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Renault Master-chassi



Sedan 1991 har vi betjänat våra kunder på upptäcksfärder 
och i självständigt resande. För oss innebär VANLIFE följan-
de: Ett pålitligt chassi, Genomtänkt planlösning med smarta 
förvaringslösningar & bästa möjliga pris- kontra kvalitetsra-
tio. Detta har varit våra ledord när vi tagit fram vårt Camper-
van-sortiment, VAN 550 samt VAN 620. Ni bestämmer själva 

om ni föredrar en kortare modell med tvärställd dubbelsäng 
(VAN 550) eller flexibla långbäddar (VAN 620). Båda versio-
ner är till fullo utrustade med fullutrustat kök och ett multi-
funktionellt badrum med rymlig toalett, separat dusch och 
nedfällbart handfat. Ingenting står ivägen mellan er och ert 
nästa äventyr. Ta en titt själv, boka en tid för provkörning idag!

AHORN CAMPERVANS
FLEXIBEL, SPONTAN, PÅLITLIG





Renault Master-chassit

Sedan 2014 har Ahorn Camp byggt sina husbilar uteslutan-

de på Renault Master-chassit, och detta har sedan dag 1 

varit en framgångssaga. Numera är vi en exklusiv partner 

till Renault och har ett tätt samarbete för att erbjuda dig 

som kund den bästa möjliga upplevelsen och servicegraden 

inför ert nya husbilägande. Renault Master-chassit kombi-

nerar senaste tekniken med låg bränsleförbrukning, samt 

låg underhållskostnad tack vare kamkedjan som ej behö-

ver bytas likt en kamrem - tiden för dyra kamremsbyten är 

därmed över för gott! Förutom en slående, elegant design 

ger Master-chassit också en rimlig totalekonomi och en 

hållbar hyttinteriör. Renault Master utgör därmed en so-

lid grund för prestanda och effektivitet för våra två olika  

plåtis-modeller, Ahorn VAN 550 & 620.

             En kort inblick i några av fördelarna med Renault Master:

• Modernaste motorerna med senaste miljöklassen

• 150hk & 180hk TwinTurbo-motor med högt vridmoment

• Låg bränsleförbrukning

• En nutida design som är både modern och funktionell

• Intrycksfulla och iögonfallande LED-driving lights 

• Mycket stuvutrymme i förarhytten

• Robust byggnation, även för de tuffaste äventyren 

• Testvinnande hög driftsäkerhet 

• Minskade utsläpp av föroreningar genom AdBlue-teknik

• Ett ekoläge främjar en ekonomisk körstil

• Flera olika färgkombinationer är valbara

• Välj mellan manuell och automatisk växellåda

Renault Master
Kombinerar komfort, körglädlje och tillförlitlighet.

Kamkedja är standard!
Renault Master

135 hk

150 hk Twin-Turbo*

180 hk Twin-Turbo*

*Automat som tillval



A room with a view?
- Välkommen till 
Ahorn Camp VAN!

Ahorn Campervans

Valbara modellfärger:

Ahorn Camp Van 550 

Vit (standard) Silver* Stengrå

Ahorn Camp Van 620 

Orange Gråblå* *Metallic-lackAzurblå*

Svart*



VAN 550

Ahorn Camp Van 550
Den 5,55 meter korta plåtisen imponerar 

med sin kompakta och praktiska planlös-

ning. Det platsbesparande 3-in-1 badrum-

met kombinerar dusch, toalett och handfat. 

Maträtterna i det fullt utrustade köket kan 

också avnjutas ute tack vare det flexibla 

matbordet, som enkelt går att plocka ut och 

fästa på utsidan av köksblocket. Både mat 

och dryck kan då avnjutas i skydd av mar-

kisen, och man slipper stuva med ett extra 

bord i packningen. Den moderna designen 

och den ljusa atmosfären säkerställer en 

Highlights

+  Kompakt och lättmanövrerad
+  Stor dubbelsäng i aktern
+  Bäddbar säng i sittgrupp som standard 
+  70 l. Kompressorkylskåp med dubbel-
hängd dörr, åtkomligt från två håll
+  Truma Combi Dieselvärme (standard)
+  Två panorama-takluckor
+  Dubbelglasade ramfönster
+  Fönster med mörkläggning & myggnät
+  Soft-close mjukstängande skåp & lådor
+  Ljusbrytare i alla rum

SITTGRUPPEN ÄR  
BÄDDBAR TILL EN SÄNG

      3-IN-1 BADRUM
(WC, HANDFAT & DUSCHRUM)

XL-FÖRVARING  
UNDER SÄNGEN
LÄTTÅTKOMLIGT FRÅN DE 
BÅDA BAKDÖRRARNA

MODERN & SPARSAM 
MOTOR MED KAMKEDJA

ROTERBARA & HÖJDSTÄLLBARA 
KOMFORTSTOLAR MED SVANKSTÖDMATBORD ÄR 

FLYTTBART TILL UTSIDA

DUBBELSÄNG MED 
ÖVERSKÅP OCH  
MYCKET FÖRVARING 

feel good-faktor. Förvaringsutrymmet under 

den mysiga dubbelsängen på baksidan kan 

användas för extra bagage, sportutrustning 

eller andra skrymmande föremål. På så sätt 

kan det befintliga bostadsutrymmet utnytt-

jas optimalt. Kylskåpet, som kan öppnas 

på båda sidor tack vare den dubbelhängda 

kylskåpsdörren, och kan därför även öppnas 

utanifrån utan problem via kortsidan av 

köksblocket. Van 550 är den perfekta res-

kamraten för spontana helgresor eller långa 

äventyrsresor.



4 3
Renault Master

135 hk 180 hk 
Twin-Turbo*

*Automat som tillval

150 hk 
Twin-Turbo*

Stor dubbelsäng med läslampor och mycket användbart förvaringsu-
trymme

Matbord hopfällbart, utdragbart och avtagbart. Använd det på utsidan 
såval som på insidan! Praktisk spis och diskho med avställningsyta, samt 
dubbelhängd kylskåpsdörr på kompressorkylen.



VAN 620

Ahorn Camp Van 620
Den prisbelönta Van 620 är det perfekta 

fordonet för resenärer som vill resa kom-

pakt och samtidigt dra nytta av omfattande 

utrustning. De mysiga längsgående sängar-

na på baksidan kan anslutas till varandra 

genom att sätta in ett extra sängelement. 

Ett praktiskt och användbart förvaringsu-

trymme finns under sängarna. Dinetten på 

frärmre delen av plåtisen kan omvandlas 

till en enkelsäng i bara några enkla steg. 

På grund av de många skåpen och den låga 

Highlights

+  Smidig och flexibel med enkelsängar
+  Mycket praktiskt förvaringsutrymme
+  Sittgrupp bäddbar till säng som standard
+  Rymliga enkelsängar bäddbar till  dubbel
+  70 l. Kompressorkylskåp med dubbel- 
    hängd dörr, åtkomlig från båda håll
+  Truma Combi Dieselvärme som standard
+  Två panorama-takluckor
+  Dubbelglasade ramfönster
+  Fönster med mörkläggning & myggnät
+  Soft-Close på skåp och lådor
+  Ljusbrytare i alla rum 

grundvikten erbjuder skåpbilen många al-

ternativ för att transportera bagage. Det 

fullt utrustade köket och våtrummet med 

toalett och dusch möjliggör självförsörjan-

de resor för ett par, en liten familj eller med 

vänner. Kalla drycker kan också tas från uts-

idan från kylskåpet direkt vid ingången pga. 

den dubbelhängda kylskåpsdörren. Van 620 

fick en topplacering i plåtiskategorin i Auto 

Bild-läsarnas undersökning 2020. Nu kan 

du också äga en prisvinnare... Välkommen!

SITTGRUPPEN ÄR  
BÄDDBAR TILL EN SÄNG

      3-IN-1 BADRUM
(WC, HANDFAT & DUSCHRUM)

SÄNG UPPFÄLLBAR
GÖR PLATS FÖR CYKLAR

MODERN & 
SPARSAM 
MOTOR MED 
KAMKEDJA

ENKELBÄDDAR
GÅR ATT BÄDDA TILL DUBBELSÄNG MATBORD ÄR 

FLYTTBART TILL UTSIDA

ROTERBARA & HÖJDSTÄLLBARA 
KOMFORTSTOLAR MED SVANKSTÖD 
I MYCKET ERGONOMISK DESIGN



4 3
Renault Master

135 hk 180 hk 
Twin-Turbo*

*Automat som tillval

150 hk 
Twin-Turbo*

Funktionell 3-in-1 badrum med rymlig toalett, duschrum & handfat. 
Här finns plats för knäna när man sitter på tronen!

Stora och bekväma enkelsängar med oslagbar utsikt. En 
sjö, en bergsdal eller havet? - Du väljer!



Takfönster med mörkläggningsgardin & 
myggnät som standard.

2-flammig spis med piezotändning. Glas-
luckor ger goda avställningsytor. 

Högkvalitativa, dubbelglasade ramföns-
ter fönster från tillverkaren Seitz.

Digital kontrollpanel till bodelen.

Goda stuvutrymmen under sängarna.

Elektriskt fotsteg från svenska Thule.

HIGHLIGHTS FÖR AHORN 
CAMPERVANS 2022

#0B4F91

Våra plåtisar har omfattande standardutrustning och sticker ut med sina 

många praktiska och estetiska detaljer.

Några av höjdpunkterna i korthet:

Modernt designat köksblock med prak-
tiska avställningsytor och dubbelhängd 
kylskåpsdörr.

70 l. Kompressor-kylskåp med frysfack. 
Dubbelhängd dörr. Från svenska Dometic!

Vanlife



TEKNISK INFORMATION
VAN MODELLÅR 2022

MODELL Van 550 Van 620
CHASSI • 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* i grundnivå - tillval = 150hk + 180hk (kW-PS) • Power (kW-HP) 99 - 135 99 - 135

Växellåda (manuell som standard, automat som tillval) • Transmission 6 + R 6 + R

Framhjulsdrift • Front-Wheeldrive yes yes

Exteriörfärg på lack** • Cabin Color vit | white vit | white

Radio MP3 - Bluetooth (följer med i chassipaket) optional optional

Färddator (följer med i chassipaket) • Board computer optional optional

Dubbla airbags + ABS (följer med i chassipaket) • Double Airbags + ABS optional optional

ESP + ASR (följer med i chassipaket) yes yes

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

Farthållare (följer med i chassipaket) • Cruise control optional optional

Dimljus fram • Front fog lights optional optional

Elektriska fönsterhissar (följer med i chassipaket) • Electric Windows optional optional

Centrallås med fjärr, samtliga dörrar • Central Locking System with Remote Control yes yes

Klimatanläggning (följer med i chassipaket) • Cab air conditioning optional optional

MÅTT OCH VIKT • DIMENSIONS AND WEIGHTS

Totallängd (mm) • Outside length 5548 6198

Totalbredd (mm)  • Outside width 2070 2070

Totalhöjd (mm) • Outside hight 2600 2600

Bältade sittplatser • Certified seats 4 4

Vikt (kg)*** • Weight 2756 2858

Totalvikt i standardutförande (kg) • Permissible overall weight 3500 (4000 tillval) 3500 (4000 tillval)

SÄNGAR •  BEDS

Sovplatser • Berths 3 3

Dinettsäng - bäddbar (B x L) • Centre dinette bed 1060 x 1745 1060 x 1745

Bakre säng (B x L) • Rear bed 1360 x1910
n1: 800 x 1925 
n2: 800 x 1870

VATTENTANKAR • TANKS

Färskvattentank • Fresh water tank 100 l. 100 l.

Gråvattentank • Waste water tank 100 l. 100 l.

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

TEKNISK UTRUSTNING • EQUIPMENT

Värmesystem • Heating Truma Combi 4 Diesel Truma Combi 4 Diesel

Boiler/VV-beredare • Water boiler Truma Combi 4 Diesel Truma Combi 4 Diesel

Gasflaskehållare • Gas bottle locker 1 x 11 kg Propan 1 x 11 kg Propan

Kompressorkylskåp från Dometic • Compressor Fridge 70 l. 70 l.

Antal spisbrännare med piezotändning • No. burners 2 2

Dubbelglasade och tonade ramfönster •  Double-glazed framed windows Seitz Seitz

Bodelsbatteri • Battery living-area yes yes

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

Bodelsdesign på stolar i förarhytten (finns i designpaket) • Cabin seat covers optional optional

Pilotstolar, ergonomiskt ställbara med svanstöd • Cabin rotating seats yes yes

Cykelhållare (max. 2 cyklar / max. lastvikt 35 kg) • Bicycle Rack optional optional

LED utomhusbelysning ovanför skjutdörr • Outdoor Led Light optional optional

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

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

Ribbotten för bakre säng(ar) • Slatted frame yes yes

Myggnät vid skjutdörren (finns i comfort-paketet) • Fly net door optional optional

Utomhusdusch (finns i comfort-paketet) • Outdoor shower optional optional

Lithium-batteri inkl. laddare optional optional

Truma CP+ digital kontrollpanel till värmesystem (finns i Comfort-paketet) optional optional

  * Starkare motor är valbart |  ** Fler färger finns som tillval | *** Fordonens vikter är tomvikter med grundutrustning inklusive förare (75 kg), 1/2 
dieseltank, 20 liter färskvatten och en gasflaska. Tekniska data och funktioner för de presenterade fordonen är endast riktlinjer. Tillverkaren och 
återförsäljaren ansvarar därför inte för ändringar som kan göras under säsongen av någon anledning.

Läslampor och förvaringsutrymme 
i sovdelen. Njut av att vakna upp till 
äventyret, öppna dörrarna och njut!

Praktiskt myggnät vid skjutdörren.

Renault sportstolar - mycket komfor-
tabla och ergonomiska med många 
inställningsmöjligheter och svankstöd.

Denna broschyr innehåller seriens status vid tryckningen. Trots att innehållet kontrolleras kan det inte uteslutas tryckfel. Vi förbehåller oss rätten,

göra ändringar av utrustning eller produktförbättringar under modellåret.



Hauptniederlassung in Speyer:
Ahorn Wohnmobile GmbH & Co. KG 
Franz-Kirrmeier-Strasse 8 | 67346 Speyer
Tel.: 06232 10028-0 | info@ahorn-wohnmobile.de
www.ahorn-camp.de

Niederlassung Mülheim:
Ahorn Wohnmobile GmbH & Co. KG 
Kölner Straße 342 | 45481 Mülheim an der Ruhr 
Tel.: 0208 69405400 | nrw@ahorn-wohnmobile.de
www.ahorn-camp.de

Niederlassung Frankfurt:
Ahorn Wohnmobile Frankfurt GmbH
Justus-von-Liebig-Straße 24 | 63128 Dietzenbach
Tel.: 06074 69 25 610 | frankfurt@ahorn-wohnmobile.de
www.ahorn-camp-frankfurt.de

TECHNIK VON MORGEN 
SCHON HEUTE

Kontakta oss för att få aktuella prislistor & boka visning: 
Varbergs Husbilar AB
Gunnestorp 21, 432 95 Varberg

Er Ahorn Camp leverantör:

@varbergshusbilar Varbergs Husbilar ABAhorn Camp

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


