
Coco

Kendetegn

Tilladt totalvægt* 900 – 1.100 kg

Totallængde (inkl. trækstang) 589 cm

Totalbredde 220 cm

Højde 261 cm

Enkeltakslet –

Sovepladser 2

* Maksimale værdi afhængig af planløsning og evt. øget totalvægt (ekstraudstyr)

Coco pluspunkter

ªª Letvægter: Tilladt totalvægt på bare 900 kg 

ªª Smal og smidig: Kun 2,20 m bred på rejsen

ªª Kompakt kørevogn på bare 4,60 m konstruktionslængde

ªª Multifunktionel: Ukompliceret ombygning af lounge og 
siddepladser

ªª Velkommen indenfor: Ekstra bred indgangsdør, 70 cm

Livets lethed

Så let som ingenting: Den nye Dethleffs Coco kører 
ubesværet afsted på tur med sine bare 708 kg. I vores 
udviklingsafdeling har vi sammensat de mest effektive 
løsninger. Ud af dette kom en revolutionær, ny konstrukti-
onsmåde. Grundlaget er det optimale sammenspil mellem
de enkelte komponenter – lige fra chassiset over gulvet til 
vægopbygningen. Coco gør det let at rejse!



Chassis/basiskøretøj
• Galvaniseret chassis og

påløbsbremsesystem med bakkeautomatik
• Letvægtsstøtteben, galvaniseret
• Kvalitetsdæk, der er godkendt til tempo

100 km/t
• AKS stabilisator
• Octagon støddæmpere
• Vægtoptimeret system-letvægts-chassis

Konstuktion
• Oplukkelige og isolerede

dobbeltglasvinduer (grafitgrå) med
mørklægnings- og myggenetrullegardin

• Fuldisolerede hjulkasser
• Front, bagende og sidevægge i glatte,

hvide plader med specielle transters
• Ekstra bred indgangsdør (ikke to-delt)
• To tagluger i klart glas med belysning
• Integreret skinne til COCO Lounge solsejl,

rundt på hele vognen (skal bestilles som
en separat reservedel)

• Gulvtykkelse: 41mm, sidevægs-/
tagtykkelse: 25mm

 Tekniske installationer
• Elektrisk vandforsyning
• 12V strømforsyning i hele vognen
• Kompakt elektroblok med 230 V

automatsikring og 12 V sikring i
klædeskabet inkl. effektiv omformer 340
W 

• Udvendig CEE-tilslutning til 230 V el-net
• Forteltlampe
• Gasregulator til gasslange
• Gaskasse til 2 x 5 kg
• Friskvandstank i køkkenblokken
• Komfortabel Vario-varme med blæser-

funktion
• Drejbare svanehalslamper i bad, køkken

og i loungen

 Køkken 
• Praktisk komfur med 2 kogeblus og

glasafdækning
• PLadsbesparende kompressorkøleskab

med 90 l volumen og 6 l frostboks
• Praktisk krydderihylde i køkkenet

Bad
• Pladsbesparende vippe-håndvask, som

enkelt kan gemmes bort i skabet

 Bokomfort 
• Forskydeligt, ophængt design-bord
• Stor opbevaringsboks under loungen,

udtrækbar for sengeombygning
• Hyggelig lounge med stofbeklædte

hjørneelementer og lille
opbevaringslomme

• Rummeligt klædeskab med bøjlestang og
hylde

 Indvendigt udstyr 
• Trædekor Light Grey med stofkombination

Waterfall

Standardudstyr
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Pakke

Lounge Up! pakke ca. 96 kg

Pakkeindhold

Totalvægt 1.100 kg

Alufælge

Træktøjsafdækning

Myggenetdør

Stort oplukkelig vindue i front med mørklægning og myggenet 
plissé

To store oplukkelige tagluger med mørklægning og 
myggenet plissé

Attraktive vindue- og taglugerammer i krom

Udvendig multistikdåse 12V, 220V, TV og SAT

Stor 44 l friskvandstank

Mobil 23 l afløbsvandtank

ndirekte stemningsbelysning med lysdæmperfunktion

Ekstra fleksibel svanehalslampe i loungen

Elektrisk varmtvandsforsyning 5 l

Oplukkelig vindue i toiletrum

Udtrækbar armatur i baderum

Stort køleskab 142 l og 15 l frostboks

Pakkepris 28.800,–

COCO lounge

Bredde cm 220

Længde konstruktion / total cm 425 / 589

Totalhøjde / forteltmål cm 261 / 0

Liggeplads cmFront -

cmSide -

cmAlternativ -

cmBag 155x200

Sovepladser maks. 2 ¹

Vægt i køreklar stand kg 733

Nyttelast kg 167

Teknisk tilladt totalvægt kg 900

Maks. forhøjelse af totalvægt (ekstraudstyr) kg 1100

Chassis / enkeltakslet (1) tandemakslet (2) 1

Opvarmning Vario Heat

Køleskab / hvoraf frostboks l 90 / 6

Tankvolumen vand / spildevand l 20 / 0

Coco
Tekniske Data

 ¹ Det maksimale antal sovepladser er inkl. ombygning af siddegruppe til seng og 
    andet ekstraudstyr
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Coco
Pluspunkter indvendigt

Oplukkelig vindue i toiletrum med udtræk-
bart armatur (ved Lounge Up! pakke som 
ekstraudstyr)

Hyggelig lounge med stofbeklædte 
hjørneelementer og lille opbevaringslomme 
og drejbar svanehalslampe 

Pladsbesparende vippe-håndvask, som
enkelt kan gemmes bort i skabet

Forskydeligt, ophængt design-bord

Stort oplukkelig vindue i front med 
mørklægning og myggenet plissé (ved 
Lounge Up! pakke som ekstraudstyr)

Stor køleskab med 140 l volumen og 15 l 
frostboks (ved Lounge Up! pakke som 
ekstraudstyr)

Rummeligt klædeskab med bøjlestang og
hylde

Attraktive vindue- og taglugerammer i krom 
(ved Lounge Up! pakke som ekstraudstyr)

Coco
Pluspunter udvendigt

Få mere information på vores hjemmeside www.dethleffs.dk

Kvalitetsdæk, der er godkendt til tempo
100 km/t

Integreret skinne til COCO Lounge solsejl, som løber over hele vognen. Solsejlet kan bestilles som 
separat reservedel.

Vægtoptimeret system-letvægts-chassisFront, bagende og sidevægge i glatte,
hvide plader med specielle transters

Octagon støddæmpere Oplukkelige og isolerede dobbeltglasvinduer 
(grafitgrå) med mørklægnings- og myggene-
trullegardin

Ekstra bred indgangsdør
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