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Kwaliteit straalt er van af. Comfortabel wonen.
Details maken het grote verschil
Accessoires die het nog leuker maken
Saphir – welkom thuis op uw vakantiebestemming
Bianco – je thuis voelen kan ook onderweg
Tendenza – de design caravan met het doordachte woonconcept
Opal – voor die bijzondere vakantiebelevenissen
Diamant – niet zo maar nieuw, maar een bijzonder concept
Kwaliteit in elke serie. Het buitendesign. Direct herkenbaar
Standaarduitrusting – chassis en opbouw buiten
Bedvarianten
Maten en gewichten van alle modelseries
Verklaring tekens
50 jaar oerdegelijk vakmanschap
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ONDERWEG COMFORTABEL WONEN -

DAT IS PAS VAKANTIE VIEREN.

DE DETAILS

MAKEN HET VERSCHIL

Kussens
Kussens met hoog soortelijk gewicht voor
optimaal zitcomfort. Rugkussens ergonomisch
voorgevormd
Winterrugleuning
Perfecte winterventilatie door extra
wandroosters, waardoor aanvriezen van
koude vensterramen wordt voorkomen

Stoffen
Platgeweven bekledingsstoffen
met een zeer hoge slijtvastheid,
onderhoudsvriendelijk en sterk. In de
modelseries toegepast in vele variaties

Eénzuils heftafel, traploos
in de hoogte verstelbaar
Zithoek beter toegankelijk, optimaal gebruik van
de banken, meer beenruimte in de zitgroep,
moderne uitstraling (afhankelijk van model)

Luchtcirculatiesysteem met
uitblaasopeningen
Optimale luchtcirculatie, voorkomt
condensvorming

Hoekventilatie
Voor een perfect klimaat, voorkomt de vorming
van condens zonder hinderlijke tocht

KWALITEIT IS STANDAARD

Insectenhor
Geluidloos
uit te trekken, geen
verlies van de
toegangsbreedte
(afhankelijk van model)

Zitkussens met vederkern
(Diamant) In comfortkwaliteit

Rookmelder
Waarschuwt in een vroeg
stadium voor brandgevaar

Contactdozen
Optimaal geplaatst,
gemakkelijk te bereiken

LED-verlichting
Energiebesparende LED-technologie,
sfeervol toegepast voor
harmonieuze lichteffecten

PVC-vloerbedekking
Praktisch, slijtvast,
onderhoudsvriendelijk

Uitzetbare ramen rondom
met éénhandsbediening
en gecombineerde insecten-/
verduisteringsrollo, dubbel,
getint glas

Klep in zitbank
Direct bij de deur voor het
comfortabel laden en lossen
(afhankelijk van model)

Optimale indeling van de
zitbank
Voor een betere belading van
grote hoeveelheden bagage
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DAT IS PAS
LEKKER SLAPEN –

UITGERUST DE

NIEUWE DAG BEGINNEN
Uitstelbaar venster
Lekker koel in de zomer,
comfortabel warm in de winter
door de dubbele, getinte en
geïsoleerde vensters

Bovenkasten met ventilatie
aan de achterkant
Robuuste kwaliteitsscharnieren,
die de deurkleppen goed omhoog
houden en stevig sluiten

LED-leeslampjes
Draaibaar en individueel
inschakelbaar, dus
lekker lezen in bed

Vederkern matras
(Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ)
5-baans-Bonell-vederkern met elastische
vulling en klimaatvlies aan beide zijden

Comfortschuimmatras met 7 zones
(Tendenza, Opal)
Het beste slaapcomfort dankzij de
schoudercomfortzone, de lendensteun en een
speciaal ventilatiesysteem

Winter afstandsschotten
Beschermen tegen de winterkou,
voorkomen condensatie,
uitstekende circulatie van warme
lucht voor een optimaal
binnenklimaat

KWALITEIT IS STANDAARD
Liftomat
Gasdrukdemper en een stabiel mechanisme zorgen voor
het probleemloos omhoogklappen van de bedbodem

Lattenbodem
Met elastische en flexibele
veerbruggen en
hardheidsinstelling, kleine
afstand tussen de latten

Uittrekbare lattenbodem
Optionele lattenbodem voor een
maximaal ligvlak. Snelle ombouw
door de eenvoudige bediening

Schakelaar
Praktisch geplaatst, daarom goed
bereikbaar

Geforceerde ventilatie
Voor een perfecte luchtcirculatie,
voorkomt condensatie en vermijdt
koudebruggen

Klima-comfortschuimmatras met 7 zones
(Diamant)
Uitstekende veerkracht en ademend vermogen,
speciale lendensteun en lichaamsklimaatbeheer
met gewatteerde elastische klimaatvezel
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ALLES TE BEDIENEN

VANUIT HUIS

OF ONDERWEG

Tv-beugel "Sky" *
Comfortabel televisie kijken
vanuit verschillende hoeken
dankzij de draai- en neigbare
TV-wandbeugel
(Standaard bij Diamant)

Makkelijk en simpel.
iNET BOX in alle modellen
met C-verwarming. Extra
bedieningsmogelijkheden
(Afhankelijk van land).
•
•
•
•
•

Fietsenrek voor dissel
(Thule) *
Opvouwbaar, geschikt
voor 2 ﬁetsen (ook e-bikes),
belastbaar tot 60 kg, uitgerust
met comfortvergrendeling
en een slot voor
diefstalbeveiliging van de
ﬁetssteun

Autark-pakketten *
(zonder afbeelding)
Zo functioneert de caravan
ook zonder campingaansluiting
Verschillende varianten met
accu's van 55 Ah of 75 Ah,
compleet met laadbooster voor
het opladen tijdens het rijden

Wielklem *
Deze klem beschermt de caravan eenvoudig en effectief tegen
diefstal, snel en eenvoudig aan te brengen

Airco * (optioneel – Pakket 50 jaar Fendt-Caravans Diamant)
Opvallend in prestaties. De uitblaasopeningen kunnen gedraaid
worden naar de plek waar koele lucht gewenst is; uitstekende
koelprestaties en snelle ontvochtiging, eenvoudige bediening via
"CP Plus"of via de Truma-app (als iNet-Box standaard is)
City-wateraansluiting *
Met drukreducering en een
schoonwatertank van 45 liter
voor directe aansluiting op het
openbare waternetwerk

iNet geschikte apparaten met een App aansturen vanaf
tot vier verrschillende smartphones
Bedienen van iNet geschikte apparaten van nabij via
Bluetooth of via SMS
Aanstruring van de airco samen met het CP-Plus
bedieningspaneel en iNet gechikt
Opvragen van de status van de boorduitrusting
Waarschuwing bij een te laag
ingestelde temperatuur of accuspanning

Gasaansluiting buiten *
Maakt de aansluiting van externe
gastoestellen mogelijk, zoals
BBQ's op gas, of gaslampen

Voortentstopcontact *
Voor elektrische voeding
buiten de caravan
(230 V/12V en tv-aansluiting)

Verwarming Combi 4 E * of 6 E *
De vier verschillende uitblaasopeningen verdelen de warme lucht
geruisloos door de ruimte en zorgen voor een aangename
temperatuur. De E versie met geïntegreerde elektrische
verwarmingselementen, werkt ook met lege watertank.
Ingebouwde FrostControl afvoerklep. Eenvoudige bediening via
digitaal bedieningspaneel CP Plus (iNet ready) of via de Truma
App dankzij de standaard ingebouwde iNet Box. Boost-functie
voor snelle warmwatervoorziening en verwarming van de ruimte

ACCESSOIRES VAN TOPKWALITEIT

* Optionele uitrusting (meerprijs)
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WELKOM

THUIS IN UW EIGEN
VAKANTIEDROOM
Vakantiedromen worden werkelijkheid.

SAPHIR

11

JE WELKOM
EN THUISVOELEN

SAPHIR

465 TG / CARDIFF
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GENIETEN
DAT IS PAS
COMFORT

Geraffineerde stoffering
in topkwaliteit.

495 SKM / AOSTA

SAPHIR

495 SKM / AOSTA

465 TG / CARDIFF
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WELKOM

IN EEN SLAAPPARADIJS
VOOR GROOT EN KLEIN
Comfortabele bedden om
uitgerust wakker te worden

495 SKM

495 SKM

495 SKM

SAPHIR
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495 SKM

WELKOM

DAT WORDT
HAUTE CUISINE

495 SKM

495 SKM

SAPHIR

19

SAPHIR DETAILS
- 3-pits kook-/spoelcombinatie met elektrische ontsteking,
thermobeveiliging, gedeeld gietijzeren rooster en glazen afdekplaat
- 105 l- of 133 l-koelkast
- Verschillende zitgroepindelingen, onder ander ook een middenzitgroep
- Praktische etagebedvarianten
- TRUMA S 3004 of S 5004 gaskachels
- Afhankelijk van model verschillende badkamerindelingen
- Comfortabele matrassen: binnenvering
(éénpersoons- en tweepersoons bedden)
- Meubels in donker “Kastanje-Moretti”
- Bekledingsvariant “Aosta” of “Cardiff” (pagina 12-15)

465 TG

465 TG

495 SKM

495 SKM

Wonen / slapen

Keuken / badkamer

Water

• Meubels in donker “Kastanje-Moretti”
• Bekledingsvariant
(pagina 12-15) “Aosta” of “Cardiff”
• Ergonomisch gevormde rugkussens
• Zitkussens met hoog soortelijk gewicht
• Winter rugleuningen
• Eénzuils heftafel indien rondzitgroep *
• Geventileerde bovenkasten met indirecte
plafondverlichting
• Alle verlichting LED
• Plafondlamp (12V / LED) met 2 schakelcircuits
• Indirecte verlichting (LED) •
• Leesspot (12V) in rondzitgroep *
• Sterk, makkelijk schoon
te houden PVC vloerbedekking
• Lattenbodem met volledig flexibele, elastische
veerbruggen met hardheidsinstelling
(éénpersoons- en tweepersoons bedden)
• Liftomat
(éénpersoons- en tweepersoons bedden)
• Matrassen: binnenvering (éénpersoons- en
tweepersoons bedden)
• Leesspot (12V) in slaapgedeelte
• Vouwdeur •
• Insectenhor in ingang
• Dometic Midi dakluik met slinger,
dwangontluchting, geïntegreerde
verduisteringsplissé en insectenrollo
• Tapijt in verlaagde instap met Fendt logo

• Afvalemmer geïntegreerd in de deur
• Keukenverlichting (LED) *
• 3-pits kook-/spoelcombinatie met elektrische ontsteking, thermobeveiliging,
gedeeld gietijzeren rooster en glazen afdekplaat *
• Comfort plissé rollo voor keukenraam
• Grote brede keukenladen *
• Koelkast (105 l) met uitneembaar vriesvak en binnenverlichting * •
• Koelkast (133 l) Slim-Tower, kan aan beide zijden worden geopend,
met uitneembaar vriesvak en binnenverlichting *
• Messing mengkraan in de keuken
• Bovenkasten keuken en badkamer met soft-close-scharnieren
• Bestekindeling met softtouch oppervlak
• Verlichting badkamer (LED / 12V)
• Douche *
• Handdoekhouder, kledinghaken en toiletrolhouder
• Middenbadkamer * met grote bovenkasten, veel opbergruimte
onder wastafel en verlichte spiegel
• Spiegelkast in de badkamer *
• Spoeltoilet met LED-aanduiding voor waterstand en verrijdbare tank *
• Wastafel in wit met opbergvakken en verlichte spiegel
• Uitstelbaar raam van melkglas in badkamer, met verduisterings- en muggenrollo

• Verrijdbare afvalwatertank (24l)
• Schoonwatertank (vast ingebouwd
10 d)/25 e)) l) met vulopening buiten *
• Schoonwatertank (vast ingebouwd
10 d)/45 e)) l) met vulopening buiten *
• Controlepaneel schoonwatertank
• Truma-Therme warmwaterboiler (230V)
met mengkraan

SAPHIR

Multimedia
• TV-Kabel (230 V-contactdoos)

Techniek / verwarming /
klimaat
• Truma gaskachel S 3004 met
ontstekingsautomat * •
• Truma gaskachel S 5004 met
ontstekingsautomaat *
• Uitblaasopeningen warme lucht met
ventilator (1 x 12V) *
• Uitblaasopeningen warme lucht met
ventilator (2 x 12V) *
• Rookmelder
• Schakelaar bij de deur voor plafondlamp en
voortentlamp
• Netvoedings-schakelautomaat 350 W
• Zekeringautomaat (230V) met
aardlekschakelaar
• Spot(s) (LED / 12V)
• Contactdozen (230V)
* afhankelijk van model
Verklaring tekens zie pagina 89

HELEMAAL COMPLEET

21

465 TG

465 SFB
Totale lengte
Totale breedte
Slaapplaatsen
Maximum aslast
Massa rijklaar

cm
cm

705
232
4
1500 g)
1279

kg
kg c )

Totale lengte
Totale breedte
Slaapplaatsen
Maximum aslast
Massa rijklaar

cm
cm
kg
kg c )

495 SFB
Totale lengte
Totale breedte
Slaapplaatsen
Maximum aslast
Massa rijklaar

705
232
4
1500 g)
1292

cm
cm
kg
kg c )

724
232
4
1700 g)
1351

In alle Saphir modellen bestekinzet met
soft-touch

515 SG

495 SKM
Totale lengte
Totale breedte
Slaapplaatsen
Maximum aslast
Massa rijklaar

cm
cm
kg
kg c )

724
232
5
1700 g)
1364

Totale lengte
Totale breedte
Slaapplaatsen
Maximum aslast
Massa rijklaar

cm
cm
kg
kg c )

560 SKM

753
232
4
1700 g)
1424

Totale lengte
Totale breedte
Slaapplaatsen
Maximum aslast
Massa rijklaar

QR-Code scannen –
en beleef de Saphir film

SAPHIR

INDELINGEN / BASISGEGEVENS

cm
cm
kg
kg c )

774
250
5
1700 g)
1494

Maten en gewichten van alle modelseries op pagina 86
Verklaring tekens op pagina 89
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HOME SWEET HOME – THUIS
IS HET ALTIJD HET FIJNST –
OOK

ONDERWEG

Veel bijzondere indelingen met een moderne look.

BIANCO

25

DE COMFORTABELE
ZITHOEKEN GEVEN DIE EXTRA

LEVENSKWALITEIT

BIANCO

ACTIV 515 SD / ZINGARO

27

ACTIV 515 SD / ZINGARO

DIT

RUIMTEGEVOEL

ZAL U VROLIJK
STEMMEN

ACTIV 390 FHS / ZINGARO

SELECTION 465 TG / ALBARELLA

Kies uit de elf verschillende
indelingen de variant waar
u zich het meest thuis in voelt.

BIANCO

29

IEDEREEN WORDT
WEER UITGERUST

WAKKER

Tweepersoons-, éénpersoons-, of
stapelbedden. Aan u de keus.

ACTIV 515 SD

BIANCO

ACTIV 515 SD

SELECTION 465 TG

31

SELECTION 465 TG

DE MODERNE

BEAUTY-OASE
Chique de dag beginnen.

ACTIV 515 SD

ACTIV 515 SD

BIANCO

33

Dit maakt de BIANCO SELECTION
en ACTIV bijzonder

ACTIV 390 FHS

ACTIV 515 SD

SELECTION 465 TG

Standaard extra uitrusting
BIANCO ACTIV
- Truma Combi 4 * gaskachel met digitaal bedieningspaneel CP plus
iNet gereed met uitblaasopeningen en geïntegreerde boiler
(10 liter) en iNet box voor het aansturen van de kachel via de
Truma App (afhanklijk van land)
- Extra zitplaats als box (belastbaar tot max.100kg) *
- Laden in de lengte (bij gescheiden bedden) *
- Aan beide zijden serviceluiken *
- Versterkt chassis met verhoogd laadvermogen
- Kledingkast met verlichting (bewegingssensor)

Wonen / slapen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meubels in "Tiberino" decor
Bekledingsvariant (pagina 26-28) “Albarella” of “Zingaro”
Ergonomisch gevormde rugkussens
Zitkussens met hoog soortelijk gewicht
Winter rugleuningen
Eénzuils heftafel in de rondzitgroep *
Geventileerde bovenkasten met indirecte plafondverlichting
Alle verlichting LED
Plafondlamp (12V / LED) met 2 schakelcircuits
Indirecte verlichting (LED)
Leesspot (12V) in rondzitgroep *
Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking
Lattenbodem met volledig flexibele, elastische veerbruggen met
hardheidsinstelling (éénpersoons- en tweepersoons bedden)
Liftomat (éénpersoons- en tweepersoons bedden)
Matrassen: binnenvering (éénpersoons- en tweepersoons bedden)
Leesspot (12V) in slaapgedeelte *
Vouwdeur *
Garderobe in slaapruimte *
Dometic Midi dakluik met slinger, dwangontluchting,
geïntegreerde verduisteringsplissé en insectenrollo
Tapijt in verlaagde instap met Fendt logo

SELECTION 465 TG

- De Bianco serie omvat onder meer drie indelingen met kinderkamer en één
indeling met CV-verwarming en vloerverwarming
- 3-pits kookplaat of spoel/kookcombinatie
- 105- of 133 liter koelkast
- De grootste keuze in zitgroepvarianten waaronder enkele
middenzitgroepen
- Truma S 3004 gaskachel (Bianco Selection)
- Verschillende badkamerindelingen
- Comfortabele binnenveringmatrassen (éénpersoons- en
tweepersoons bedden)
- Het lichte meubeldecor „Tiberino“ combineert uitstekend met de
bekledingsvarianten (zie pagina 26-28) „Albarella“ en „Zingaro“

Keuken / badkamer

Water

•
•
•
•

• Verrijdbare afvalwatertank (24l)
• Schoonwatertank (vast ingebouwd
10 d)/25 e)) l) met vulopening buiten *
• Schoonwatertank (vast ingebouwd
10 d)/45 e)) l) met vulopening buiten *
• Controlepaneel schoonwatertank
• Truma-Therme warmwaterboiler (230V)
met mengkraan *

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afvalemmer geïntegreerd in de deur *
Keukenverlichting (LED) *
3-pits kookplaat met elektrische ontsteking ***
3-pits kook-/spoelcombinatie met elektrische ontsteking,
thermobeveiliging, gedeeld gietijzeren rooster en glazen afdekplaat *
Comfort plissé rollo voor keukenraam
Grote brede keukenladen *
Koelkast (105 l) met uitneembaar vriesvak en binnenverlichting *
Koelkast (133 l) Slim-Tower, kan aan beide zijden worden geopend, met
uitneembaar * vriesvak en binnenverlichting *
Messing mengkraan in de keuken *
Bovenkasten keuken en badkamer met soft-close-scharnieren
Bestekindeling met softtouch oppervlak
Verlichting badkamer (LED / 12V)
Douche ** / ***
Handdoekhouder, kledinghaken en toiletrolhouder
Middenbadkamer * met grote bovenkasten, veel opbergruimte
onder wastafel en verlichte spiegel
Spiegelkast in de badkamer *
Spoeltoilet met LED-aanduiding voor waterstand en verrijdbare tank *
Wastafel in wit met opbergvakken en verlichte spiegel
Uitstelbaar raam van melkglas in badkamer, met verduisterings- en muggenrollo

BIANCO

Multimedia
• TV-Kabel (230 V-contactdoos

Techniek / verwarming /
klimaat
• Truma gaskachel S 3004 met
ontstekingsautomat *
• Truma gaskachel Combi 4 (Bianco Activ) *
• iNet box voor aansturing van de verwarming
via de Truma App (Bianco Activ)
(afhanklijk van land)
• Uitblaasopeningen warme lucht met
ventilator (1 x 12V) (Bianco Selection)
• Rookmelder
• Schakelaar bij de deur voor plafondlamp en
voortentlamp
• Netvoedings-schakelautomaat 350 W
• Zekeringautomaat (230V) met aardlekschakelaar
• Spot(s) (LED / 12V)
• Contactdozen (230V)
• CV verwarming en warmwater
vloerverwarming (Alde) ***
* afhankelijk van model
** ACTIV 515 SD *** ACTIV 720 SKDW
Verklaring tekens zie pagina 89

HELEMAAL COMPLEET
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SELECTION

ACTIV
Nieuwe indeling

445 SFB

390 FHS
Totale lengte
Totale breedte
Slaapplaatsen
Maximum aslast
Massa rijklaar

cm
cm
kg
kg c )

705
232
4
1500 g)
1278

kg
kg c )

Totale lengte
Totale breedte
Slaapplaatsen
Maximum aslast
Massa rijklaar

605
232
3
1500 g)
1156

cm
cm
kg
kg c )

Totale lengte
Totale breedte
Slaapplaatsen
Maximum aslast
Massa rijklaar

cm
cm

705
232
4
1500 g)
1285

kg
kg c )

515 SD

465 SGE
Totale lengte
Totale breedte
Slaapplaatsen
Maximum aslast
Massa rijklaar

cm
cm
kg
kg c )

753
232
4
1700 g)
1401

cm
cm
kg
kg c )

705
232
2
1700 g)
1351

Totale lengte
Totale breedte
Slaapplaatsen
Maximum aslast
Massa rijklaar

cm
cm

Totale lengte
Totale breedte
Slaapplaatsen
Maximum aslast
Massa rijklaar

cm
cm

kg
kg c )

753
232
3
1700 g)
1400

515 SKM

515 SG
Totale lengte
Totale breedte
Slaapplaatsen
Maximum aslast
Massa rijklaar

679
232
4
1500 g)
1277

465 TG

465 SFB
Totale lengte
Totale breedte
Slaapplaatsen
Maximum aslast
Massa rijklaar

cm
cm

Totale lengte
Totale breedte
Slaapplaatsen
Maximum aslast
Massa rijklaar

cm
cm
kg
kg c )

753
232
5
1700 g)
1406

550 KMG

515 SGE
Totale lengte
Totale breedte
Slaapplaatsen
Maximum aslast
Massa rijklaar

cm
cm
kg
kg c )

753
232
4
1700 g)
1418

kg
kg c )

774
232
5
1700 g)
1449

QR-Code scannen –
en beleef de Bianco film
Nieuwe indeling

Maten en gewichten van alle modelseries op pagina 86
Verklaring tekens op pagina 89

BIANCO

720 SKDW

INDELINGEN / BASISGEGEVENS

Totale lengte
Totale breedte
Slaapplaatsen
Maximum aslast
Massa rijklaar

cm
cm
kg
kg c )

925
250
6
2200 g)
1926
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DE TRENDSETTER IN
DESIGN MET EEN
VOORUITSTREVEND WOONCONCEPT
Bijzondere indelingen en trendy design.

TENDENZA

39

ONDERSCHEIDEND

SFEER EN
COMFORT

IN

TENDENZA

515 SG / STUDIO-LINE VENETO

41

STEMMINGSVOL;
OVERDAG
EN 'S AVONDS

Daglicht kan rijkelijk binnenstromen
door de grote vensters. 's Avonds
beleeft u behaaglijke momenten
dankzij het uitgekiende
lichtsysteem.

TENDENZA

515 SG

515 SG / STUDIO-LINE VENETO

650 SFD / CAMPANIA

43

LEKKER

ONTSPANNEN
In deze omgeving is
relaxen een feest.

515 SG

650 SFD

515 SG

TENDENZA

45

GROOTSE

OPLOSSINGEN
OOK VOOR DE
KLEINE TREK

515 SG

TENDENZA

515 SG

515 SG

47

TENDENZA DETAILS
-

515 SG

650 SFD

515 SG

Wonen / slapen

Keuken / badkamer

Water

• Meubels in donker “Chesterfield-eiken decor”
• Bekledingsvariant (pagina 40-43) “Campania“ of
Studio-Line „Veneto“
• Ergonomisch gevormde rugkussens *
• Rugkussens met lounge-optiek *
• Zitkussens in comfortschuim kwaliteit
• Winter rugleuningen
• Geventileerde bovenkasten met indirecte plafondverlichting
• Bovenkasten met sot-close scharnieren
• Decopakket (2 kussens / 1 tafelkleed)
• Eénzuils heftafel in de rondzitgroep
• Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking
• Gefestoneerde losse tapijtloperset
• Alle verlichting LED
• Plafondlamp (12V / LED) met 2 schakelcircuits, dimbaar
• Indirecte verlichting LED
• Leesspots 12V in rondzitgroep
• Leesspots in slaapruimte
• Verlichting in kledingkast met bewegingssensor
• Vouwdeur
• Garderobe in slaapruimte *
• Insectenhor in deuropening
• Lattenbodem met volledig flexibele, elastische veerbruggen
met hardheidsinstelling
(éénpersoons- en tweepersoons bedden) *
• Liftomat (éénpersoons- en tweepersoons bedden)
• Matrassen: comfortschuim, 7 zones
(éénpersoons- en tweepersoons bedden)
• Dometic Midi dakluik met slinger,
dwangontluchting, geïntegreerde
verduisteringsplissé en insectenrollo
• Tapijt in verlaagde instap met Fendt logo

•
•
•
•
•

• Verrijdbare afvalwatertank (24l)
• Schoonwatertank (vast ingebouwd
10 d)/25 e)) l) met vulopening buiten *
• Schoonwatertank (vast ingebouwd
10 d)/45 e)) l) met vulopening buiten **
• Controlepaneel schoonwatertank

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afvalemmer geïntegreerd in de deur
Keukenverlichting (LED)
3-pits kookplaat met thermo-beveiliging en ontstekingsautomaat **
RVS spoelbak met glazen afdekking **
3-pits kook-/spoelcombinatie met elektrische ontsteking,
thermobeveiliging, gedeeld gietijzeren rooster en glazen afdekplaat *
Oven met grill (gas) **
Comfort plissé rollo voor keukenraam
Grote brede keukenladen
Bestekindeling met softtouch oppervlak
Koelkast (133 l) Slim-Tower, kan aan beide zijden worden geopend,
met uitneembaar vriesvak en binnenverlichting
Messing mengkraan in de keuken *
Keukenwand in glasoptiek, van achteren verlicht
Verlichting badkamer (LED / 12V)
Douchecabine **
Handdoekhouder, kledinghaken en toiletrolhouder
Middenbadkamer * met grote bovenkasten, veel
opbergruimte onder wastafel en verlichte spiegel
Spiegelkast in de badkamer * •
Spoeltoilet met LED-aanduiding voor waterstand en verrijdbare tank *
Wastafel IN RVS ** met bergruimte, badkamerkast en
verlichte spiegel
Uitstelbaar raam van melkglas in badkamer,
met verduisterings- en muggenrollo

TENDENZA

-

Oven met grill (650 SFD, 650 SFDW)
3-pits kook-/spoelcombinatie
Twee indelingen met Queensbed (650 SFD en 650 SFDW)
Afhankelijk van de indeling douchecabine of verschillende badkamerindelingen
12 V-leesspots
Truma gaskachel Combi 4 of Combi 6 (650 SFD) met CP Plus iNet en iNet box
(land afhankelijk) voor aansturing van de verwarming via de Truma App en
een TFT bedieningspaneel in glasoptiek (CI-BUS boordmanagement)
CV verwarming en warmwater vloerverwarming (Alde) (650 SFDW)
Matrassen: comfortschuim, 7 zones (éénpersoons- en tweepersoons bedden)
Rugkussens met lounge-optiek
Zitkussens in comfortschuim kwaliteit
Insectenhor in deuropening
Meubels in warm “Chesterfield-eiken decor”, Bekledingsvariant (pagina 40-43)
“Campania“ of Studio-Line „Veneto“

515 SG

Multimedia
• TV-Kabel (230 V contactdoos)

Techniek / verwarming /
klimaat
• Truma gaskachel Combi 4 of Combi 6
(650 SFD) met digitaal bedieningspaneel CP
Plus iNet gereed met warmeluchtverdeling en
geïntegreerde 10 liter boiler *
• iNet box voor aansturing van de verwarming
via de Truma App (land afhankelijk)
• Rookmelder
• Schakelaar bij de deur voor plafondlamp en
voortentlamp
• Netvoedings-schakelautomaat 350 W
• Zekeringautomaat (230V) met
aardlekschakelaar
• Spot(s) (LED / 12V)
• Contactdozen (230V)
• TFT touchpanel (centraal) in glasoptiek
(CIBUS boordmanagement)
• CV verwarming en warmwater
vloerverwarming (Alde) ***

* afhankelijk van model ** 650 SFD, 650 SFDW
*** 650 SFDW
Verklaring tekens zie pagina 89
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515 SG

465 SFB
Totale lengte
Totale breedte
Slaapplaatsen
Maximum aslast
Massa rijklaar

cm
cm
kg
kg c )

Totale lengte
Totale breedte
Slaapplaatsen
Maximum aslast
Massa rijklaar

705
232
4
1500 g)
1328

cm
cm
kg
kg c )

650 SFD
Totale lengte
Totale breedte
Slaapplaatsen
Maximum aslast
Massa rijklaar

TENDENZA

cm
cm
kg
kg c )

650 SFDW
Totale lengte
Totale breedte
Slaapplaatsen
Maximum aslast
Massa rijklaar

864
250
4
2000 g)
1735

QR-Code scannen –
en beleef de Tendenza film

INDELINGEN / BASISGEGEVENS

753
232
4
1700 g)
1431

cm
cm
kg
kg c )

864
250
4
2200 g)
1779

In alle Tendenza modellen: Centraal
TFT-Touchpanel in Glas-Optiek (CIBUSBoordmanagement)

Maten en gewichten van alle modelseries op pagina 86
Verklaring tekens op pagina 89
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DE MODERNE
KLASSIEKER VOOR BIJZONDERE
VAKANTIEMOMENTEN
De perfecte synthese van hoogwaardige
materialen en innovatie.

OPAL

53

DE MEEST GELIEFDE CARAVAN
ALS HET GAAT OM

OPAL

"COMFORT"

560 SRF / MURCIA

55

TOPKLASSE

STIJLVOL

IN MATERIAAL EN
DESIGN
Comfort om van te genieten.
550 SG / PONZA

560 SRF / MURCIA

OPAL

560 SRF / MURCIA

57

ALLES VOOR UW

ONTSPANNING
Hier vindt u verschillende
slaapkamerconcepten.

550 SG

OPAL

560 SRF

560 SRF

59

KEUKENOPLOSSINGEN
GEHEEL NAAR

UW WENS

560 SRF

OPAL

560 SRF

550 SG

550 SG

61

OPAL Details

560 SRF

- Kook-/spoelcombinatie met elektrische ontsteking, thermobeveiliging,
gedeeld gietijzeren rooster en glazen afdekplaat
- Indeling met L-keuken (560 SRF)
- Indeling met stapelbed (515 SKF)
- Indirecte verlichting boven de bovenkasten
- Leesspots 12V
- Truma gaskachel Combi 4 (465 en 515) of Combi 6 (vanaf 650) met
digitaal bedieningspaneel CP Plus, iNet gereed, met warmeluchtverdeling
en geïntegreerde 10 liter boiler *
- iNet box voor aansturing van de verwarming via de Truma App
(land afhankelijk)
- Matrassen: comfortschuim, 7 zones (éénpersoons- en tweepersoons bedden)
- Insectenhor in deuropening
- Meubels in "Kastanje-Cilento-decor“ Bekledingvarianten
(zie pagina 54-57) „Murcia“ of „Ponza“

550 SG

Wonen / slapen

Keuken / badkamer

Water

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Afvalemmer geïntegreerd in de deur
• Keukenverlichting (LED)
• 3-pits kook-/spoelcombinatie met elektrische ontsteking,
thermobeveiliging, gedeeld gietijzeren rooster en glazen
afdekplaat
• Comfort plissé rollo voor keukenraam
• Grote brede keukenladen
• Bestekindeling met softtouch oppervlak
• Koelkast (133 l) Slim-Tower, kan aan beide zijden worden
geopend, met uitneembaar vriesvak en binnenverlichting
• Messing mengkraan in de keuken
• Verlichting badkamer (LED / 12V)
• Handdoekhouder, kledinghaken en toiletrolhouder
• Middenbadkamer * met grote bovenkasten, veel
opbergruimte onder wastafel en verlichte spiegel
• Spiegelkast in de badkamer *
• Spoeltoilet met LED-aanduiding voor waterstand en
verrijdbare tank
• Wastafel van mineraalkunststof met opbergvakken en
verlichte spiegel
• Uitstelbaar raam van melkglas in
badkamer, met verduisterings- en muggenrollo

• Verrijdbare afvalwatertank (24l)
• Schoonwatertank (vast ingebouwd
10 d)/25 e)) l) met vulopening buiten *
• Schoonwatertank (vast ingebouwd
10 d)/45 e)) l) met vulopening buiten *
• Controlepaneel schoonwatertank

•
•
•
•

Meubels in "Kastanje-Cilento-Decor“
Bekledingvarianten (zie pagina 54-57) „Murcia“ of „Ponza“
Ergonomisch gevormde rugkussens
Zitkussens in comfortschuim kwaliteit
Winter rugleuningen
Geventileerde bovenkasten met indirecte plafondverlichting
Bovenkasten met sot-close scharnieren
Decopakket (2 kussens / 1 tafelkleed)
Eénzuils heftafel in de rondzitgroep *
Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking
Gefestoneerde losse tapijtloperset
Alle verlichting LED
Plafondlamp (12V / LED) met 2 schakelcircuits
Indirecte verlichting LED
Leesspots 12V in rondzitgroep
Leesspots in slaapruimte
Verlichting in kledingkast met bewegingssensor
Vouwdeur *
Garderobe in slaapruimte *
Insectenhor in deuropening
Lattenbodem met volledig flexibele,
elastische veerbruggen met hardheidsinstelling
(éénpersoons- en tweepersoons bedden) *
Liftomat (éénpersoons- en tweepersoons bedden)
Matrassen: comfortschuim, 7 zones
(éénpersoons- en tweepersoons bedden)
Dometic Midi dakluik met slinger, dwangontluchting,
geïntegreerde verduisteringsplissé en insectenrollo
Tapijt in verlaagde instap met Fendt logo

560 SRF

Multimedia
• TV-kabel (230 V contactdoos)

Techniek / verwarming /
klimaat
• Truma gaskachel Combi 4 (465 en 515)
of Combi 6 (vanaf 650) met digitaal
bedieningspaneel CP Plus iNet gereed met
warmeluchtverdeling en geïntegreerde
10 liter boiler
• iNet box voor aansturing van de verwarming
via de Truma App (land afhankelijk)
• Rookmelder
• Schakelaar bij de deur voor plafondlamp en
voortentlamp
• Netvoedings-schakelautomaat 350 W
• Zekeringautomaat (230V) met
aardlekschakelaar
• Spot(s) (LED / 12V)
• Contactdozen (230V)
• TFT touchpanel (centraal) in glasoptiek
(CIBUS boordmanagement)

* afhankelijk van model
Verklaring tekens zie pagina 89
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465 SFH
Totale lengte
Totale breedte
Slaapplaatsen
Maximum aslast
Massa rijklaar

cm
cm

Totale lengte
Totale breedte
Slaapplaatsen
Maximum aslast
Massa rijklaar

cm
cm

kg
kg c )

705
232
3
1500 g)
1311

515 SG
Totale lengte
Totale breedte
Slaapplaatsen
Maximum aslast
Massa rijklaar

cm
cm

Totale lengte
Totale breedte
Slaapplaatsen
Maximum aslast
Massa rijklaar

cm
cm

kg
kg c )

OPAL

kg
kg c )

cm
cm
kg
kg c )

753
232
5
1700 g)
1457

560 SG

550 SG
774
232
4
1700 g)
1441

515 SKF
Totale lengte
Totale breedte
Slaapplaatsen
Maximum aslast
Massa rijklaar

753
232
4
1700 g)
1435

kg
kg c )

560 SRF
Totale lengte
Totale breedte
Slaapplaatsen
Maximum aslast
Massa rijklaar

774
250
4
1800 g)
1483

QR-Code scannen –
en beleef de Opal film

INDELINGEN / BASISGEGEVENS

cm
cm
kg
kg c )

774
250
4
1800 g)
1527

In alle Opal indelingen leesspots
in het slaapgedeelte

Maten en gewichten van alle modelseries op pagina 86
Verklaring tekens op pagina 89
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NIET ZO MAAR NIEUW,
MAAR MET EEN OPMERKELIJKE

UITSTRALING

Een indrukwekkende manier om
een nieuwe standaard te definiëren.

DIAMANT

67

ELEGANTIE EN
DESIGN VOLGENS

NIEUWE MAATSTAVEN

DIAMANT

650 SG / ZINGST

69

650 SG / ZINGST

REIZEN WORDT
IMPONEREND EN DAT MET

MAXIMAAL COMFORT
Laat u verwennen in echte luxe. Kies voor de
optionele lederen bekleding. Een onderdeel van
het "Optionele Diamant 50-jaar Fendt pakket"

DIAMANT

650 SG / ZINGST

650 SG / ZINGST

71

560 SF

EEN DROOM
WORDT WERKELIJKHEID
Geniet van ontspannen nachten
op de 7-zones koudschuimmatrassen.

650 SG

650 SG

DIAMANT

73

BAKKEN, KOKEN,
GRILLEN IN UW EIGEN

STERRENKEUKEN

650 SG

DIAMANT

650 SG

650 SG

650 SG

650 SG

75

Dit maakt een DIAMANT uniek

650 SG

650 SG

650 SG

Wonen / slapen

Keuken / badkamer

Water

• Meubels in "Rovero-Castello-Decor“
• Bekledingvarianten in Echtleder „Zingst“ Optioneel Diamant
„Pakket 50 Jaar Fendt-Caravan“) (zie pagina 68-71)
of in stof „Medina“ (pagina78)
• Ergonomisch gevormde rugkussens
• In hoogte verstelbare hoofdsteunen in de zitgroep
• Zitkussens in springveren in comfort kwaliteit
• Winter rugleuningen
• Geventileerde bovenkasten met indirecte plafondverlichting
• Bovenkasten met sot-close scharnieren
• Decopakket (2 kussens / 1 tafelkleed)
• Eénzuils heftafel in de rondzitgroep *
• Woonwand met openhaard effect **
• Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking
• Gefestoneerde losse tapijtloperset
• Alle verlichting LED
• Panorama dakluik Skylight met LED verlichting
• Indirecte verlichting LED
• Leesspots 12V in rondzitgroep
• Leesspots in slaapruimte
• Verlichting in kledingkast met bewegingssensor
• Houten schuifdeur *
• Garderobe in slaapruimte *
• Insectenhor in deuropening
• Softrollo's met plissee (verduisteringsrollo van beneden uit)
• Lattenbodem met volledig flexibele, elastische veerbruggen met
hardheidsinstelling (éénpersoons- en tweepersoons bedden) *
• Liftomat (éénpersoons- en tweepersoons bedden)
• Matrassen: clima comfortschuim, 7 zones
(éénpersoons- en tweepersoons bedden)
• Dometic Midi dakluik met slinger, dwangontluchting,
geïntegreerde verduisteringsplissé en insectenrollo in
panorama dakluik Skylight geïntegreerd
• Tapijt in verlaagde instap met Fendt logo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Verrijdbare afvalwatertank (24l)
• Schoonwatertank (vast ingebouwd
10 d)/45 e)) l) met vulopening buiten
• Controlepaneel schoonwatertank

DIAMANT

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afvalemmer geïntegreerd in de deur
Keukenverlichting (LED)
3-pits kookplaat met elektrische ontstekingsautomaat
RVS spoelbak met glazen afdekking
Oven met grill
Comfort plissé rollo voor keukenraam
Keukenwandbekleding in glasoptiek, van achteren verlicht
Grote brede keukenladen
Bestekindeling met softtouch oppervlak
Koelkast (133 l) Slim-Tower, kan aan beide zijden worden
geopend, met uitneembaar vriesvak en binnenverlichting
Kasten badkamer en keuken met soft-close scharnieren
Messing mengkraan in de keuken
Verlichting badkamer (LED / 12V)
Handdoekhouder, kledinghaken en toiletrolhouder
Middenbadkamer * met grote bovenkasten, veel
opbergruimte onder wastafel en verlichte spiegel
Spiegelkast in de badkamer *
Spoeltoilet met LED-aanduiding voor waterstand en
verrijdbare tank *
Wastafel van mineraalkunststof met opbergvakken en
verlichte spiegel
Uitstelbaar raam van melkglas in
badkamer, met verduisterings- en muggenrollo

- Echtleder „Zingst“ (zie pagina 68-71)
Optioneel Diamant „Pakket 50 Jaar Fendt-Caravan“)
- Dakairco Aventa Comfort (Truma) (Optioneel Diamant „Pakket 50 Jaar
Fendt-Caravan“)
- Oven mit grill (Gas)
- Keukenwandbekleding in glasoptiek, van achteren verlicht
- Woonwand met openhaard effect in 650 SG
- TV-houder SKY met zwenkarm
- In hoogte verstelbare hoofdsteunen in de zitgroep
- Kasten badkamer en keuken met soft-close scharnieren
- Matrassen: clima comfortschuim, 7 zones
(éénpersoons- en tweepersoons bedden)
- Panorama dakluik Skylight met LED verlichting
- Truma gaskachel Combi 6 met digitaal bedieningspaneel CP Plus iNet
gereed met warmeluchtverdeling en geïntegreerde 10 liter boiler
- iNet box voor aansturing van de verwarming via de Truma App
(land afhankelijk)
- TFT touchpanel (centraal) in glasoptiek (CI-BUS boordmanagement)
- Meubeldecor Rovero-Castello, Stof Medina (pagina78)

560 SF

Multimedia
• TV-houder SKY met zwenkarm
• TV-Kabel (230 V contactdoos)

Techniek / verwarming /
klimaat
• Dakairco Aventa Comfort (Truma) (Optioneel
Diamant „Pakket 50 Jaar Fendt-Caravan“)
• Truma gaskachel Combi 6 met digitaal
bedieningspaneel CP Plus iNet gereed met
warmeluchtverdeling en geïntegreerde
10 liter boiler
• iNet box voor aansturing van de verwarming
via de Truma App (land afhankelijk)
• Panorama dakluik Skylight met LED verlichting
• Rookmelder
• Schakelaar bij de deur voor plafondlamp en
voortentlamp
• Netvoedings-schakelautomaat 350 W
• Zekeringautomaat (230V) met
aardlekschakelaar
• Spot(s) (LED / 12V)
• Contactdozen (230V)
• TFT touchpanel (centraal) in glasoptiek
(CIBUS boordmanagement)

* afhankelijk van model ** 650 SG
Verklaring tekens zie pagina 89
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560 SF
Totale lengte
Totale breedte
Slaapplaatsen
Maximum aslast
Massa rijklaar

cm
cm

Totale lengte
Totale breedte
Slaapplaatsen
Maximum aslast
Massa rijklaar

cm
cm

Totale lengte
Totale breedte
Slaapplaatsen
Maximum aslast
Massa rijklaar

cm
cm

kg
kg c )

771
250
4
2000 g)
1614

560 SG

kg
kg c )

771
250
4
2000 g)
1623

560 SF / MEDINA

650 SG

650 SG

DIAMANT

kg
kg c )

860
250
4
2200 g)
1874

650 SG
QR-Code scannen –
en beleef de
Diamant film
Maten en gewichten van alle modelseries op pagina 86

INDELINGEN / BASISGEGEVENS

Verklaring tekens op pagina 89
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years
12 jaar garantie
op dichtheid van
de opbouw
Deze garantie geldt alleen als er een
jaarlijkse inspectie bij een officiële
Fendt dealer is uitgevoerd

DIRECT HERKENBAAR, ZOWEL OP
DE WEG ALS OP DE CAMPING: FENDT-CARAVAN
LFI-Technologie in het front
(gedeeltelijk)
Optimale isolatie, bestand tegen hagel,
100% UV bestendig, krassen makkelijk te
repareren, onderhoudsvriendelijk
Afgeronde hoeken en
voortentlijsten
Voortent makkelijk inritsbaar. Alle
zijwandlijsten in zilver met chromen inleg.
(Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ,
Tendenza, Opal), of in wit met chromen
inleg (Diamant), Bevestiging van de
sierlijst eindstukken zonder zichtbare
schroeven
Alle vensters dubbelwandig
en getint met éénhandsbediening
en gecombineerde insecten-/
verduisteringsrollo
Separate inhangrails voor de vensters en
rails voor markiezen boven de ramen

Geïsoleerd serviceluik met
regendichting en sluitsysteem
Praktisch geplaatst en goed toegankelijk

AKS antislingerkoppeling
Dempt slinger- en knikbewegingen
direct vanaf het begin

5-gats aluminium velgen
Zilver (Opal, Tendenza) of zwart gepolijst
(Diamant)

Hoogwaardig neuswiel van hard gummi
Directe controle van de kogeldruk door
gewichtsaanduiding

Kwalitatief hoogwaardige banden
Zorgt voor optimale rij-eigenschappen ook
bij hoge belasting

Witte AKS afdekkap
Witte disselafdekking

AAA remmen
Zelfnastellend, met uitstekende remkracht
Geoptimaliseerde dissel
Disselkastbodem zelfdragend, waardoor
de vrije dissellengte is vergroot.
Dynamische belasting van
disselbewegingen worden niet
via de disselkast naar de opbouw geleid

KWALITEIT IN ELK DETAIL

Afvalwatertank in disselkast
Perfect opgeruimd
Aluminium tranenplaatbodem in disselkast
Sterk en een lang leven beschoren
Disselbakklep met parallelogram scharnier
en gasdrukveer
Geheel naar boven opklapbaar, robuust slot

Een elegante
verschijning

Stabilform uitdraaisteuenen
De perfect oplossing voor een stabiele en
veilige ondersteuning
Verlengde spindel uitdraaisteunen
Beter bereikbaar en makkelijker te
bedienen

Deur met verdiepte geïsoleerde instap
Met getint venster en geïntegreerd
verduisteringsplissee, veiligheidssluiting,
afvalemmer en bergvak (afhankelijk van
model), éénsleutel slotsysteem voor alle sloten.
Ruime instap, zowel in de breedte als in de
hoogte, versterkt deurkader, tapijt in opstap

MIDI-HEKI met slinger
Praktisch en snel te openen
Panorama dakluik Skylight met
LED-verlichting (Diamant)
MIDI-HEKI in het
Panorama dakluik geïntegreerd

81

Chassis
.

Disselafdekking oploopsysteem “wit”

.

Aluminium velgen zilver

.

Aluminium velgen zwart gepolijst

.

Zelfnastellende Al-Ko AAA remmen

.

Disselafdekking “wit”

.

Euro-assysteem Al-Ko

.

Laagprofielbanden

.

Terugrij-automaat

.

Stabilisatorkoppeling AKS 3004 Al-Ko

.

Gegalvaniseerde Stabilform uitdraaisteunen

.

Gegalvaniseerde Stabilform uitdraaisteunen met Al-Ko “Big-Foot” steunen

.

Schokdempers

.

Neuswiel met gewichtsaanduiding

.

Gegalvaniseerd lichtgewicht systeem chassis Al-Ko

.

Verlengde spindel uitdraaisteunen

.

Toelating voor maximum snelheid 100 km. Toegestane maximum snelheid verschilt per land

Saphir

Bianco

Tendenza

Opal

Diamant

••

•
•

•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•*
•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opbouw buiten
.

Serviceluik

.

Rondom uitzetbare, dubbele, getinte ramen met éénhandsbediening en geïntegreerde verduisterings- en muggenrollo’s

.

Derde remlicht, geïntegreerd

.

Polyester dak (Optioneel Diamant "Pakket 50-jaar Fendt-Caravan

.

Toegangsdeur met afvalemmer, opbergvakken en geïntegreerde en geïsoleerde instap. Getint raam in bovendeel deur met verduisteringsplissee

.

Disselbakdeksel met gasveren en driepunts vergrendeling

.

Insectenhor in entree

.

Front deels in LFI techniek

.

Achterkant deels in LFI techniek

.

Verlichte sierlijst aan deurzijde

.

2 mistachterlichten

.

Panorama dakluik „Skylight“ met verlichting (LED)

.

Geïsoleerde wielbakken

.

Rangeer handgrepen ergonomisch front en achterzijde

.

2 Achteruitrijlampen

.

Sandwich bouwwijze

.

Voortentlamp (LED)

.

Vuldeksel watertank met opvangkoord

.

Eénsleutel slotsysteem

.

Geforceerde ventilatie volgens EN-Norm 1645-1

•

ALLE MODELSERIES

standaard

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

* afhankelijk van model

SERIE BUITEN
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Indeling met kinder- of stapelbed (Foto 1 + 2)

Opal 515 SKF

Saphir 495 SKM

Bianco 550 KMG Activ

Bianco 515 SKM Selection

Saphir 560 SKM

Bianco 720 SKDW Activ

Indeling met tweepersoons bed (Foto 3)

1

2
Bianco 390 FHS Activ

Tendenza 465 SFB

Diamant 560 SF

Bianco 445 SFB Activ

Opal 465 SFH

Opal 560 SRF

Saphir 465 SFB

Bianco 465 SFB Selection

Saphir 495 SFB

Bianco 515 SD Activ

Tendenza 650 SFD

Tendenza 650 SFDW

Indeling met éénpersoons bedden (Foto 4)

3

-

4

(1)
(2)
(3)
(4)

Kinder- of stapelbed langs of in de breedte (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Opal; afhankelijk van model)
Kinder- of stapelbed langs of in de breedte (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Opal; afhankelijk van model)
Tweepersoons bed (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal, Diamant; afhankelijk van model)
Eénpersoons bedden (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal, Diamant; afhankelijk van model)

SLAPEN

OVERZICHT

Bianco 465 SGE Activ

Saphir 465 TG

Bianco 515 SG Selection

Tendenza 515 SG

Opal 550 SG

Opal 560 SG

Bianco 465 TG Selection

Opal 515 SG

Diamant 560 SG

Saphir 515 SG

Bianco 515 SGE Activ

Diamant 650 SG
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SAPHIR
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BIANCO SELECTION

465 SFB

465 TG

495 SFB

495 SKM

515 SG

560 SKM

Totale lengte
Opbouwlengte
Binnenlengte
Totale breedte
Totale hoogte
Stahoogte

cm
cm
cm
cm
cm
cm

705
594
500
232
263
195

705
594
507
232
263
195

724
612
520
232
263
195

724
612
527
232
263
195

753
642
556
232
263
195

774
662
569
250
263
195

Slaapplaatsen
Bedmaten voorkant
Bedmaten achterkant
Bedmaten midden
Bedmaten stapelbed

cm
cm
cm
cm

4
140 x 200
138/142 x 210
-

4
2 x 85 x 200
127/116 x 210
-

4
140 x 200
158/133 x 210
-

5
140 x 200
80 x 210
100 x 179
75 x 216

4
1x85x190/1x85x200
142/135 x 210
-

5
140 x 200
80 x 190
112/118 x 200
80 x 190

1700 g )
1303
48
1351
349 h )

1700 g )
1316
48
1364
336 h )

1700 g )
1376
48
1424
276 h )

47 / 39 / 31
195/70 R 15 C
1
976 p )

47 / 39 / 31
195/70 R 15 C
1
976 p )

47 / 39 / 31
195/70 R 15 C
1
1002 n ) r )

Max. aslast
Ledig gewicht
Basis uitrusting
Massa rijklaar
Laadvermogen

kg
kg b )
kg a )
kg c )
kg ca.

Bodem-/dak-/wanddikte mm
i)
Banden
Enkel-/tandemas
Omloopmaat voortent cm

1500 g )
1231
48
1279
221
47 / 39 / 31
205/65 R 15
1
960

1500 g )
1244
48
1292
208
47 / 39 / 31
205/65 R 15
1
960

1700 g )
1454
40
1494
206
47 / 39 / 31
195/70 R 15 C
1
1026 o ) s )

BIANCO ACTIV
390 FHS Activ

445 SFB Activ

465 SGE Activ

515 SD Activ

515 SGE Activ

550 KMG Activ

cm
cm
cm
cm
cm
cm

605
493
400
232
263
195

679
574
481
232
263
195

705
594
507
232
263
195

753
642
556
232
263
195

753
642
549
232
263
195

774
662
576
232
263
195

Slaapplaatsen
Bedmaten voorkant
Bedmaten achterkant
Bedmaten midden
Bedmaten stapelbed

cm
cm
cm
cm

3
140 x 210
106/87 x 186
-

4
140 x 210
139/133 x 210
-

2
2 x 85 x 200
-

3
133/93 x 210
140 x 200
-

4
142/121 x 210
2 x 85 x 200
-

5
1x85x190/1x85x200
80 x 210
97 x 179
75 x 216

kg
kg b )
kg a )
kg c )
kg ca.

Bodem-/dak-/wanddikte mm
i)
Banden
Enkel-/tandemas
Omloopmaat voortent cm

1500 g )
1103
53
1156
344
47 / 39 / 31
205/65 R 15
1
864

1500 g )
1224
53
1277
223
47 / 39 / 31
205/65 R 15
1
934

MATEN EN GEWICHTEN

1700 g)
1298
53
1351
349 h )
47 / 39 / 31
195/70 R 15 C
1
960

1700 g )
1347
53
1400
300
47 / 39 / 31
195/70 R 15 C
1
1002 n ) r )

465 TG Selection

515 SG Selection

515 SKM Selection

cm
cm
cm
cm
cm
cm

705
594
500
232
263
195

705
594
507
232
263
195

753
642
556
232
263
195

753
642
556
232
263
195

Slaapplaatsen
Bedmaten voorkant
Bedmaten achterkant
Bedmaten midden
Bedmaten stapelbed

cm
cm
cm
cm

4
140 x 200
138/142 x 210
-

4
2 x 85 x 200
127/116 x 210
-

4
1x85x190/1x85x200
142/135 x 210
-

5
145 x 210
80 x 210
97 x 195
75 x 216

1700 g )
1353
48
1401
299 h )

1700 g )
1358
48
1406
294 h )

47 / 39 / 31
195/70 R 15 C
1
1002 n ) r )

47 / 39 / 31
195/70 R 15 C
1
1002 n ) r )

Max. aslast
Ledig gewicht
Basis uitrusting
Massa rijklaar
Laadvermogen

kg
kg b )
kg a )
kg c )
kg ca.

Bodem-/dak-/wanddikte mm
i)
Banden
Enkel-/tandemas
Omloopmaat voortent cm

1500 g )
1230
48
1278
222
47 / 39 / 31
205/65 R 15
1
960

1500 g )
1237
48
1285
215
47 / 39 / 31
205/65 R 15
1
960

BIANCO ACTIV

Totale lengte
Opbouwlengte
Binnenlengte
Totale breedte
Totale hoogte
Stahoogte

Max. aslast
Ledig gewicht
Basis uitrusting
Massa rijklaar
Laadvermogen

465 SFB Selection
Totale lengte
Opbouwlengte
Binnenlengte
Totale breedte
Totale hoogte
Stahoogte

1700 g )
1365
53
1418
282
47 / 39 / 31
195/70 R 15 C
1
1002 n ) r )

1700 g )
1396
53
1449
251
47 / 39 / 31
195/70 R 15 C
1
1030

720 SKDW Activ
Totale lengte
Opbouwlengte
Binnenlengte
Totale breedte
Totale hoogte
Stahoogte

cm
cm
cm
cm
cm
cm

925
820
727
250
262
195

Slaapplaatsen
Bedmaten voorkant
Bedmaten achterkant
Bedmaten midden
Bedmaten stapelbed

cm
cm
cm
cm

6
153/151 x 210
80 x 230
150 x 205
75 x 216

Max. aslast
Ledig gewicht
Basis uitrusting
Massa rijklaar
Laadvermogen

kg
kg b )
kg a )
kg c )
kg ca.

Bodem-/dak-/wanddikte mm
i)
Banden
Enkel-/tandemas
Omloopmaat voortent cm

2200 g )
1883
43
1926
274
47 / 47 / 31
195/65 R 15
2
1193 t )

years
+++ 12 jaar garantie op dichtheid van de opbouw. Deze garantie
geldt alleen als er een jaarlijkse inspectie bij een officiële Fendt dealer
is uitgevoerd +++ Certificering volgens de Europese norm ISO 9001:2015 +++
Milieumanagement certificering volgens DIN en ISO 14001:2015 +++ 47 of 48 mm
dikke vloer voor optimale isolatie +++ boven de ramen zijn regen-/markieslijsten
gemonteerd +++ aftapkraan voor het ledigen van de waterleidingen +++ solide
schroefverbindingen +++ aluminium zijwandplaat uit twee delen +++ solide
meubelconstructie uit meervoudig verlijmd multiplex +++ robuuste scharnieren,
uitzetters en sloten +++ 2 polige aardlekschakelaar 30mA
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TENDENZA
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OPAL

465 SFB

515 SG

650 SFD

650 SFDW

Totale lengte
Opbouwlengte
Binnenlengte
Totale breedte
Totale hoogte
Stahoogte

cm
cm
cm
cm
cm
cm

705
594
500
232
263
195

753
642
556
232
263
195

864
752
659
250
262
195

864
752
659
250
262
195

Slaapplaatsen
Bedmaten voorkant
Bedmaten achterkant
Bedmaten midden
Bedmaten stapelbed

cm
cm
cm
cm

4
140 x 200
138/142 x 210
-

4
1x85x190/1x85x200
142/135 x 210
-

4
163/151 x 230
190 x 150
-

4
163/151 x 230
190 x 150
-

Max. aslast
Ledig gewicht
Basis uitrusting
Massa rijklaar
Laadvermogen

kg
kg b )
kg a )
kg c )
kg ca.

Bodem-/dak-/wanddikte mm
i)
Banden
Enkel-/tandemas
Omloopmaat voortent cm

1500 g )
1275
53
1328
172
47 / 39 / 31
205/65 R 15
1
960

1700 g )
1378
53
1431
269
47 / 39 / 31
195/70 R 15 C
1
1002 n ) r )

2000 g )
1690
45
1735
265
47 / 47 / 31
185/65 R 14
2
1115 u )

2200 g )
1736
43
1779
421

465 SFH

515 SG

515 SKF

550 SG

560 SG

560 SRF

Totale lengte
Opbouwlengte
Binnenlengte
Totale breedte
Totale hoogte
Stahoogte

cm
cm
cm
cm
cm
cm

705
594
507
232
263
195

753
642
556
232
263
195

753
642
556
232
263
195

774
662
576
232
263
195

774
662
576
250
263
195

774
662
569
250
263
195

Slaapplaatsen
Bedmaten voorkant
Bedmaten achterkant
Bedmaten midden
Bedmaten stapelbed

cm
cm
cm
cm

3
122/109 x 210
140 x 200
-

4
1x85x190/1x85x200
142/135 x 210
-

5
140 x 210
80 x 210
97 x 210
75 x 216

4
1x85x210/1x85x200
142/153 x 210
-

4
1x90x210/1x90x200
142/153 x 230
-

4
150 x 200
213/162 x 230
-

1700 g )
1382
53
1435
265

1700 g )
1404
53
1457
243

1800 g )
1430
53
1483
317 h )

1800 g )
1474
53
1527
273 h )

47 / 39 / 31
195/70 R 15 C
1
1002 n ) r )

47 / 39 / 31
195/70 R 15 C
1
1002 n ) r )

47 / 39 / 31
205/70 R 15 C
1
1021 s )

47 / 39 / 31
205/70 R 15 C
1
1021 s )

Max. aslast
Ledig gewicht
Basis uitrusting
Massa rijklaar
Laadvermogen

47 / 47 / 31
195/65 R 15
2
1122

kg
kg b )
kg a )
kg c )
kg ca.

Bodem-/dak-/wanddikte mm
i)
Banden
Enkel-/tandemas
Omloopmaat voortent cm

1500 g )
1258
53
1311
189
47 / 39 / 31
205/65 R 15
1
960

1700 g )
1388
53
1441
259
47 / 39 / 31
195/70 R 15 C
1
1030

DIAMANT
Totale lengte
Opbouwlengte
Binnenlengte
Totale breedte
Totale hoogte
Stahoogte

560 SF

560 SG

650 SG

cm
cm
cm
cm
cm
cm

771
656
563
250
266
198

771
656
563
250
266
198

860
746
654
250
265
198

cm
cm
cm
cm

4
173/147 x 230
160 x 200
-

4
2 x 90 x 200
144/142 x 230
-

4
1x90x205/1x90x200
138/181 x 230
-

2000 g )
1561
53
1614
386 h )

2000 g )
1570
53
1623
377 h )

47 / 39 / 31
215/70 R 15
1
1016

47 / 39 / 31
215/70 R 15
1
1016

Verklaring tekens:
a)
b)
c)
d)
e)
g)
i)

Slaapplaatsen
Bedmaten voorkant
Bedmaten achterkant
Bedmaten midden
Bedmaten stapelbed

years

l)
m)
n)
o)

100% gevulde alumium gasfles (11 kg), schoonwatertank gevuld met 10 l. water, 100% gevulde spoeltank toilet, 100% gevulde waterboiler
Het eigen gewicht is de ledige massa van het voertuig zonder water, gas of andere accessoires
Gewicht caravan, volgens EU richtlijn 1230/2012, inclusief basisuitrusting (100% gevulde alumium gasfles (11 kg),
schoonwatertank gevuld met 10 l. water, 100% gevulde spoeltank toilet, 100% gevulde waterboiler
Inhoud schoonwatertank, volgens EU richtlijn 1230/2012, waarbij rekening wordt gehouden
met een vulling van 10l
Inhoud van de watertank, 25l / 45 l, exclusief inhoud van de afvoer
Door het gebruik van een nieuw onderstel zijn verschillende maximum aslasten mogelijk,
uw dealer kan u daarover informeren.
p) 1900/2000 kg: Omloopmaat voortent 987 cm
Het is de fabrikant toegestaan alternatieve bandenmaten te monteren
r) 1900/2000 kg: Omloopmaat voortent 1013 cm
s) 1900/2000 kg: Omloopmaat voortent 1032 cm
1500 kg: Omloopmaat voortent 864 cm
t) 2200 kg: Omloopmaat voortent 1173 cm
1600/1700 kg: Omloopmaat voortent 907 cm
u) 2200/2400/2500 kg: Omloopmaat voortent 1122 cm
1800 kg: Omloopmaat voortent 1021 cm
v) 2400/2500 kg: Omloopmaat voortent 1163 cm
1800 kg: Omloopmaat voortent 1021cm

Belangrijke informatie:

Max. aslast
Ledig gewicht
Basis uitrusting
Massa rijklaar
Laadvermogen

kg
kg b )
kg a )
kg c )
kg ca.

Bodem-/dak-/wanddikte mm
i)
Banden
Enkel-/tandemas
Omloopmaat voortent cm

MATEN EN GEWICHTEN

2200 g )
1821
53
1874
326
47 / 39 / 31
195/65 R 15
2
1116

+++ 12 jaar garantie op dichtheid van de opbouw. Deze garantie
geldt alleen als er een jaarlijkse inspectie bij een officiële Fendt dealer
is uitgevoerd +++ Certificering volgens de Europese norm ISO 9001:2015 +++
Milieumanagement certificering volgens DIN en ISO 14001:2015 +++ 47 of 48 mm
dikke vloer voor optimale isolatie +++ boven de ramen zijn regen-/markieslijsten
gemonteerd +++ aftapkraan voor het ledigen van de waterleidingen +++ solide
schroefverbindingen +++ aluminium zijwandplaat uit twee delen +++ solide
meubelconstructie uit meervoudig verlijmd multiplex +++ robuuste scharnieren,
uitzetters en sloten +++ 2 polige aardlekschakelaar 30mA

Alle opgegeven beschrijvingen en afbeeldingen in deze catalogus met betrekking tot leveringsomvang, technische gegevens, constructie, uitrusting, materiaal en uiterlijke kenmerken
corresponderen met de informatie bekend ten tijde van het in druk gaan en zijn geheel vrijblijvend. Fendt-Caravan behoudt zich het recht voor veranderingen door te voeren aan de
constructie, respectievelijk verkoop-technische aanbiedingen te doen die voor de koper redelijk geacht worden. Druk- en fototechnische kleurverschillen zijn niet volledig uit te sluiten.
Bij gewichtsaanduidingen zijn door het gebruik van natuurlijke materialen en grondstoffen afwijkingen tot ongeveer +/- 5% mogelijk. Door het inbouwen van extra’s wordt het eigen
gewicht hoger. Alle maatopgaven zijn vrijblijvend en kunnen enigszins veranderd worden. De in deze folder afgebeelde modellen bevatten extra’s en decoratiemateriaal die niet tot de
standaard uitrusting behoren. Per land kunnen de modelvarianten verschillen. Zelf afhalen bij de fabriek is om organisatorische redenen niet mogelijk.
Opgave van maten en gewichten zijn comform de EU richtlijn 1230/2012, voorzover in deze catalogus, inclusief technische gegevens en pijslijsten geen afwijkende opgaven vermeld staan.
De gewichten van caravans worden berekend op basis van de EG richtlijn 97/27 / EG. Accessoires en uitrusting kunnen invloed hebben op het ledig gewicht en het laadvermogen.
Het gewicht van de basisuitrusting (100% gevulde aluminium gasfles 11 kg], schoonwatertank gevuld met 10 l. water, 100% gevulde spoeltank toilet, 100% gevulde waterboiler) is
opgenomen in de massa rijklare toestand, overeenkomstig de opgaven van de fabrikant, waardoor het laadvermogen vermindert. Het laadvermogen is gelijk aan het verschil tussen de
technisch toelaatbare maximum aslast en de massa in rijklare toestand. Bij deze waarde moet rekening worden gehouden met het gewicht voor extra accessoires en persoonlijke uitrusting.
De technisch toelaatbare maximum aslast in beladen toestand mag in geen enkel geval worden overschreden. Neem bij vragen contact op met uw Fendt dealer.
Veranderingen in prijs, constructie en uitvoering zijn voorbehouden.
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ONZE VAKMENSEN BOUWEN MET VEEL
LIEFDE UW CARAVAN, WANT BIJ
FENDT-CARAVAN HEBBEN WIJ NIET
VOOR NIETS DE SLOGAN:

50 JAAR
OERDEGELIJK
VAKMANSCHAP

Kwaliteit; typisch Fendt
Kwaliteit begint bij de keuze van materialen en de
toeleveranciers.
Wij starten na het maken van keuzes met uitgebreide
testen. Om verzekerd te zijn dat de kwaliteitsnormen in
iedere Fendt zichtbaar is draagt iedere medewerker zijn
steentje bij. Daarom krijgt elke medewerker voortdurend
nascholing. Alleen zo zijn wij in staat geweest om ook
na 50 jaar bij U het vertrouwen te behouden van
kwaliteitsproduct.
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www.fendt-caravan.com (facebook, instagram, youtube)

concept & design: www.sewald.com - foto: www.zuckerfabrik.com
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