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VanLife
     MODELLÅR 2021

   Van 550

   Van 620



AHORN CAMP VANS
FLEXIBEL, SPONTAN, ÄVENTYRLIG.

Sedan 1991 har vi varit en del av våra 
kunders resor & äventyr. Nu blickar vi 
fram mot 30 nya år av upplevelser!





The Renault Master
Design, comfort and driving pleasure

Nyckelegenskaper i en kort sammanfattning:

Renault Master

135 HK
150 HK Twin-Turbo* 

180 HK Twin-Turbo*

Automatlåda som tillval

VAN 550VAN 620

The Renault Master motorhome
Vi har sedan 2014 byggt Ahorn Camp husbilar på 
Renault-chassin i ett exklusivt samarbete med den 
franks fordonsproducenten. 

I täta samarbeten över Europa har vi som 
husbilproducent i 30 år erbjudit våra kunder prisvärda 
husbilar som ska passa alla. I den här katalogen 
presnterar vi två Plåitsar / Vans byggda på det 
förstklassiga Renault Master-chassit. 

Upptäck design, komfort och körglädje i en säker bil.

Följande assistanssystem finns som tilval:
• Lane departure warning system

• Collision avoidance system

• Blind spot assistant

• Crosswind assistant

• Euro 6d-temp motor/utsläppsklass

• High-performance twin-turbo motor med högt vridmoment

• Låg bränsleförbrukning

• Elegant chrome-trim på grill & interiör

• Moderna LED-daytime running lights

•  Gott om förvaring 6 praktiska funktioner i förarhytten

• Robust, modern & smakfull design

• Mycket hög driftsäkerhet

• AdBlue-teknologi som minskar utsläppen

• Eco-mode som hjälper till att minska förbrukningen



Room with 
a view?

Ahorn Camp Vans 2021

Följande exteriörfärger 
går att välja bland:

Ahorn Camp Van 550 

White Silver* Dark blue* Stone grey

Ahorn Camp Van 620 

Orange Grey - blue*
*Metallic-lack

Black*



#ahornreist

Van 550Van 620 Van City

Komfortklasse Kompaktklasse Eco-Klasse Premium-Klasse

Modell- Klassen

Teilintegrierte

Modelle Ahorn Serie Alaska Serie Canada Serie

Alkoven Reisemobile

Ahorn Serie Canada Serie

Ahorn Van

#143557 #e42e1e

Renault Master

135 HP 180 HP 
Twin-Turbo*

*Automatic available

150 HP 
Twin-Turbo*

VAN 550

Ahorn Camp Van 550
Med sina korta 5.57 meter utmärker sig VAN 550 genom sin kompakta och praktiska 

planlösning. Det utrymmesbesparande 3-i-1 badrummet kombinerar dusch, toalett och 

handfat.. Maträtterna prepareras enkelt i det kompletta köket, och maten kan njutas både inne 

och ute tack vare det flyttbara köksbordet. Den moderna och ljusa designen höjer verkligen 

feel good-faktorn på era kommande äventyr.  VAN 550 är den idealla resekompisen - oavsett 

om det rör sig om en spontan weekend eller en hel semester fylld av äventyr.

3D all-round 
vision

Highlights

+ Kompakt och lättmanuvrerad
+ Gott om förvaringsutrymmen
+ Skön dubbelsäng i aktern
+ Bäddbar sittgrupp för 3:e liggplats
+ Kompressorkyl med frysfack
+ Truma värmesystem (diesel eller gas)
+ Soft-close luckor & lådor
+ Två takluckor som standard
+ Tvåglas karmfönster i bodel
+ Fönster med myggnät och

mörkläggning som standard



4 3
Renault Master

135 HK 180 HK 
Twin-Turbo*

*Auatomatisk växellåda som 
tillval

150 HK 
Twin-Turbo*

Stor skön dubbelsäng med läslampor och gott 
om praktiskt förvaringsutrymme.

Vikbart, nedsänkbart och borttagbart köksbord.



VAN 620

Ahorn Camp Van 620

Van 620 är den perfekta modellen för er som önskar att uppleva era resor i en kompakt modell 

som tar er fram både på motorvägar och trånga gator inne i städerna. Dessutom tummar inte 

modellen på sovkomfort då ni kan välja att sova i enkelsängar, alternativt en stor dubbelsäng. 

Model len stoltserar  även med ett  3- i-1 badrum som inkluderar  toalett ,  

dusch och handfat  med en stor  badrumsspegel .  Med sin moderna design och 

delvis dolda LED-belysning erbjuder VAN 620 den perfekta atmosfären för att koppla av 

efter en dag av äventyr. Det finns plats för kläder i garderoben vid fotänden av ena 

bädden, samt gott om förvaring för alla de reseföremål ni har med er.

3D all-round 
vision

Highlights

+ Pigg och rymlig känsla
+ Gott om förvaringsutrymme
+ Nedbäddbar sittgrupp
+ Flexibla sängalternativ

(enkel-/dubbelsäng)
+ 70-90 l. kompressorkyl
+ Truma värmesystem (diesel eller gas)
+ Soft-close skåpluckor och lådor
+ 2-lagers bodelsfönster med karm
+ Två takluckor som standard
+ Mörklyggning och myggnät som 

standard på bodelsfönster



4 3
Renault Master

135 HK 180 HK 
Twin-Turbo*

*Tillval: Automatisk 
växellåda

150 HK 
Twin-Turbo*

Funktionellt 3-i-1 badrumUppvikbara enkelsängar, läslampor och 
praktiska förvaringsutrymmen.



Takluckor med mörkläggning och 
myggnät från svenska Dometic.

2 brännare med piezo-tändning 
från CAN.

Läslampor i sovdelen.

Högkvalitets, dubbelglas 
karmfönster från Seitz.

Dold LED-belysning

Vikbart, utfällbart &  
borttagbart köksbord

Digital kontrollpanel

Mycket praktiska 
förvaringsutrymmen

Praktiskt insektsskydd. Elektriskt fotsteg från Thule.

#0B4F91

HIGHLIGHTS OF THE 
VAN MODELS 2021

Ahorn Camps VAN-serie har mycket standardutrustning och 
många läckra och exklusiva detaljer. Nedan följer några av de 
highlights våra plåtisar har att erbjuda.



TEKNISK DATA 
VAN MODELL 2021

MODELL Van 550 Van 620
BASMODELL • MECHANICAL UNIT Renault Master Renault Master

Cylindervolym • Displacement (Cc) 2300 2300

Dieseltank • Diesel tank 105 l. 105 l.

AdBlue Tank • AdBlue tank 20 l. 20 l.

Motorstyrka* (kW-HK) • Power (kW-HP) 99 - 135 99 - 135

Växellåda • Transmission 6 + R 6 + R

Framhjulsdrift • Front-Wheeldrive yes yes

Förarhyttsfärg** • Cabin Color vit | white vit | white

Radio MP3 - Bluetooth Optional Optional

Färddatorn • Board computer Optional Optional

Dubbla airbags + ABS • Double Airbags + ABS Optional Optional

ESP + TCS yes yes

Broms- / Spårhållnings- / Dödavinkel- / Sidvindsassistent • Driver assistance systems Optional Optional

Farthållare • Cruise control Optional Optional

Dimljus fram • Front fog lights Optional Optional

El-fönsterhissar • Electric Windows Optional Optional

Centrallås med fjärr • Central Locking System with Remote Control yes yes

AC i förarhytt • Cab air conditioning Optional Optional

MÅTT OCH VIKTER • DIMENSIONS AND WEIGHTS

Totallängd (mm) • Outside length 5570 6225

Totalbredd (mm)  • Outside width 2070 2070

Totalhöjd (mm) • Outside height 2600 2600

Sittplatser med bälten • Certified seats 4 4

Vikt grundutförande (kg)*** (se nedan info) • Weight 2756 2858

Totalvikt (kg) • Permissible overall weight 3500 (4000) 3500 (4000)

BÄDDAR •  BEDS

Antal sovplatser • Berths 3 3

Dinettbädd (B x L) • Centre dinette bed 966 x 1810 1210 x 1880

Bakre bädd (B x L) • Rear  bed 1360 x 1910
n1: 800 x 1925 
n2: 800 x 1870

TANKVOLYM • TANKS

Färskvattentank • Fresh water tank 100 l. 100 l.

Gråvattentank • Waste water tank 100 l. 100 l.

WC-Tank svartvatten • WC tank Thetford 17 l. Thetford 17 l.

TEKINSK UTRUSTNING • EQUIPMENT

Värmesystem • Heating Truma Combi 4 
Gas eller Diesel

Truma Combi 4 
Gas eller Diesel

Boiler • Water boiler Se ovan Se ovan

Gasflaskeskåp • Gas bottle locker 1 x 11 kg propane 1 x 11 kg propane

Kompressorkylskåp • Compressor Fridge 70-90 l. 70-90 l.

Antal brännare/kokplattor med piezeo-tändning • No. burners 2 2

Dubbelglasade Ramfönster •  Double-glazed framed windows Seitz S7P Seitz S7P

Bodelsbatteri • Battery living-area yes yes

Strömuttag interiört ( USB - 12 V - 220 V ) • Power outlets 2-1-2 2-1-2

Förarhyttsstolar i bodelsdesign • Cabin seat covers Optional Optional

Snurrbara och höjdställbara pilotstolar i förarhytt • Cabin rotating seats yes yes

Cykelhållare för 2 cyklar (maxlast 35kg) • Bicycle Rack Optional Optional

LED utomhusbelysning • Outdoor Led Light Optional Optional

Taklucka 40 x 40 • Roof hack 40 x 40 yes yes

Taklucka 28 x 28 badrum • Roof hack 28 x 28 bathroom yes yes

Ribbotten till säng • Slatted frame yes yes

Myggnät vid skjutdörr • Fly net door Optional Optional

Utomhusdusch • Outdoor shower Optional Optional

Köksdel i modern design

Funktionellt 3-i-1 badrum med 
stor spegel

Renault sportstolar

* Högre motorstyrka som tillval |  ** Andra färger som tillval | ** Vikter som är medräknade i basutförande är inkl. förare(75 kg), 1/2 dieseltank, 20 
leter färskvatten samt en styck gasolflaska. Den tekniska datan som presenteras i detta prospekt genom skrift och illustration skall ses som 
vägledande. Tillverkaren och återförsäljaren/handlaren är därmed inte ansvarig för ev. ändringar som kan ske under modellåret.

Denna broschyr innehåller vägledande data på standardutrustning och tillval som gäller för modellen/modellerna vid den tidpunkt som broschyren är 

tillverkad/tryckdagen. Reservation finns för tryckfel/skrivfel och ändringar. Utrustning, tillval, och basdata för modellerna kan ändras under årets gång. Vi 

reserverar oss för att uppdateringar samt ändringar av produkten under produktionsåret.



Frankfurt branch:

Din återförsäljare:              OBS! Boka tid för möte/visning!

varbergshusbilar varbergshusbilarabAhorn Camp

Varbergs Husbilar AB
Gunnestorp 21, 432 95 Varberg

Tel. 0340-59 75 00
www.varbergshusbilar.se
info@varbergshusbilar.se




