
Wij zijn Rudi en Gerlinde en zijn al oude handen op de camping. 
Nieuw is onze CaraCore, die we dit jaar voor het eerst draaien. Onze 
favoriete bestemming Noorwegen staat op de agenda. Zonder tijds-

limiet, maar in een tijd van het jaar waarin er meer inwoners dan 
toeristen zijn. Vanuit Beieren rijden we langs de fjorden tot aan de 
Lofoten. Volledig volgens ons eigen ritme en met gevoel voor stijl. 

De CaraCore schittert eindelijk met zijn uitstekende design en past 
perfect bij Scandinavië.

  NOORWEGEN, HIER KOMEN WE!  
  DE REIS VAN ONS LEVEN.  



CaraCore
De integraalcamper met soevereine 
uitrusting en presentatie.

Hij combineert handig nut met design. Dynamiek en hoge kwaliteit 
zitten in zijn bloed. 100% sterk uiterlijk, 100% WEINSBERG DNA. 

Stijlbewuste trendsetter.



  ACTIEF COMFORT!  
  EEN TOAST OP  

Het bijzondere aan deze reis: we hebben geen exacte 
tijdslimiet vastgesteld. Vanuit het oogpunt van comfort 

konden we ook voor altijd rondrijden, zo mooi is het in onze 
CaraCore. We hebben ook meer dan genoeg ruimte in het 

ruime voertuig.

 BETEKENT MINDER HECTIEK
GENIETEN.MEER
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De eerste integraal camper van WEINSBERG. 
En onmiddellijk een soeverein stijlicoon.

De 3 belangrijkste details:
• Dynamisch vooruitstrevend ontwerp
• Full-LED koplampen
• Standaard met opklapbed

De CaraCore houdt van understatement en toont dus aanwezigheid. 
Hij combineert vakkundig nut met design. Een indrukwekkend 
samenspel van ruimtelijk bewustzijn, hoogwaardige materialen en 
uitzonderlijk rijcomfort.

max. 5 slaapplaatsen max. 5  stoelen die van gordel voorzien zijn 3 indelingen tot 3500 kg
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650 MEG – De eerste WEINSBERG met doorlopende 
zijwanden. Ziet er sportief en stijlvol uit.

Standaard  
meegeleverd. 
Opbouwdeur KOMFORT 
met 700 mm breedte.

Accenten in zwart op 
een witte ondergrond 
plaatsen highlights  

op de duidelijk  
vormgegeven voorkant.

Optioneel verkrijgbaar:  
De EXCLUSIVE opbouwdeur 
met o.a. raam- en coming  

home verlichting.

  Ontdekken
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Ondanks zijn omvang is de CaraCore  
gemakkelijk te hanteren, hij glijdt soepel over 

vrij eenzame wegen en ligt soepel in de  
bochten. Aan het eind van de dag zijn we  
verbaasd hoeveel kilometers we hebben 

afgelegd.

Dynamisch. De zijwandschorten met zwarte inzetstukken 
en de bestuurdersdeur met elektrische opstap.

De markante achterbumper is geheel voorzien van ledlampen en de optionele 17" lichtmetalen 
WEINSBERG velgen zorgen voor een dynamisch design – hier bij de 700 MEG.

Duidelijke lijnen en  
opvallende vormentaal 
– typisch WEINSBERG

  PRACHTIG LANDSCHAP!  
  MOOI VOERTUIG IN  
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Ik hoor de woorden van onze WEINSBERG dealer nog 
steeds. Hij sprak over een ”geheel nieuwe categorie 

voertuig“. Dat hij helemaal gelijk had, laat de  
CaraCore met zijn geweldige kwaliteiten ons elke  

dag opnieuw zien.

Volledig in LED uitgevoerde achterverlichting 
met WEINSBERG look voor goede  
herkenbaarheid en veiligheid. Sterk wat betreft verlichting en optiek: de volledig  

in LED uitgevoerde koplampen in Cube design.

 ’State of the Art‘, van het 
uiterlijk tot aan de prijs- 

kwaliteitsverhouding.

De optionele 
uittrekbare 
gasfleshouder 
in de gasflessen-
kast 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. Deze geweldige feature is 
onderdeel van het optioneel verkrijgbare media pakket.

  KLASSE APART.  
  DEFINITIEF EEN  

  Voordelen

100%
WEINSBERG 

DNA
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Kwaliteit die je ziet en dat voel je. 
De onderdelen van LFI maken indruk 
door optimale eigenschappen zoals 
de hoogste productie precisie. De 
maximale bouwstijfheid garandeert 
de beste veiligheid. Het LFI cabine-
dak maakt de CaraCore ook optisch 
een blikvanger.

Ook dit is een  
statement: 

standaard geleverd 
met hefbed voor 

extra reiscomfort.

Baanbrekend design & hoogste 
precisie dankzij de modernste 

LFI-technologie

Meer informatie  
vind je hier:
weinsberg.com/ 
caracore

CaraView
Van binnen bekijken
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700 MEG – Ware grootte. Het ruimtelijke gevoel is absoluut groots en wordt ondersteund door de elegante dwarsnerven van de meubels.

Perfect 
geplaatst. De 
27" LED-TV in 
het optionele 

tv-pakket.

Hoogwaardige bekleding en aangenaam zitcomfort 
dragen bij aan een sfeervol designconcept.

Elegante plafondkasten met veel opbergruimte, 
geïntegreerde vibratierand, de WEINSBERG 
meubelgreep en luiken met tactiel oppervlak.

  Dinette
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Binnen ziet de CaraCore eruit als één grote kamer, met 
een open uitzicht naar buiten. De brede ramen laten veel 
licht binnen en laten ons genieten van Noorwegen in zijn 

volle schoonheid.

Met hun contouren smelten de 
ergonomische en draaibare  

stoelen harmonisch samen met 
het interieur.

Optionele L-vormige dinettebank. De zijbank en de uitklapbare 
zitting wachten op gezellige rondjes – hier bij de 650 MF.

Enorm. Open kijkassen creëren een uniek gevoel van ruimte met een  
vloeiende overgang tussen woongedeelte en bestuurderscabine – hier bij de 700 MEG.

  OM TE PLANNEN.  
  GENOEG RUIMTE  
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In alle jaren die we gekampeerd hebben, 
hebben we nog nooit zoveel opbergruimte 

gehad. De keuken gebruiken we het bijzonder 
veel. We stoppen nog wel eens in gebieden 

waar de volgende supermarkt een paar 
kilometer verderop ligt.

700 MEG – Het keukenblok is een toonbeeld van esthetiek.

  VOOR JE OGEN EN  SMAAKPAPILLEN.  
  PUUR GENIETEN  

  Koken
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650 MEG 650 MF / 700 MEG

Grandioos duo. Verschillende 
keukenconcepten, afhankelijk  

van de indeling.

Grandioos. Slim Tower koelkast met een volume  
van 142 liter en standaard AES-functie, waarbij het  
energietype automatisch wordt geselecteerd.Stil. Ruime laden met Soft Close functie.

Eenvoudigweg perfect. 3-pitsfornuis met glazen afdekplaat.

650 MEG – Het keukenblok met 
het kenmerkende element past 
perfect in het ruimteconcept.

CaraView Van binnen bekijken

Meer informatie over de  
keukenvarianten vind je op
pagina 104 of online op  
weinsberg.com/motorhome-variants
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Het standaard meegeleverde hefbed past elegant in het interieurconcept. Wanneer het hefbed in de 
hoogste stand is vind je hieronder voldoende ruimte om aan de dinette te zitten – hier bij de 700 MEG.

EEN WOONKAMER OP WIELEN
Wie is het opgevallen dat er hier een  

opklapbed verborgen is? 

  Slapen / Hefbed
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???
Hoogwaardige ambiance met touch  
LED-verlichting ook in het hefbed.

Het verhoogde hefbed past perfect 
in het ruimteconcept.

Wanneer het hefbed is neergelaten ontstaat  er een knusse 
slaapplaats voor twee personen – hier bij de 700 MEG.

Een ander voordeel van de CaraCore is het 
hefbed. Rudi gebruikt het graag voor een klein 

middagdutje terwijl ik geniet van een kopje 
koffie in de dinette.

  BENEDEN ETEN.  
  BOVEN SLAPEN,  

110 cm

180 cm
Viel Platz im Raum bei  
heruntergefahrenem 

Hubbett.

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

Het enorme slaapgedeelte achterin is 
zeker niet minder comfortabel. Vooral  

’s avonds is het bijzonder gezellig dank-
zij de stijlvolle verlichting, die  

een unieke sfeer creëert.

  GEWELDIGE DROMEN.  
  GROOT LIGVLAK VOOR  

Fraai gevormde bovenkasten  
met royale opbergmogelijkheden.

  Slapen / Vaste bedden
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Leesspots voor optimale verlichting in het 
slaapgedeelte.

Intelligente oplossing. De kledingkast 
bevind zich in 700 MEG onder het bed. 

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

650 MF – Franse bed met EvoPoreHRC matras en opbergruimte onder het bed.

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

Het gedeelte achterin 
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.

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

Badkamer in de 650 MEG / 700 MEG

  Badkamer

98 CaraCore



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.

Terwijl ik mijn tanden poets, staat Rudi onder de douche.  
De ruime badkamer zorgt ervoor dat we allebei genoeg plek 

hebben.

Badkamer in de 650 MF

  BADKAMER.  
  HET GEHEIM VAN DE RUIME  

Ruime douche om je prettig te voelen in  
de badkamer van de 700 MEG.
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OVERTUIGT
met doordachte details.

1. Geheelin LED uitgevoerde koplampen. 
De nieuwste technologie, het beste zicht en 
veiligheid dankzij de marktante karakteristie-
ke lampen.

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

3. Handmatige of elektrische verduiste-
ring voorin creëert privacy op de staanplaats 
tijdens de nacht.

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

5. Optionele ALDE warmwaterverwar-
ming en ALDE warmwater vloerver-
warming.  Zorgen voor een aangename 
kamertemperatuur en geen koude voeten.
keine kalten Füße.

6. Easy Travel Box en BWT waterfilter.  
Alle belangrijke serviceaansluitingen centraal gecombineerd op één 
plaats en hygiënisch schoon water zonder chemicaliën.

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

8. De hoogwaardige cabinestoelen garanderen optimaal 
reiscomfort.

  ELK DETAIL IS EEN KLEIN  
  MEESTERWERK OP ZICH.  

  Highlights

De genoemde inhoud is beschrijvend voor deze 
modellen. Afzonderlijke artikelkenmerken kunnen 
variëren afhankelijk van de indeling.100 CaraCore



AFGESTEMD
op jouw eisen.

Variatie  

FOREST*

TURIN

STONE WATER* BLOOM*

SZECHUAN*DUSK* ACTIVE NAVY*
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650 MF 650 MEG 700 MEG

STOFFEN
naar smaak.

Nu CaraCore onder configureren: configurator.weinsberg.comConfiguratorCaraView
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