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Mervægt
(kg)

Kode

695 BQT

Pris i DKK
(inkl. moms)

655 RFK

Ekstraudstyr

545 QMK


Chassis
Reservehjul på alufælg 195 / 70 R14 C-LI 102, 2200 kg til 2800 kg
Reparationssæt til dæk

2.564,–

17

861

–

–

¡

749,–

1

620





¡

Køretøjsopbygning udvendigt
Frontvindue

2.715,–

4

982

¡



–

Serviceluge foran t.v. 1069 x 299 mm

2.337,–

2

1083

–

¡

–

Serviceluge foran t.h. 749 x 297 mm

1.959,–

2

1076

–

¡

–

1.051,–

3,5

843

¡

¡

¡

371,–

0,5

8949

¡

¡

¡

4.530,–

20

200

¡

¡

–

1.656,–

3

785

¡

¡

¡

3.245,–

4

8214

¡

¡

¡

3.547,–

2,5

784

¡

¡

¡

Køretøjsopbygning indvendigt
Ildslukker 2 kg
Røgalarm
Møbelvarianter
3'er-køjeseng (ikke opklappelig /uden klap i opbevaringsrum)
Køkken
Emhætte
Tekstiludstyr
7-zoners dobbeltsengsmadras af klimaregulerende materiale med
watergel-top
Gas-installation
Sikkerheds-gastrykregulator DuoControl med crash-sensor og
gasregulatorvarme EisEx
Vandforsyning / -installation
Udendørs bruser

1.429,–

2

396

¡

¡

¡

70 l friskvandstank

1.051,–

2,5

592

¡

¡

¡

6.345,–

3,5

1103

¡

¡

¡

Fladskærm 22" inkl. DVD og receiver

Med forbehold for tekniske ændringer i konstruktion, farve og udstyr.
–   Ikke muligt   Ekstraudstyr      Standardudstyr   p. f. på forespørgsel
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Multimediasystemer

GENERATION Scandinavia
Tekniske data

Standardudstyr

Tekniske data

Chassis

Indbygget teknik

Badeværelse

• System-letvægts-chassis
• Chassis galvaniseret, med påløbsbremsesystem
og bakautomatik
• AAA selvjusterende bremse
• AKS antislingrekobling
• Octagon-akselstøddæmpere
• Opvejning
• Alufælge
• Træktøjsafdækning
• Letvægts Stabilform-håndsvingsstøtteben,
galv., inkl. store fødder
• Sideskørt med integrerede
sidemarkeringslygter
• Mærkedæk af høj kvalitet
til 100 km/t

• Gasflaskekasse til 2 x 11 kg
• Gasflaskekasseklap, der pladsbesparende
kan svinges parallelt opad
• Bunden af gaskassen er fremstillet
i stabil, riflet aluminiumsplade, sikker mod råd
• Rulbar spildevandstank i gaskassen
• Reservehjulsholder i gaskassen
• Reservehjul eller punkteringssæt
(afhængigt af planløsning)
• Elektrisk vandforsyning
• Komfortabel varmtvandsopvarmning
• Vandbåren-gulvvarme
• Betjening af varmeelementer via INet-Box og
pr. app via smartphone
• Spildevandsledning isoleret og opvarmet
frostsikret
• Forberedt til installation af klimaanlæg
• 12-V-strømforsyning i hele køretøjet
• Kompakt el-blok med 230-V-automatsikring og
12-V-sikring i garderobeskabet inkl. effektiv
omformer 340 W
• Udvendig CEE-tilslutning til 230 V elektricitet
• Praktisk udvendig multifunktionstilslutning
12 V, 220 V, TV og SAT
• Udvendig gasstikkontakt
• Forteltslampe
• LED-lysskinnesystem 12 V
(i sengens hovedende og ved siddegruppe)
• Indirekte belysning
• Variabel USB-port til
lysskinnesystem
• Forberedelse til en fladskærm (antennekabel
og TV-holder)

•
•
•
•

Karrosseri
• Front, bagende og sidevægge i glat, hvid plade
med særlig foliedekoration
• Front, bagende, tag, sidevægge og bund
isoleret med XPS-isolering
• Modstandsdygtigt GFK-tag
• Påbygningsdele foran ved gaskassen med
LFI-teknik (Long Fiber Injection), slagfaste,
stabile og nemme at udskifte ved reparation
• Gulvtykkelse: 42 mm, side / tag: 34 mm
• Velformet forende og integrallygter i
baglygtearmatur med midteropsats
• Isolerede vinduer med tolagsglas,
som kan åbnes (grafitgrå), med
mørklægnings- og myggenetgardin
• Komfortabel coupé-indstigning, isoleret
• Fuldt isolerede hjulkasser
• Ekstrabred indgangsdør med vindue og dør
med myggenet, én del
• Mini-Heki klar tagluge med mørklægnings- og
myggenetgardin
• Serviceklap
• Rangeringsgreb i kromudførelse

Tagluge med myggenet
LED-lamper
Brusebund
Integreret designvask af mineralsk materiale

• Airplus – perfekt luftcirkulation i bodelen og
ventilation bag overskabe og skænke
• Speciel lamelsengebund med fleksible
gummibuffere, opklappelig til optimal
udnyttelse af opbevaringsrummene under
sengene
• Ergonomiske 7-zoners-madrasser af
klimaregulerende materiale ved alle
faste senge, også køjesenge
• Køjesenge med sengehest og stige
• Køjesengsbelastning op til 80 kg
• Nederste køjeseng opklappelig inkl. stor klap
i opbevaringsrum (ved planløsninger med
køjesenge på tværs)
• Søjlebordben højdejusterbart
• Siddegruppe kan ombygges til liggeflade
• Kantsyet tæppe, der er specielt tilpasset
det respektive bo-og soveområde
• Luksus-sengetæppe, individuelt syet til senge

655 RFK

695 BQT

250

250

250

cm

Længde karrosseri / total

cm

650 / 768

735 / 872

765 / 901

Total højde / omkredsmål

cm

265 / 1045

265 / 1130

265 / 1160

Front

cm

195 x 135

230 x 135

–

Side

cm

230 x 115

200 x 140

230 x 115

alternativ

cm

–

–

–

Bagende

cm

190 x 75 190 x 70

2x (185 x 75)

200 x 155

6

7

4

p. f.

1.935

p. f.

Sovepladser maks.
Masse i køreklar stand

kg

Nyttelast

kg

p. f.

535

p. f.

Teknisk tilladt totalmasse

kg

2000

2500

2500

1

2

2

Enkelt aksel (1), tandemaksel (2)

Vandbåren varme

Vandbåren varme

Vandbåren varme

Køleskab / deraf frostboks

Varme
l

142 / 15

142 / 15

175 / 31

Tankvolumen vand / spildevand

l

38 / 22

38 / 22

38 / 22

545 QMK

655 RFK

695 BQT


Generation Scandinavia-udstyrs-highlights
Big Foots





Opvejning 2.000 kg (inkl. aluhjul 225 / 70 R 15 C)



–

–

–





Interiør

Opvejning 2.500 kg
Dæk på alufælg







• Trædekor Rosario Cherry med
stofkombination Scandi

Træktøjsafdækning







Reparationssæt til dæk





–

Reservehjul

–

–



Yderbeklædning i glat, hvid plade med integrerede lygter







XPS-isolering







Design-baglygteholder med integrallygter







• Kvalitetskomfur med 3 kogeblus med elektrisk
tænding og integreret bageovn
• Stort køleskab med 142 liter volumen med
15 liter fryseboks (afvigelser, se tekniske data)
• Rummelige skuffeudtræk med soft-indtræk
med absolut lydsvag lukning
• Praktisk udtræksskab

Pakker
ca. 40,5 kg

545 QMK

Bredde

Liggeflader

Bokomfort

Køkken

Vand- og el-selvforsyningspakke

Generation Scandinavia

Hunde pakke

ca. 5 kg

70 cm bred dør med vindue og coupé-indstigning







Frontvindue over tagrundingen

–

–



Midi-Heki, belyst med håndsvingsbetjening







Rangeringsgreb i krom







Varmtvandsforsyning







Vandbåren gulvvarme







Betjening af varme via INet-Box







Spildevandsledninger isolerede og opvarmede







Forberedt til montering af klimaanlæg







Full Cooker







Bruserudstyr







City-vandtilslutning







Udvendig multifunktionstilslutning 12 V, 220 V, TV og SAT







Udvendig gasstikkontakt







70 l friskvandstank

Udvendig lineholder

USB-port







Selvstændigt 12-V-net inkl. batteri (95 Ah), batterioplader med booster, indikatorpanel til batteri og friskvandsniveau, 12-V-stikkontakt ved TV'et

Skålholder inkl. 2 foderskåle i rustfrit stål

Forberedelse til fladskærm







Højdejusterbar montering til skålholderen

Indirekte belysning







Pakkepris

Hundepude (valgfrit til lille eller stor hund)

Tæppe kantsyet







Pakkepris

Sengetæppe







8.400,–

1.600,–

