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Carthago VAN COMFORT – MESTEREN I UAVHENGIGHET
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(gass, 230 V, 12 V) og merkbart lavere strømforbruk.
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Carthago VAN CHARMING– EKSKLUSIVMODELLER SOM COUPÉ ELLER GT SKYVIEW
Større romhøyde i førerhuset, bodel med ekstravagant utrustning. 

CARTHAGO VAN FAMILY-FOR-4
Fire fullverdige soveplasser med hevetak i en unik hybridkonstruksjon, bestående av ytterst stabil sandwich 

av glassfi berarmert plast, RTM-hardskum og aluminium med formede plastdeler på siden.
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StandardutstyrCarthago Van

Standardkjøretøy

Fiat Ducato 33/35 light chassis bybobil med høyt tak
· Motorisering: Diesel 2,3 l Multi-Jet med AdBlue (19 l), 4-sylindret, 

320 Nm, Euro 6d-TEMP, 6-trinns girkasse, forhjulsdrift
· Drivstoff tank 75 liter
· Kjørelys integrert i hovedlyskaster
· ABS, ESP, ASR, elektronisk startsperre,  hillholder, Traction Plus, Hill 

Descent Control 
· Førerairbag
· Koppholder 
· Sentrallås med fj ernkontroll
· Elektriske vindusheiser på fører- og passasjersiden
· Reparasjonssett Fix & Go

Bodel

· 6 års tetthetsgaranti*
· Fullisolert gulvplate, vegg- og takisolasjon med RTM-hardskum og 

isolasjon av karosseriet med polyuretanmatter over hele fl aten 
· To PREMIUM-vinduer i bodelen med omløpende innramming, dob-

belt tetningssystem, rullegardin med insektnett, formørkningsgar-
din. Modellene 640 LE og 640 LE RB har i tillegg Carthago 
Premiumvindu i bakre del. 

· Vindu i hekkdører 
· Ekstra bred, elektrisk manøvrerbar inngangstrapp med varselsignal
· Innstegsbelysning/lesespot på passasjerside 
· Mekanisk tiltrekkingshjelp for reduksjon av støy ved lukking av 

skyvedøren

Førerhus

· Komfortseter for fører og passasjer, armlener på begge sider med 
stillbar helling, kan dreies 180° 

· Carthago Van compact, comfort fi rst class – two rooms: Overskap 
i førerhuset med frontluke

· Carthago Van charming coupé: Enestående romfølelse takket være 
ekstra høyde i førerhuset og over sittegruppen

· Carthago Van charming GT skyview: I tillegg har den stor panorama-
takluke fra førerhuset til over sittegruppen. 

Interiørdesign

· Carthago Van compact/comfort: Møbelkonsept: Torino Møbeloverfl a-
ter i Wildbirne-dekor 

· Carthago Van fi rst class – two rooms/charming: Møbelkonsept 
Cherry 
Classic: Møbeloverfl ater i tofarget treverk i kirsebærutførelse

Bodel
· Oppbevaringsplass i dobbeltgulv under sittegruppe med stor luke og 

hengsler av høy kvalitet 
· Setepolstring med fl ere lag førsteklasses skumkjerne i bodelen
· Stor matvareskuff  under sittegruppen, tilgjengelig ovenfra. 
· Tilgang til oppbevaringsrom gjennom setebenken med ett-grepstil-

gang uten å fj erne putene (ikke Carthago Van compact) 
· To design-hyller over sittegruppen (ikke Carthago Van compact)
· Bodelsbord med uttrekkbar utvidelse av bordfl aten
· Takluke Midi Heki over sittegruppe
· Carthago Van compact: Klesskap i bakre del 
· Carthago Van comfort/charming (ikke modell 640 LE RB): Klesskap 

med lys under kjøleskapet, ekstra høyt og med dybde for 
kleshengere

· Universelt høyskap mellom kjøkkenseksjonen og de langsgående 
enkeltsengene kan etter valg brukes som kjøkkenskap, for vasketøy 
eller som et ekstra høyt klesskap (Modell 640 LE RB)

· Dobbel sammenføyningsteknikk: Møbeldeler blir både skrudd og 
tappet 

· Håndtak, hengsler og skuff er i metallutførelse
· Møbelluker gripelist “Ergo”, bekvem betjening og sikker låsing 

· Stort oppbevaringsrom i dobbeltgulvet,

med tilgangsluke og hengsler

· Stor matvareskuff på forsiden av 

sittebenken med tilgang ovenfra

· Komfortabel tilgang til oppbevarings-

rommet i sittebenkkisten uten at det er 

nødvendig å fjerne puten

· Stort klesskap i alle modellvarianter

· Overskap hele veien rundt i bakre del og 

bodelsområdet

· Carthago Premiumvindu med omløpende 

rammer og dobbelt tetningssystem for 

vern mot regn og sprut

·  Innvendig tak og gulvplate i bodel 

med 20 mm isoleringskjerne av RTM-

hardskum

· Innvendig tak trukket med mikrofi-

ber-klimaveggbelegg

· Dobbel sammenføyningsteknikk: Møble-

ne er både tappet og skrudd

· Robuste metallhengsler av høy kvalitet

· Takbaldakin med indirekte belysning og 

mange LED-lysspotter

Høydepunkter 
Stort oppbevaringsrom med bekvem tilgang

Bobilteknikk i van-klassen

Møbler med dobbel sammenføyningsteknikk
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StandardutstyrCarthago Van

Kjøkken
 · Kjøkkenbenk med robust overfl ate i skiferutseende
 · Gasskokeapparat med to bluss og glasslokk, i rustfritt stål og med 
elektrisk tenner

 · Oppvaskkum i rustfritt stål innfelt i arbeidsfl aten
 · Høye vannarmaturer med metallkran
 · Ekstra brede kjøkkenskuff er med dobbel låsing, kjøkkenskuff er, 
rullelagret med soft-close-inntrekk (Modell 640 LE RB: smale 
kjøkkenskuff er) 

 · Integrert bestikkinnsats av tre (ikke modell 640 LE RB)
 · Avfallsbeholder i entré, integrert i kjøkkenseksjonen (ikke Carthago 
Van compact), uttrekkbar avfallsbeholder integrert i sittebenken 
(modell 640 LE RB)

 · Kompressorkjøleskap (modell 640 LE RB), tilvalg ekstra batteri 
anbefales 

 · Absorpsjons-kjøleskap utviklet eksklusivt for Carthago for maksimal 
uavhengighet med fl eksibelt valg av energikilde (12 V / 230 V / gass, 
modeller 600 DB, 640 LE) 

Bad | omkledningsrom
Omkledningsrom 
 · Omkledningsrom med fast adskillelse mot bodelen ved hjelp av 
baderomsdør med svingelement (Modell 640 LE RB) 

Flexibad 2.0 (modell 640 LE RB)
 · Baderom med romavdelerdør, dessuten svingelement for åpning og 
samtidig avdeling av omkledningsrommet 

 · To skyvesjalusier for multifunksjonell avdeling av omkledningsrom, 
baderom, toalett og dusjkabinett

 · Toalettet kan svinges bort for maksimal utnyttelse av plassen 
 · Hånddusj på kromstang
 · Vaskeservant med underskap. 
 · Takluke Mikro-Heki

3-i-1-fl exibad (modeller 600 DB, 640 LE)
 · Baderom med plassbesparende skyvedør
 · Dusjrommet kan avdeles fullstendig med skyvedøren  
 · Toalettet kan svinges bort for maksimal utnyttelse av plassen 
 · Hånddusj på kromstang
 · Speilskap over servanten
 · Takluke Mini-Heki

Soverom | oppbevaringsrom i bakre del 

 · Bakre senger med todelte, oppvarmede og underluftede sengebun-
ner som strekker seg over hele bilens bredde. 

 · Bakre senger kan stilles opp for å bruke oppbevaringsrommet 
i bakre del

 · Ekstra klesskap under den langsgående enkeltsengen på passasjer-
siden, lett tilgjengelig både ovenfra og forfra med  hevefunksjon og 
separat madrassdel (modell 640 LE RB)

 · Skap for vasketøy under den langsgående enkeltsengen på fører-
siden, tilgjengelig ovenfra via sengen som kan vippes opp (modell 
640 LE RB) 

 · Bekvem innstigning i sengene med bred trapp (modell 600 DB: 
uttrekkbar, modell 640 LE / LE RB: kan tas bort ved bruk av bakre 
område som lasterom, for modellene 600 DB med ekstra lavt 
innsteg uten trapp)

 · Overskap hele veien rundt (modell 640 LE RB ikke over bakre dører)
 · Ekstra oppbevaringsplass under overskapene på fører- og passasjer-
siden

 · Ekstra oppbevaringsrom under de bakre sengene
 · Takluke Mini-Heki over bakre seng
 · Innvendig vinduskledning med mikrofi ber for sidevinduer (modellav-
hengig) og bakre dører

 · Beskyttelse mot kulde og støt mot bakvinduene.

Teknikk

Vann 
 · Spillvannskraner plassert frostsikkert og lett tilgjengelig
 · Vannforsyning via trykkpumpesystem

Gass 
 · Oppbevaringsrom for gassfl asker i bakre oppbevaringsrom, tilgjen-
gelig forfra (modellene 600 DB, 640 LE, 640 LE RB 2 x 11 kg)

 · Stengekran for gass i kjøkkenseksjonen

Elektrisk system
 · El-sentral under førersetet 
 · 230 V stikkontakter i kjøkken, bad og entré
 · 12 V stikkontakt i førerhuset
 · Utvendig strømtilførsel 230 V via utvendig stikkontakt
 · Automatlader 18 A, elektronisk regulert, utkoblingsautomatikk ved 
underspenning, inkl. ladefunksjon startbatteri

 · Multifunksjonspanel over inngangsdør

Bodelsbelysning
 · Mange LED-spotter i hele bodelen med indirekte punktbelysning 
i entreen 

 · Kjøkkenseksjonens utside med markerte LED-lysbånd og Cartha-
go-branding i krom 

 · Indirekte punktbelysning i entré
 · Ambientebelysning styres uavhengig av arbeidslys
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Carthago Van Modellvarianter 

Fire fullverdige soveplasser med hevetak i enestående hybridkonstruksjon  
· Motstandsdyktig glassfiberarmert takbelegg

· Fire fullverdige soveplasser med sengemål L: 200 cm, B: 135 cm

· Carthago Premiumvindu i baderommet for tilstrekkelig ventilasjon

· Takspoiler for minimering av vindstøy (ikke versjon GT skyview)

· Hevetak i en hybridkonstruksjon av ytterst stabil sandwich av glassfiberarmert plast/RTM-hardskum/aluminium med 
formede plastdeler på siden.

· Lav egenvekt på bare 105 kg

· Leveres også som versjon charming GT skyview og coupé

Carthago Van family-for-4 16)

Innovativ planløsning
· Perfekt romfølelse i vanen med fri siktlinje 

· Nytt Flexibad 2.0 med romavdelerdør og ekstra svingelement, to skyvesjalusi-
er for variabel avdeling (omkledningsrom, dusj-/bade-/toalettrom) 

· Toroms-konsept med omkledningsrom, takket være romavdeling mot bodelen

· Mengder av oppbevaringsplass: Universelt høyskap i tillegg til skap for klær og sengetøy under de langsgående enkeltsengene

· Langsgående enkeltseng med en sengelengde på 203 cm på passasjersiden

· Leveres også som versjon charming GT skyview og coupé

Carthago Van fi rst class – two rooms 

Eksklusiv modell som coupé eller GT skyview med mer standardutstyr
· Ekstra dekor utvendig med „charming“-logo 

· Ratt og girknapp i skinn, 16 tommer aluminiumsfelger Fiat, kjølergrill i høyglans svart, lyskasterinnramming i svart 
og lakkerte støtfangere

· Overskap over kjøkkenseksjonen med oppbevaringshylle i entreen

· Oppgradert LED-ambientebelysning: Indirekte bakgrunnsbelysning på fører- og passasjerside, LED-ambientebelysning 
dobbeltgulv sittegruppe

· Teknikkdeksel over bodelsdør

· Versjon GT skyview med stor panoramatakluke eller coupé med større innvendig høyde i førerhuset

Carthago Van charming*

Mesteren i uavhengighet
· Særlig høy uavhengighet med det eksklusivt utviklede og ergonomisk plasserte absorpsjonskjøleskapet med automatisk 

energivalg for gass, strøm og batteri

· Kjøkkenseksjon plassert i ergonomisk høyde, med multifunksjonelt deksel over oppvaskkummen 

· XL-kjøkkenbenk med jevn utvidelse av arbeidsflaten med enhåndsbetjening

· Ekstra brede og dype kjøkkenskuffer med dobbelt lås

· Stort klesskap med ekstra stor innvendig høyde under kjøleskapet

· Uhindret gjennomgang forfra og bakover, takket være skyvedøren for baderommet

· Overskap hele veien rundt, god hodehøyde og sittehøyde over den bakre sengen

· Overskap med frontluke i førerhuset

Carthago Van comfort 

* bare med utvendig farge hvit eller metalliclakkering, ikke med Fiat Ducato f33
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* Tilvalg chassisvariant Fiat Ducato f35 / tilvalg chassisvariant Fiat Ducato f40
***  For family-for-4 hybrid-hevetak utgjør kjøretøyhøyden 2 660 mm, tilleggsvekt 105 kg
**** i forbindelse med tilleggsutstyr

comfort fi rst class – 
two rooms

600 DB 640 LE 640 LE RB 
Basiskjøretøy Fiat Ducato 33 light Fiat Ducato 35 light Fiat Ducato 35 light

Standardmotor
Diesel 2,3 I

(140 hk / 104 kW)
Diesel 2,3 I

(140 hk / 104 kW)
Diesel 2,3 I

(140 hk / 104 kW)

Lengde/bredde/høyde (mm)*** 5998 / 2050 / 2590 6358 / 2050 / 2590 6358 / 2050 / 2590

Hjulavstand (mm) 4035 4035 4035

Ståhøyde i bodel (mm) 1900 1900 1900

Tekn. tillatt totalvekt (kg) 3 300 / 3 500* / 4 000* 3 500 / 4 000* 3 500 / 4 000*

Vekt i kjøreklar stand (kg) 7) 2 775 2 845 2 855 

Egenvekt serieutstyrt (kg) 2 590 2 660 2 670

Tilhengervekt maks. (kg) 15) 2 500 2 500 2 500 

Maks. antall sitteplasser med 
3-punkts-belter under kjøring

4 4 4

Mål bakre seng (mm) 1930 x 1580 / 1430 1960 x 900 / 1830 x 1020 2030 x 900 / 1890 x 1020

Mål ved ombygging av sittegruppe 
til seng  (mm) 33) ****

1650 x 1145 1650 x 1145 1600 x 1145

Høyde innstigning i sengen (mm) 900 900 990

Kjøleskap volum / 
derav fryseskap (l)

80 / 5 80 / 5 84 / 6

Varmesystem Truma Combi 6E Truma Combi 6E Truma Combi 6E

Ferskvannstankvolum (l)18) 100 100 100

Spillvannstankvolum (l) 92 92 92

Batterikapasitet (Ah) 80 80 80

Stikkontakter 230 V / 12 V / USB 3 / 1 / 1 3 / 1 / 1 3 / 1 / 1

Artikkel nr. 160600 160630 160642

Carthago Van compact | comfort Priser og tekniske data
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Eksklusiv modell charming 

600 DB 640 LE 640 LE RB 
Basiskjøretøy Fiat Ducato 33 light Fiat Ducato 35 light Fiat Ducato 35 light

Standardmotor
Diesel 2,3 I

(140 hk / 104 kW)
Diesel 2,3 I

(140 hk / 104 kW)
Diesel 2,3 I

(140 hk / 104 kW)

Lengde/bredde/høyde (mm)*** 5998 / 2050 / 2590 6358 / 2050 / 2590 6358 / 2050 / 2590

Hjulavstand (mm) 4035 4035 4035.

Ståhøyde i bodel (mm) 1900 1900 1900

Tekn. tillatt totalvekt (kg) 3 300 / 3 500* / 4 000* 3 500 / 4 000* 3 500 / 4 000*

Vekt i kjøreklar stand (kg) 7) 2 765 2 835 2 845 

Egenvekt serieutstyrt (kg) 2 580 2 650 2 660

Tilhengervekt maks. (kg) 15) 2 500 2 500 2 500 

Maks. antall sitteplasser med 
3-punkts-belter under kjøring

4 4 4.

Mål bakre seng (mm) 1930 x 1580 / 1430 1960 x 900 / 1830 x 1020 2030 x 900 / 1890 x 1020

Mål ved ombygging av sittegruppe 
til seng  (mm) 33) ****

1650 x 1145 1650 x 1145 1600 x 1145

Høyde innstigning i sengen (mm) 900 900 990

Kjøleskap volum / 
derav fryseskap (l)

80 / 5 80 / 5 84 / 6

Varmesystem Truma Combi 6E Truma Combi 6E Truma Combi 6E

Ferskvannstankvolum (l)18) 100 100. 100

Spillvannstankvolum (l) 92 92 92

Batterikapasitet (Ah) 80 80. 80

Stikkontakter 230 V / 12 V / USB 3 / 1 / 1 3 / 1 / 1 3 / 1 / 1

Artikkel nr. 160651 / 160661 160641 / 160671 160642 / 160672

Carthago Van fi rst class – two rooms | charming Priser og tekniske data

* Tilvalg chassisvariant Fiat Ducato f35 / tilvalg chassisvariant Fiat Ducato f40
***  For family-for-4 hybrid-hevetak utgjør kjøretøyhøyden 2 660 mm, tilleggsvekt 105 kg
**** i forbindelse med tilleggsutstyr
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UtstyrspakkerCarthago Van
Art. nr. kg NOK

212102 Chassispakke 53
Utvendig speil med elektrisk innstilling og oppvarming 3 200

Parkeringshjelp med sensorer bak 3 700

Klimaanlegg førerhus, manuelt 16 500

Cruise control 3 600

Airbag passasjer 4 200

Drivstoff tank 90 liter 1 100

Ladebooster 12) 2 100

System for mørklegging av førerhus på front- og sidevinduer 8) 7 300

Dashbord-utførelse: Luftegitter i sølv 2 600

Høydejusterbart passasjersete 1 500

Pilotseter i innredningsstoff , med polstrede armlener 7 900

Fluenetting bak skyvedøren 6 600

Radioforberedelse med takantenne og DAB+, høyttalere (4x)34) 5 900

Totalpris for de enkelte tilvalgene 66 200

Pakkepris 33 900
Du sparer 32 300
212103  PRISTILLEGG klimaautomatikk førerhus 13) - 5 300

212104 Bodelspakke 6
Innvendig takkledning med mikrofi ber-klimabelegg 4 500

Takbaldakin i bodel med indirekte LED-ambientebelysning 4 000

Oppgradering kjøkkensenter4) 2 300

Madrasser til bakre seng i 7-soners kvalitet 3 400

Truma CP Plus digitalt betjeningspanel 1 000

Fastsurringssystem bagasjerom 1 500

Spillvannstank isolert 2 900

Totalpris for de enkelte tilvalgene 19 600

Pakkepris 12 900
Du sparer 6 700

211109 Style-pakke* (serie charming) 16
Ratt og girknapp i skinn 3 200

16” stålfelger Fiat inkl. Carthago hjulkapsler 2 800

Kjølergrill i høyglans svart 1 100

Lyskasterinnramming i svart 500

Støtfangere lakkert 3 400

Totalpris for de enkelte tilvalgene 11 000

Pakkepris 8 200
Du sparer 2 800
211119  PRISTILLEGG 16 tommer aluminiumsfelger Fiat -8 4 500

212310 Førerassistentpakke8) 2
Nødbremsassistent

Filholder-/advarselsassistent

Fjernlysassistent

Trafi kkskiltgjenkjenning

Regn- og lyssensor

Dekktrykksensorer

Elektrisk innfellbare sidespeil

Pakkepris 17 600

211108 Vinterpakke 30
Isolermatte for frontrute og sidevinduer i førerhuset 2 900

Isolermatte for dør bak 2 200

Ekstra oppvarming av spillvannstank og avløpsrør 8 500

Løse tepper i førerhus og bodel 4 000

Totalpris for de enkelte tilvalgene 17 600

Pakkepris 15 800
Du sparer 1 800

 * bare med utvendig farge hvit eller metalliclakkering og Fiat Ducato f35 
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comfort fc charming

Chassis Fiat Ducato 
310180 Fiat Ducato f35 i stedet for 33, 3 500 kg tillatt totalvekt15) Standard - X X X X X X

310182 Fiat Ducato f40 i stedet for 35, 4 000 kg tillatt totalvekt 5) 15) 37) 6 700 40 – –

310110M Motor 140 hk / 104 kW, Euro 6 d-TEMP21) Standard - X X X X X X

310120M Motor 160 hk / 117 kW, Euro 6 d-TEMP, ECO-Pack9) 21) 35 000 15

310130M Motor 178 hk / 130 kW, Euro 6 d-TEMP, ECO-Pack9) 21) 54 900 15

310401 9-girs automatkasse14) Standard 18 X X X X X X

310401E 9-girs automatkasse for motorvariant 140 hk inkl. ECO-Pack9) 14) 43 000 20

330326 16-tommers stålfelger for f35 light, inkl. Carthago hjulkapsler 2 800 16 – – –

330330 16 tommer aluminiumsfelger for f35 light 9 000 -8 X X X

330340 16 tommer aluminiumsfelger for f40 heavy 9 000 -10 X X X

310630 Ratt og girknapp i skinn 3 200 - X X X

310632 Multifunksjonsratt (betjening av radio med knapper på rattet)22) Standard - X X X X X X

310675 LED-kjørelys istedenfor standard kjørelys Standard - X X X X X X

310670 Tåkelys 2 100 2

310690 Skvettlapper foran og bak6) Standard 4 X X X X X X

310685. Tilhengerfeste avtakbart3) 11 200 32

310305 Bakaksel med doble bladfj ærer for f33 eller f35 light chassis 2 900 17

310800 Webasto kupévarmer med funksjon motorforvarming 20 300 6

960004 Reservehjul i stedet for standard reparasjonssett Fix & Go 2 400 20 – –

Bodel utvendig
4102XX Utvendig farge hvit (33), tizianrød (24), blueline (27), imperial blue (28) Standard - X X X X* X* X*

4102XX Utvendig farge metallic: svart (25), aliminiumgrå (23), jerngrå (26) 6 800 3

4102XX
Utvendig farge metallic: golden white (29), 
profondorød (31), lagoblå (22)

6 800 3

410234 Utvendig farge metallic: new batic orange 8 500 3

410215 Støtfangere lakkert 23) 6) 3 400 - X X X

410216 Støtfangere lakkert (utvendig farge: new batic orange) 6) 4 500 - X X X

410535 Takmarkise. lengde 400 cm17) Standard 35 – X X – X X

410526 Sideveggmarkise, lengde 350 cm (bare sammen med hybrid-hevetak)17) 13 200 30 – – – –

410536 Sideveggmarkise, lengde 400 cm (bare sammen med hybrid-hevetak)17) 11 200 35 – –

410400 Premiumvindu passasjerside i område for bakre seng 3 300 5 X X X X

410411 Kahyttvindu i bakre del, 2x på førerside20) 4 300 6 – – – –

410412 Kahyttvindu i bakre del, 2x på passasjersiden20) 4 300 6 – – – –

410410 Kahyttvindu i bakre del, 2x på førersiden og 2x på passasjersiden20) 5 600 6 – –

410420 Premiumvindu i baderom (bare sammen med hybrid-hevetak) 2 900 2

410915 Sykkelstativ for to sykler, svart 5 300 8

410510 Isolermatte for dører bak 2 200 8

410515 Isolermatte for frontrute og sidevinduer i førerhuset 2 900 10

Elektrisk system
510270 Stikkontaktpakke USB-stikkontakt / 230 V stikkontakt24) Standard 1,5 X X X X X X

510251 Ekstra stikkontakt: 230 V i sittebenken 1 100 0,5

510010 Ekstra bodelsbatteri 80 Ah gel 25) 4 500 20

510050 90 Ah Li-Ion-batteri inkludert battericomputer11) 24 800 -12,5

510150. Forberedt for solcelleanlegg 2 300 2

TilleggsutstyrCarthago Van

 = tilleggsutstyr     X = standardutstyr     – = ikke mulig     = inngår i pakken * bare med utvendig farge hvit
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comfort fc charming

Gass | vann | oppvarming 
650146 Truma Combi 6 E (gass-/elektrisk drift) Standard 2 X X X X X X

650136 Truma Combi 6 D+E (diesel-/elektrisk drift)26) 7 100 2

650125 Truma Duo Control CS med crashsensor og omkoblingsautomatikk19) Standard 5 X X X X X X

610355 Ekstra oppvarming av spillvannstank og avløpsrør 8 500 2

Kjøkken 
550076 Kompressorkjøleskap 90 liter26) * 2 900 7 – –

Radio | Multimedia | TV | Sat
710085 Mediasenter førerhus, DAB+, navigasjon, bobil-reiserute forslag1) Standard 12 X X X X X X

710026 Radio/DVD dobbel DIN med DAB+ og touchscreen i førerhuset27) 6 400 5

710240 Forberedelse for ryggekamera (for kamera med enkeltlinse) 3 400 2

710230 Ryggekamera med enkeltlinse (kun sammen med radio eller mediasenter) Standard 3 X X X X X X

710527 24" LED-fl atskjerm med TV-holder inkl tilkoblingssett2) 14 100 10

710150 Forberedelse satellittanlegg 1 700 2

750030 Satellittanlegg Teleco Flatsat 65 27 800 25

Interiør
810035 Møbelkonsept Cherry Classic29) 3 300 - X X X X

810034 Møbelkonsept Cherry Style30) 6 700 -

810110 Løse tepper i førerhus og bodel 4 000 10

810690 Ombygningssett for sittegruppen til soveplass med ekstra pute 33) 3 400 5

810271 Innleggspute enkeltsenger i bakre del for utvidelse av liggefl aten 4 500 2 – – – –

810710 Ekstra innhengingslist for bord i uteområdet31) Standard - X X X X X X

810750 Carthago stol- og bordsett med Carthago-logo32) 2 600 10

810755 Uttakbart dobbeltgulv i bakre oppbevaringsrom med to etasjer10) Standard 12 X X X X X X

610530. Safe 5 000 10

Bodeltekstiler | interiørvalg
850305 London – stoff kombinasjon Standard - X X X X X X

850315 Paris – stoff kombinasjon med dekorsøm Standard - X X X X X X

850325 Santorini – Antara-stoff kombinasjon Standard - X X X X X X

850335 Lissabon – Antara-stoff kombinasjon Standard - X X X X X X

850385 Rom – Antara-stoff kombinasjon Standard - X X X X X X

850355 Athen – Antara-stoff kombinasjon med mikroskinnstruktur 4 100 2

850395 Palermo – tekstilskinn-stoff kombinasjon 4 100 2

850405 Ancona – tekstilskinn-stoff kombinasjon 4 100 2

850345
Kairo – tekstilskinn-stoff kombinasjon 
(ikke sammen med møbelkonsept Turin)

4 100 2

850365 Delskinn elfenben – skinn-stoff kombinasjon 14 600 5

850375 Delskinn Marone – skinn-stoff kombinasjon 14 600 5

850415 Skinn Elfenben 22 600 7

850425 Skinn Macchiato 22 600 7

850502 Sovemiljø og dekorsett: Dekorputer, sengeteppe, lakensett 35) Standard 7 X X X X X X

TilleggsutstyrCarthago Van

 = tilleggsutstyr     X = standardutstyr     – = ikke mulig      = inngår i pakken

* Begrenset tilgjengelighet for levering. Ta kontakt med forhandleren din. 



11

FotnoterCarthago Van

1) Mediasenter med berøringsskjerm, DVD-spiller, to USB-tilkoblinger, håndfri 

mobiltelefon via Bluetooth, skjermfunksjon for tilvalg ryggekamera.

2) Top Linie SL-TV med mottaker og DVB–T2 Tuner (USB, HDMI, Full-HD). 

TV-posisjon på badeveggen over sittegruppen. Designhyller over 

sittegruppen bortfaller ved 24“ LED-flatskjerm.

3) Kostnader for ettermontering vesentlig høyere.

4) Oppgradering kjøkkensenter: Fronter i matt elfenben, utvidelse av 

arbeidsflate, delt deksel over oppvaskkum med skjærebrett og veggholder. 

Modell 640 LE RB: uten veggholder og utvidet arbeidsflate.

5) Tilvalg Fiat Ducato f40 inkl. 16-toms stålfelger, ikke sammen med tilvalg 

skvettlapper.

6) Tilvalget skvettlapper kan ikke leveres med Fiat Ducato f40 og med 

lakkerte støtfangere.

7) Vekten i kjøreklar stand er definert ved EU-forordning 1230/2012 inkl. 

basisutstyr (fører 75 kg, 90 % drivstoff, 20 l ferskvann, 1 aluminium-

gassbeholder og elektrisk tilkoblingskabel) i standardutstyr. Vekten 

i kjøreklar stand endres ved montering av tilbehør og tilleggsutstyr. Inntil 

5 % avvik i vektangivelsene er mulig og tillatt.

8) Ved valg av førerassistentpakke finnes det en utsparing for kamerahuset 

i området for plassering av kameraet (i midten øverst) ved system for 

mørklegging av førerhus.

9) ECO-Pack: Start/stopp-system. Reduksjon av skadelige utslipp. 

Elektronisk styrt drivstoffpumpe sørger for høyere 

forbrenningseffektivitet, ettersom drivstoffet ikke blir varmet opp.

10) Uttakbart dobbeltgulv i bakre oppbevaringsrom med to etasjer tåler bare 

begrenset tråkk, maks. 95 kg belastning.

11) Tilvalget Li-Ion-batteri erstatter gelbatteriet/-batteriene. 

Batteritilstanden kan avleses med gratis app for Android og iOS.

12) Ladeboosteren blir koplet inn mellom generatoren og start- og 

bodelsbatteriene. Den sørger for at generatoren produserer strøm så lenge 

at batteriene blir ladet helt opp.

13) Under ugunstige forhold kan det være nødvendig med en manuell 

etterregulering av klimaanlegget.

14) 9-girs automatgir er ikke mulig for f33 og motorvariant 120 hk. For f35 

bare mulig sammen med 16 tommers aluminiumsfelger.

27) Tilhengervekt 2 000 kg basert på total vogntogvekt, for chassisvariant 

f35 6 000 kg og f40 6 500 kg.

16) Kan leveres fra november 2020. For modell family-for-4 hybrid-hevetak 

bortfaller taklukene som ellers er standard. Bare mulig sammen med 

tilvalget PREMIUM-vindu i baderom og kompressorkjøleskap. Ikke mulig 

sammen med tilvalget ombygningssett for sittegruppen til soveplass, .

Forberedelse for solcelleanlegg, forberedelse for SAT-anlegg, SAT-anlegg 

Teleco-Flatsat 65.

17) Festeklips for markisesveiven over oppbevaringsrom i bakre del, 

markisedeksel: aluminium antrasitt.

18) Den angitte ferskvannsmengden omfatter også volumet i kjelen

19) –

20) Tilvalg kahyttvindu førerside: Bare ett vindu kan åpnes, kahyttvindu ikke 

sammen med Carthago Premiumvindu passasjerside i område for bakre 

seng. Modellene 640 LE / 640 LE RB: Kahyttvindu erstatter det Premium-

vinduet som ellers er standard på passasjersiden.

21) Motorvariant 140 hk: Slagvolum 2,3 l, 4 sylindre, 350 Nm, motorvariant 

160 hk: Slagvolum 2,3 l, 4 sylindre, 380/400 Nm, inkl. ECO-Pack, 

motorvariant 178 hk: Slagvolum 2,3 l, 4 sylindre, 400/450 Nm, inkl. ECO-

Pack.

22) Tilvalg multifunksjonsratt bare mulig sammen med radio eller 

mediasenter

23) Tilvalg lakkerte støtfangere bare sammen med utvendig farge hvit eller 

metallic.

24) Tilvalg stikkontaktpakke: USB-stikkontakt under overskap ved bakre seng 

og 230 V-stikkontakt i oppbevaringsrom under bakre seng.

25) Tilvalg ekstra batteri 80 Ah gel: anbefales for modellene 640 LE RB, 

family-for-4 hybrid-hevetak 

26) Ekstra batteri anbefales.

27) Tilvalg Radio/DVD dobbel DIN med DAB+, Bluetooth, USB, music-connect 

med touchscreen i førerhuset 

(ved tilvalg ryggekamera med funksjon som skjerm for ryggekamera).

28) Møbelkonsept Cherry Delight: Møbeloverflater i bicolor-utseende med 

dekor kirsebær og matte elfenbenfronter med tredekor. 

29) Møbelkonsept Cherry Classic: Møbeloverflater i tofarget treverk 

i kirsebærutførelse, overskapbunn i matt elfenben. 

30)  Møbelkonsept Cherry Style: Møbeloverflater i bicolor-utseende med dekor 

kirsebær og høyglans elfenbenfronter med tredekor, overskapbunn i matt 

elfenben. 

31) Monteres på baksiden av kjøkkenet

32) Tilvalg Carthago bord- og stolsett, bestående av to campingstoler med 

Carthago-logo og ett bord.

33) Tilvalg ombygging av sittegruppe til seng ikke mulig sammen med 

Carthago Van family-for-4 hybrid-hevetak.

34) Høyttalere i førerhuset (2x) og i sittegruppe (2x).

35) Carthago sovemiljø og dekorsett bestående av: En eller tre pynteputer 

(avhengig av modell), 

et jacquard-sengeteppe med innvevd Carthago logo og et lakensett med 

nøyaktig passform for den respektive planløsningen.

36) Kan leveres fra januar 2021.

37) Bare sammen med motorvariant minimum 140 hk.

–  Kjøretøyer er delvis avbildet med tilleggsutstyr som kan leveres mot tillegg 
i prisen.

–  Vi tar forbehold om endringer i pris, konstruksjon og utstyr samt feiltagelser. 
Opplysningene om leveranseomfang, utseende og spesifi kasjoner tilsvarer det 
som er kjent ved tidspunktet for trykking av katalogen.

–  Dersom produktbetegnelser blir endret av våre leverandører i løpet av sesongen, 
forbeholder vi oss å levere deler av en likeverdig type..

– Pris-, mål- og vektopplysninger angis med forbehold. Den lovpålagte merver-
disatsen som gjelder på leveringstidspunktet vil alltid komme til anvendel-
se. Samtlige priser er uforpliktende, veiledende priser levert fabrikk. Ved pri-
sendringer fra underleverandører eller chassisprodusenter vil prisene endres 
tilsvarende..

–  Vektangivelsene er omtrentlige. Inntil 5 % avvik i vektangivelsene er mulig 
og tillatt..

–  Generelt øker tilleggsutstyr egenvekten og reduserer den gjenværende 
lastekapasiteten..

–  Ved montering av utstyrstilvalg kan lasterom gå tapt..
–  Montering av solcelle- og satellittanlegg er avhengig av plassen på taket.
–  Enhver endring av tilstanden på kjøretøyet som levert fra fabrikken, kan medfø-

re en reduksjon av kjøre- og trafi kksikkerheten.
–  Enhver konstruksjonsmessig endring på kjøretøyet medfører bortfall av garanti-

krav. Det samme gjelder dersom det fra kundens side foretas endringer vedrø-
rende lakkering/farging av karosserideler.

–  Enkelte typer tilleggsutstyr kan ikke monteres i alle modeller. Din Carthago-for-
handler bistår gjerne med mer informasjon om montering og tekniske detaljer 
for den modellen du måtte ønske deg.

–  Priser for utstyrstilvalg gjelder for montering fra fabrikk (ikke for ettermon-
tering). Bestilling av tilvalg må gjøres innen gjeldende tidsfrist før kjøretøyet 
settes i produksjon! Du kan få mer informasjon om dette direkte fra din Cartha-
go-forhandler.

–  Avvik i struktur og farge fra de avbildede gjenstandene kan forekomme, så lenge 
det ligger i naturen til de benyttede materialene eller det er vanlig i bransjen. Det 
samme gjelder for tekniske endringer ved kjøretøyet, forutsatt at produktkvali-
teten er på samme nivå eller bedre og at nytteverdien ikke begrenses.

–  Fra tid til annen kan det forekomme at det ved bruk av klær av dårlig kvalitet blir 
avgitt farge fra tekstilene til setetrekkene. Det betyr at setetrekkene blir misfar-
get ved at klærne farger av. Vi kan ikke ta ansvar for slik misfarging..

–  Vi anbefaler absolutt bruk av Carthago-tilbehør og at det monteres på fabrikk. 
For skader som oppstår på grunn av produkter eller endringer som ikke er god-
kjent av Carthago, kan produsenten ikke ta noe ansvar. Dette gjelder særlig også 
montering av deler av verksteder som ikke er autorisert av Carthago. Sørg for at 
all reparasjon eller ettermontering utelukkende utføres av forhandlere som er 
autorisert av Carthago, og forlang at det brukes originale Carthago-tilbehørs-
deler.

–  Det innebygde vannforsyningsanlegget er i samsvar med den tekniske standar-
den DIN 2001-2..

Generell informasjon



Følg Carthago Vans på våre 

sosiale mediekanaler:

Om informasjonen i denne katalogen: Etter redaksjonsslutt for denne publikasjonen i juli 2020, 

kan det ha oppstått endringer ved produktene. Produsenten forbeholder seg retten til endringer 

i konstruksjon og form, avvik i fargetone samt endringer av leveringsomfanget i leveringstiden. 

Fargeavvik kan være trykkteknisk betinget. Vær oppmerksom på at kjøretøyene som vises til 

dels har tilleggsutstyr som må kjøpes ekstra. Ytterligere tekniske data fremgår av prislisten.

1 Vær oppmerksom på garantibestemmelsene for Carthago.

Du kan fi nne mer informasjon om Carthago på 

WWW.CARTHAGOVAN.COM

Carthago GmbH & Co. KG | Carthago Ring 1 | D-88326 Aulendorf | Tyskland

Tlf. +49 (0) 7525 / 9200-0


