootste badkamer in zijn klasse (700 MEG).

Badkamer

Badkamer in de 700 MEG / 650 MEG
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  IN DE BADKAMER.  
  NOMEN EST OMEN  

Pure esthetiek in de badkamer van de 650 MF. Aangevuld met veel ruimte 
aan de wastafel en onder de douche.

Spiegelkast met fraai gevormde LED-lampen.

In de badkamer is ruimte het belangrijkste thema, dus hebben 
wij voor de CaraCore de grootste badkamer in zijn klasse ont-
wikkeld. De karakteristieke vormtaal zet zich ook hier voort: 

strakke lijnen, duidelijk en zonder versieringen.

Badkamer in de 
650 MF

Ruime douche om je prettig te voelen in de badkamer  
van de 700 MEG.
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  ELK DETAIL IS EEN  
  KLEIN MEESTERWERK OP ZICH.  

Highlights

OVERTUIGT
met doordachte details.

1. Volledig in LED uitgevoerde  
schijnwerpers. De nieuwste technologie, 
het beste zicht en veiligheid dankzij de  
marktante karakteristieke lampen.

2. Soft close laden. Geweldig comfortabel 
door het zacht en stil sluiten van de laden.

3. Handmatige of elektrische verduis-
tering van de voorzijde. Creëert privacy op 
de staanplaats tijdens de nacht.

4. Opbouwdeur KOMFORT in 700 mm 
breedte. Met automotive sluitsysteem, dub-
bele afdichting en inklapbare kledinghaken.

5. Open zichtlijnen. De volledig geïntegre-
erde opbouw biedt een geweldig ruimtelijk 
gevoel en veel ruimte om in te vertoeven.

6. Easy-Travel-Box. Hier zijn alle belangrijke serviceaansluitin-
gen centraal op één plek gecombineerd.

7. Elektrisch opstap. Zodat de bestuurder comfortabel in 
kan stappen.

8. Grootste badkamer in zijn klasse. Biedt voldoende 
ruimte voor maximaal drie personen. (700 MEG)



650 MF 650 MEG 700 MEG
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AFGESTEMD
op jouw eisen.

BLOOM

DUSK

FOREST

STONE WATER

TURIN

Bekledingsstoffen

Gevarieerd
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NIEUW

Gevarieerd

OPWEG NA AR HET PLEZIER 
De WEINSBERG-camperdeuren met veel functies.

in 600 mm en 700 mm breedte verkrijgbaar (indelingsafhankelijk)

KOMFORT PREMIUM EXKLUSIV

*  Standaard 
CaraCompact 
CaraHome 
CaraLoft 
CaraSuite 
CaraCore

*  Optioneel 
CaraCompact 
CaraHome 
CaraLoft 
CaraSuite 
CaraCore

*  Optioneel 
CaraCompact 
CaraHome 
CaraLoft 
CaraSuite 
CaraCore

UITRUSTING KOMFORT * PREMIUM * EXKLUSIV *

met raam incl. verduistering • •
Meervoudige vergrendeling • •
Slagregenafdichting (dubbele afdichting) • • •
Automotive sluitmechanisme • • •
2 kledinghaken, vast • • 
2 kledinghaken, inklapbaar • • •
Openingsbegrenzer met gasdrukveer • •
Parapluvak • •
Verborgen scharnieren • •
Multifunctionele tas • •
Centrale vergrendeling •
Coming Home verlichting •

Nieuwe sleutels, nieuwe handgrepen en 
sloten aan de buitenkant voor  

opbouwdeuren en servicekleppen.

Ramen met plissé Uitklapbare kledinghaken.

Vergrendeling binnen met 
weergave

Parapluhouder
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VOOR ELKE 

WEINSBERG 
OPTIONEEL 

VERKRIJGBAAR

NIEUW

DE NIEUWE WEINSBERG ALUMINIUM VELGEN. 
 in exclusief WEINSBERG design

1. Antraciet gelakte 17" aluminium velgen 
inclusief banden in exclusief WEINSBERG 
design (235/60R17)

2. 17" aluminium velgen gepolijst in mat 
zwart, inclusief banden in exclusief  
WEINSBERG design (235/60R17)

GEPOLIJST IN MAT ZWARTANTRACIET GELAKT

1 2

Pakket bestaat uit: 2 decoratieve kussens, 2 slaapkussens, 2 
knuffeldekens en een tafelloper.

MAGNOLIA

EARTH

PEACH

STONE

AQUA AVOCADO

COZ Y HOME DESIGNPAKKET TEN.
Kleur bekennen of je discreet op de achtergrond houden -  

met COZY HOME kies jij hoe je wilt decoreren.
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NIEUW

NIEUW
ONDERDELEN VAN 

HET MEDIA 

PAKKET

Truma-iNet-systeem:   
verwarming en gasvoorraad per app*  

Met het handige Truma-iNet-systeem inclusief Truma-app kun je de 
verwarming en airco in je mobiele woning vanaf elke plaats bedienen 
en controleren. Hoe veel gas is er nog aan boord? De digitale gasni-
veaumeter toont het je op jouw smartphone of tablet.

Pioneer NavGate Evo:* 

  Europa-navigatie speciaal voor campers in 44 landen
  5600 camperplaatsen uit de camper boordatlas
  Veilige smartphonebediening met spraakbesturing,
  7“-multitouch-display
  Geïntegreerde DAB+-ontvanger
 Inclusief 3 jaar kaartupdate

VerwarmingssystemenGasvoorziening

Pioneer head-up display:*  

Het geintegreerde head-up display zorgt voor nog meer veilig-
heid. Alle relevante gegevens direct in het zicht, zo blijven de 
ogen altijd op de weg gericht. Ook de navigatie-aanwijzingen van 
Navgate Evo worden getoond.

* Componenten optioneel verkrijgbaar

INTELLIGENTE APPARARATEN, MAXIMAAL COMFORT

Waterfiltersysteem ‚BWT - BESTCAMP‘

Doelmatige waterfilters met ultrafiltratie membraan, dat wat be-
treft hygiëne geen wens onvervuld laat. Verwijdert zeer effectief 
micro-organismen uit het water. Met de BWT bestcamp kan volledig 
zonder het gebruik van chemicaliën hygiënisch onberispelijk water 
worden geproduceerd. De BWT bestcamp hoge capaciteit filtersys-
temen voor campers en CUV‘s van WEINSBERG zijn wereldwijd be-
schikbaar via gespecialiseerde partners. Want alleen wanneer elke 
6 maanden de filtersystemen worden vervangen, wordt de hoogste 
waterkwaliteit en een veilige watervoorziening gewaarborgd.

Voor bijzonder eenvoudige installatie 
zonder gereedschap zorgt een 8 mm ‚John 
Guest‘ steekverbinding - met watervoorzi-
ening zelfs zonder vervangend filter. 



1 2 3 4 5

141 

NIEUWNIEUW

* Componenten optioneel verkrijgbaar

3. Campingtafel Accordeon 100 x 68 cm van Dukdalf met weerbes-
tendig tafelblad van Sevelit. In hoogte verstelbaar: 57 - 74 cm, Materiaal: 
staal, belastbaar tot: 50 kg. 
Artikel nr. 651/021 | € 82,90

4. Bolderwagen met 10 cm brede, geprofileerde banden en een draag-
kracht van tot wel 75 kg. Afmetingen: 131 x 60 x 98 cm, gewicht: 11,9 kg 
Artikel nr. 51 011 | € 139,00

5. Vier mokken met oor van hoogwaardig Resylin. Met antislipsysteem. 
Artikel nr. 651/024 | € 19,90 Let op: genoemde prijzen zijn Duitse prijzen in euro 

incl. 19% btw

ALLES WAT JE VAKANTIE  
NOG MOOIER M A AKT

1. Drinkfles 800 ml Classic Sport van roestvrij staal. Eenvoudig 
te reinigen. Inhoud 800 ml, afmetingen: 7x 25 cm, gewicht: 256 g 
Artikel nr. 651/023 | € 29,90

2. Campingstoel van ronde aluminium buizen, 8-voudig verstelba-
re, 76 cm hoge rugleuning, belastbaar tot: 100 kg, Frame: aluminium 
Artikel nr. 651/022 | € 79,95

WEINSBERG - gezinsvriendelijk, praktijkgericht en voordelig. Net als bij uw WEINSBERG voertuig, voldoet de  
WEINSBERG-collectie aan elke eis. Verkrijgbaar bij uw WEINSBERG-dealer of online via shop.weinsberg.com.

GA-Actuation e.hit  
geïntegreerde achterdrager*:

Elektrisch uitschuifbaar, met een draagkracht met voldoende 
hoogte en gecombineerd met een afneembare trekhaak. Hierdoor 
is de achterdrager extreem praktisch. Met een druk op de knop 
worden twee zwenkarmen uitgeschoven en zodra het accessoire 
(basis met inklapbare LED-achterlichten) erop wordt geschoven, 
is de elektra direct verbonden met de camper.

VELOCATE GPS-tracker:   
meer veiligheid voor jouw WEINSBERG*

Het innovatieve GPS-plaatsbepalingsysteem van Velocate on-
dersteunt dankzij de innovatieve app-bediening en stil alarm-mo-
dus bij het opsporen van de camper en CUV wanneer deze worden 
gestolen. De sterke, zelfvoorzienende gebruiksduur van tot wel 3 
maanden zonder stroomaansluiting laat geen wens onvervuld.



URLAUB MIT DEM WOHNMOBIL
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Nu ook in 
het buiten-

land te huur.

U wilt een recreatief voertuig kopen, maar 
wilt graag vooraf testen of deze werkelijk 
bij u past? Dan is het aanbod van RENT 
AND TRAVEL precies de juiste oplossing 
voor u. Zoek uw favoriete indeling gemak-
kelijk online of in het reisbureau. Samen 
met een over heel Duitsland verdeeld 
netwerk van meer dan 150 verhuursta-
tions met meer dan 1650 huurvoertuigen 

en meer dan 360 partnerreisbureaus on-
dersteunt RENT AND TRAVEL u bij uw 
keuze voor het juiste voertuig. Profiteer 
bovendien van het grote dienstenport-
folie zoals routevoorstellen en talrijke 
samenwerkingsverbanden met campings 
& staanplaatsen. Veel plezier met het in 
praktijk testen van uw vakantie!

URLAUB MIT DEM WOHNMOBIL

EERST TESTEN, DAN KOPEN…

In meer dan 150 verhuurstations 
staan meer dan 1.650 
verhuurvoertuigen gereed.

Online te boeken op  
www.rentandtravel.de of via onze 
360 partnerreisbureaus.

REISLUST ZIT IN DE FAMILIE 
Plezier en veiligheid voor de kleintjes.

Samen belevenissen delen met je dierbaren - 
wat is er nou mooier? Alleen al daarom zijn alle  
indelingen van de WEINSBERG-camper en -cara-
vans gericht op comfortabel reizen met het hele 
gezin. CaraKids zet hierbij nog de puntjes op de 
i en oriënteert zich heel bewust op de wensen 
en behoeften van de jongste passagiers. Daarvan 

profiteert tenslotte iedereen: de volwassenen 
genieten van de zekerheid dat hun dierbaren aan 
boord veilig zijn. En de kinderen genieten van de 
mogelijkheden die op hun leeftijd zijn afgestemd 
om hun fantasie en energie de vrije loop te laten. 
Klinkt als heel veel plezier? Dat klopt!

www.weinsberg.com/carakids

Ontdek alle verhuurstations op www.rentandtravel.de



  MARKUS SÄMMER  
@thegreatoutdoorsbook

@halloleben
  NINA EN FELIX  

@enricokuehn  
  ENRICO KÜHN  

Het #teamWEINSBERG  

schrijft reisverslagen en deelt 

ze met de community. Die  

indrukken kunnen zich  

laten zien!

Sharing is caring: Wat heb jij 

ontdekt tijdens jouw reizen 

met een WEINSBERG? Bij 

#teamWEINSBERG is  

iedereen welkom!

We zijn zomaar wat gaan rijden met de CaraCompact.  
Het rijgevoel is ongekend en hetzelfde geld voor de ruimte. 

 Het is gewoon geweldig om deel uit te maken van  
#teamWEINSBERG!

Verkrijgbaar onder 
shop.weinsberg.com

Als lid van #teamWEINSBERG  
waren we met de CaraTour onder-

weg in Duitsland, Oostenrijk,  
Zuid-Tirol, Italië en Slovenië en  

hebben we van elk moment  
genoten. Wij verheugen ons nu al 

op de volgende keer.

Met de CaraLoft heeft hij ons naar de Ammersee en 
naar het voorland van de Alpen gebracht, om te  

sporten en om inspiratie op te doen voor het  
volgende kookboek. Dat de reis mooi was, is een  

understatement. #teamWEINSBERG rockt!



www.weinsberg.com Knaus Tabbert GmbH     Helmut-Knaus-Str. 1     D–94118 Jandelsbrunn

Onze caravans  
vind je in onze  WEINSBERG-caravancatalogus!

R08116562NL

facebook.weinsberg.com instagram.weinsberg.com youtube.weinsberg.com shop.weinsberg.com

Bezoek ons op 
social media en in 
onze fanshop!

De gegevens over leveringsomvang, afmetingen en gewichten alsmede uitstraling komen overeen met de kennis op het moment van ter perse gaan (07/2019). 
Wijzigingen van uitrustingen, technische gegevens, standaardomvang en prijzen blijven voorbehouden. Na afsluiting van de overeenkomst blijven technische 
wijzigingen qua constructie voorbehouden voor zover deze de technische vooruitgang dienen en voor de klant redelijk zijn. Geringe kleur- en kwaliteitsverschillen 
zijn eveneens - ook na afsluiting van de overeenkomst - voorbehouden voor zover deze materiaalafhankelijk niet kunnen worden vermeden (bijv. kleurverschillen 
van maximaal circa 2,0 delta E tussen lak op carrossieriepanelen en lak op GFK/kunststof) en voor de klant redelijk zijn. Afbeeldingen tonen gedeeltelijk speciale 
uitvoeringen, die tegen een meerprijs kunnen worden geleverd uitrustingskenmerken van prototypen/studies, die niet overeenkomen met de seriestand en in 
afzonderlijke gevallen ook niet als speciale uitvoering beschikbaar zullen worden. Kleurverschillen zijn druktechnisch mogelijk. Laat u daarom vóór de aanschaf 
van een voertuig door een merkdealer uitvoerig over de huidige stand van de standaarduitrustingen informeren. De in de catalogus afgebeelde decoratie wordt 
niet meegeleverd. Let ook op de opmerkingen in de actuele prijslijst, vooral over gewichten, laadvermogens en toleranties. Herdruk, ook gedeeltelijk, is alleen 
na voorafgaande schriftelijke toestemming van Knaus Tabbert GmbH toegestaan. De illustraties met afmetingen in onze catalogi zijn niet-bindende waarden. 
De vermelde afmetingen zijn slechts benaderde waarden en uitsluitend bedoeld ter algemene informatie; zij vertegenwoordigen geen gegarandeerde maten. 
Voor exacte afmetingen, neem contact op met een van onze erkende WEINSBERG dealers. Drukfouten en vergissingen voorbehouden.


