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 * Endast i kombination med ombäddning av sittgruppen på tvär (tillval)
 ** Endast i kombination med 5. sittplats och viktökning till min. 3 850 kg (båda tillval)

4-travel T 6966-4 T 7116-4 T 7156-4

Längd 699 749 749

Bredd 233 233 233

Höjd 298 298 298

Ståhöjd 198 198 198

Släpvagnsvikt 12% bromsad/obromsad 2000/750 2000/750 2000/750

Däcksdimension 225/75R 16C 225/75R 16C 225/75R 16C

Axelavstånd 404 430 430

Bäddyta Uppfällbar bädd/alkov 200x140 200x140 200x140

 Mittgr. 210x155/140* 210x155/140* 210x155/140*

 Akter – 2x 195x80 190x140

Bas-motor 2,0 MJET 2,0 MJET 2,0 MJET

kW (hk) 85 (115) 85 (115) 85 (115)

Chassityp Låg ramm Låg ramm Låg ramm

Nettovikt 2.910 2.965 2.965

Vikt i köklar tillstånd 3.105 3.160 3.160

Lastförmåga 394 339 339

Teknisk tillåten totalvikt 3499 3499 3499

Tillåtet antal personer vid standardmässig totalvikt 4 4 4

Tillåtet antal personer vid max. ökad totalvikt 4 5** 5**

Uppvärmning Combi 6 Combi 6 Combi 6

Kylskåp / varutav frysfack 145 / 15 145 / 15 145 / 15

Vattentank inkl. varmvattenberedare (red. vol.) 120 (20) 120 (20) 120 (20)

Volymen spillvattentank 90 90 90

Vribar förar-/passagerarstol standard Ja/Ja Ja/Ja Ja/Ja

Batteri / batteriladdare 90 / 18 90 / 18 90 / 18

Antal uttag 3/1 3/1 3/1
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230 V/12 V

Chassi paket (ca. 29 kg)

LED-varselljus

Elektrisk justerbara och uppvärmda ytterspeglar

Klimatautomatik i förarhytt

Tempomat

Passagerarairbag

Navkapslar

Radio-förberedelse med högttalare i förarhytt och boutrymme 

Family paket (ca. 17 kg)

Persienner i förarhytt

Ingångsdörr med fönster, inkl. dubbellåsning och centrallås

Insteg i förarhytt 

Indirekte belysning invändigt



Chassi
• Fiat Ducato med common-rail-turbodieselteknik, 

MultiJet-direktinsprutning och Euro 5+ motor
• Framhjulsdrift
• Stålfälgar 16“ 
• ABS/EBD (antiblockeringssystem/elektronisk 

bromskraftfördelning) 
• ESP (elektronisk stabilitetskontroll) 
• ASR (antispinnkontroll)
• Hill Holder (hindrar tillbakarullning uppför), Hill 

Descent Control (hindrar ökad hastighet nedför)
• Bredspårigt chassi, bakaxeln 
• Bekväma köregenskaper genom axelstabilisatorer 
• Fjäderförstärkt chassi för ökad åkkomfort
• Skivbromsar 
• Stor 90 liter bränsletank
• Bränslemätningen stängs av och rattstången ger 

efter vid kollision
• Breda däck, startspärr och varvräcknare
• Dethleffs-emblem på fordonsfronten
• Varselljus integrerad i standardstrålkastarna 
• Centrallåsning i förarhytten med Fiat original 

fjärrkontroll
• Förarairbag
• Dubbel mugghållare i förarhytten 
• Reservdelssats till däck 

Bodel  
• LifeTime-Plus-bodelskonstruktion, som inte drabbas 

av röte
• Tak av motståndskraftigt glasfiberförstärkt plast (GFK) 

för optimalt skydd
• Golvtjocklek: 50 mm, vägg- och taktjocklek: 30 mm
• Utvändigt i slät aluminiumsplåt i vit
• Ny, modert formad bakljusramp med energisnåla 

LED-nattvarselljus och reparationsvänlig spoiler bak
• 2. servicelucka vänster bak 
• Garage i bak med nedsänkning inkl. surrlister och 

robust GFK-antislip-beläggning
• Bagageutrymmeluckor med fallregellås
• Stabila ramfönster med dubbelglas samt integrerad 

mörkläggnings- och myggnätsrullgardin
• Mini-Heki taklucka i klart glas med myggnäts- och 

mörkläggningsrullgardin 
• Midi-Heki taklucka över den uppfällbara bädden
• Baldakin i kök med LED-belysning i högglänsigt look
• Rundat, isolerad kupé-insteg
• Extra bredd ingångsdörr (70 cm) med innvändig 

beklädning, myggnättsdörr och sophink
• Pilotsäten ”Captain Chair” med höjd-/lutningsinnställ-

ning, integrerad nackstöd, bredd ryggstöd, förbättrad 
stött i sidan, dubbel armstöd och komfortabel 
sittposition

• Vridbara förar- och passagerarsäten
• Höjdjusterbara nackstöd i bodelen i personbilsdesign
• Innovativ upfällbar bädd längs, elektrisk justerbar, 

liggyta 200 x 140 cm 
• Stänkskydd bak

Vagnsteknik  
• Gasflasklåda för 2 x 11 kg
• Kraftigt 90 Ah bodelsbatteri
• Till- och frånkopplingsautomatik för start- och 

bodelsbatterierna samt kylskåpet
• Elektrisk laddautomat för bodels- och startbatterierna 

12 V/18 A 
• CEE yttre anslutning för 230 V med automatsäkring 
• Kraftfull Truma Combi 6 gasolvärmepanna med 

integrerad 10 l varmvattenberedare 
• Kraftfull sänkvattenpump 
• Varmvattenförsörjning med enspaks blandarbatteri 
• Bordcontrol-panell med analog visning 
• LED-belysning i hela fordonet 
• Förtältlampa
• Jordfelsbrytare

Kök 
• Dethleffs Gourmet kökscenter med stor 3-lågig spis 

bredvid för optimal utnyttande av platsen på 
diskbänken

• Diskho och kokytor av högkvalitativt rostfritt stål
• Stort kylskåp med separat frysfack och aut. energival 

(AES)
• Stora, rullagrade utdragslådor med softclose- indrag-

ning
• LED-köksbelysning
• Extra stort kök med glasvitrin, kryddhylla och extra 

diskbänk genom bar
• Separat avsättningsplats till kaffemaskinen

Toalettrum  
• Toalettrum med optimal platsutnyttande (T 7116-4) 
• Ljust, stort tvättställ med mycket förvaringsplats 

vänster och höger
• Stort duschrum med separat toalettrum och extra 

stor dusch med skjutdörr mot bodelen (beroende på 
planlösning)

• LED-belysning i duschrummet 

Bokomfort  
• Innovativ lättvikts-möbelinredning, tilltalande rundat 

och i tvåfärgade dekorelementer
• Genomgående överskåp i bak (beroende på 

planlösning) 
• Fasta bäddar och uppfällbar bädd med träribbotten 

och 7-zoners EvoPoreHRC madrasser i klimatregleran-
de material

• Smart skänk med stora hyllar och liten skåp i 
ingångsområdet

• Barskåp med glashållare och rundad lucka i plexiglas 
• AirPlus bakre ventilation av överskåp för att förhindra 

kondensbildning
• Förberedelse för platt bildskärm
• Klädskåp vänster och höger bredvid kingsize-bädden

Inredning 
• Tvåfärgad trädekor: Noce Palermo / Noce Champagne 
• Tygkombination: Chocolat eller Macchiato 

Standardutrustning

Långlivad: Konstruktion utan trä  
och därmed helt röttbeståndig –  
med GFK-klädd golv

Anvisning: 
Fråga din Dethleffs återförsäljara om möjligt tillval og priser. 
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