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CUV

Gasdichte garage achterin
Optioneel met traanplaat vloer
Ruimte voor jouw hobby  

 & uitrusting
Groot ligoppervlak

Tot wel 3 slaaplaatsen
4 zitplaatsen met 

 veilighreidsgordels
Standaard met 6kW 

 dieselverwarming
WWW.WEINSBERG.COM /OUTLAW
Mijn bestuurdersprofiel vind je onder

CaraBus en CaraTour met een gigantische garage achterin. 630 MEG

De 630MEG [OUTLAW] is de eerste productie CUV wereldwijd,
waar jij en je hobby na het werk veel plezier van beleven. 
’s Nachts ben je dankzij de gasdicht afsluitbare garage achterin 
gescheiden van je motor, overdag brengt hij je zeker en veilig 
naar je volgende avontuur.
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Indien de consument niet zelf wenst af te halen dan rekent de dealer 
een meerprijs wegens het verschil aan transportkosten.

** Afhaal pakket fabriek houdt in:
Het door de consument zelf afhalen van het voer-
tuig bij de fabriek (na afspraak)
Aflevering door een specialist van de fabriek
Uitleg van het voertuig door de specialist van de 
fabriek
Een fabrieksbezichtiging
Een kleine lunch
Een klein presentje van de fabriek

** De   consumentenprijzen   “af   fabriek“   zijn   in   EURO  incl.  21%  
BTW  en  BPM,  incl.  fabrieks  afhaal  pakket 4,    kenteken    (&leges),    
kentekenplaat,    verwijderingsbijdrage en recyclingsbijdrage.

*** De consumentenprijzen “af dealer“ zijn in EURO incl. 21% BTW 
en BPM, incl. transportkosten, kenteken (&leges),  kentekenplaat,  
verwijderingsbijdrage  en  recyclingsbijdrage.

CaraBus en CaraTour
630 MEG

* Alle prijzen zijn incl. 21% BTW en BPM. 
 Hou er rekening me, dat door de extra uitrusting het leeggewicht 
 van het voertuig omhoog gaat. Verklaringen en toelichting vind je 
 in de actuele WEINSBERG prijslijst kampeerauto‘s 2020. 
 (Vergelijkingsmodellen WEINSBERG CaraBus en CaraTour 630 ME) 
 Wij adviseren je, om je uitgebreid te laten adviseren door jouw  
 dealer. Technische wijzigingen in constructie, kleur en uitvoering  
 zijn voorbehouden. Stand oktober 2019.

 Verandering in constructie en uitvoering, na het in druk gaan van 
 deze flyer, in het bijzonder in het kader van wettelijke bepalingen 
 blijven voorbehouden. Drukfouten en vergissingen onder voorbehoud.

De belading eenvoudig vastzetten dank-
zij de rail met verschuifbare sjorogen.

Slimme opbergruimtes in 
de enorme garage achterin

Doorgang vanuit het woongedeelte naar 
de gasdicht afsluitbare garage achterin

Ondanks de compacte afmetingen heb je, net zoals 
in een camper, voldoende ruimte en wooncomfort

630 MEG

Technische gegevens 630 MEG

Totale lengte (cm) 636
Breedte cm (buiten/binnen) 205 / 187
Hoogte cm (buiten/binnen) 282 / 218
Massa ledig gewicht voertuig (kg) 2.810
Rijklaargewicht (kg) 2.980
Toelaatbaar totaalgewicht (kg) 3.500
Maximaal laadvermogen (kg) 520
Aanhanger gewicht (kg) 2.500
Toegestaan aantal personen tijdens het rijden 4
Slaapplaatsen tot 3

Highlights

Ruimte boven het bed (boven het matras) ca. 59 cm
Bedbreedte ca. 170 cm
Lengte bed rechts ca. 206 cm
Lengte bed links ca. 193 cm
Laadbreedte tussen de wielkasten ca. 137,5 cm
Laadhoogte ca. 148 cm
Laaddiepte rechterkant ca. 229 cm
Laaddiepte linkerkant ca. 217 cm

Consumentenprijs „af dealer“ ***

Consumentenprijs „af fabriek“ ** vanaf 57.817 €*

 vanaf 58.678 €*
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