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Sedan 1991 har vi fått vara med på många livsresor. Att få vara en del av 

Er resa, och uppfylla drömmen om att få äga en egen husbil är vår allra 

viktigaste uppgift. Användarvänliga och innovativa lösningar, ett drift-

säkert chassi och en högkvalitativ interiör är våra hörnstenar.

Det är oerhört viktigt för oss för att kunna erbjuda våra kunder en pris-

värd husbil med hög standard. 

Årets modellserier består inte enbart av en utökning av vårt sortiment 

med två nya husbilsmodeller, utan även av uppgraderad utrustning i 

samtliga våra modeller. Den vackra lugna exteriörfärgen med beige ton 

för Canada samt Alaska-modellerna är ihopkopplade med mörka slående 

element och ger ett unikt utseende med ett helt nytt exteriört mönster på 

stripingen. Taket på våra halvintegrerade modeller har gjorts om så att 

den dynamiska Renault Master-optiken harmoniserar på ett stilfullt sätt 

med bodelen. 

Genom att utöka vår Camp-serie med två nya modeller, ACA 690 och ACT 

640, erbjuder vi nu ännu fler alternativ som passar era individuella behov. 

På så sätt kan ni välja ett fordon som är anpassad till just Er livssituation. 

Varumärket Ahorn Camp fortsätter att växa, och är ett av de snabbast 

växande familjeföretagen som finns på den Tyska marknaden. Förutom 

Golden Motorhome-utmärkelsen för modellen Canada AE, Van 620 och 

Van City har vi också blivit utsedda till Focus Growth Champion flera 

gånger. 

Företaget Ahorn Camp drivs fortfarande som ett familjeföretag, och i år 

firar vi stolt vår 30-årsdag. Vi tackar ödmjukast för er kundlojalitet. Med 

erfarenhet som stäcker sig tre decennier bakåt kan vi genom vår kreativi-

tet, nya idéer och vårt driv bli bättre och bättre på det vi gör. Även i år har 

vi arbetet hårt för att skapa er drömhusbil. Läs mer om våra modeller, så 

hoppas vi att även ni får nöjet att uppleva en husbil från Ahorn Camp från 

insidan.

Mycket nöje!

Ahorn Camp - Modellår 2022

Alexander Reichmann & Team
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Vårt exklusiva chassi - Renault Master

Alla våra alkov- och halvintegrerade modeller har de senaste moto-

rerna med Euro VI-D och AdBlue-teknik som standard, och är därför 

klassade med låga utsläpp. De kraftfulla dieselmotorerna med twin-

turbo-teknik samt kamkedja är också särskilt ekonomiska i både drift 

och servicekostnad.

Renault Master

2,3 l Dieselmotor
145-165 hk Twin-Turbo

Kamkedja

Ahorn Camp har sedan 2014 byggt sina husbilar på det exklu-

siva Renault Master-chassit. Det framgångsrika partnerska-

pet med Renault har varit igång sedan 2014 och är nu inne 

på sitt tionde år. Med Euro VI-D och AdBlue-teknologi som 

standard är utsläppen låga. 

Med starka dieselmotorer med Twin Turbo-teknik erbjuds 

dessutom en hållbar körekonomi.

Genom det täta Renault-servicenätverket blir servicen enkel 

och smidig att genomföra hos er närmsta Renault-verkstad. 

Renault Master har dessutom en utomordentligt hög drift-

säkerhet som är mångfaldigt prisbelönt.

• Mycket stark Twin-Turbomotor 

   med högt vridmoment

• Start & Stopp-automatik

• Låg bränselförbrukning

• Modernt & tidlöst utseende

• Testvinnare i flertalet DEKRA-tester

• Snabb haverihjälp genom Renault Trucks service-

nätverk 
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CANADA-SERIEN

ÖVERSIKT

MODELLÅR 2022

CAMP-SERIEN

* Taksäng finns som tillval 

ALKOV-MODELLER

ALKOV & HALVINTEGRERADE

ALASKA  

CAMP T 590

4 3 (4)*

L:  5,99 M

SIDAN 10

CAMP A 595

4 5

L:  5,99 M

SIDAN 8

CANADA AD

6 6

L:  7,32 M

SIDAN 18

NY

CAMP A 690

4 5

L:  6,98 M

SIDAN 9

Bäddbar sittgrupp

CANADA AE

5 5

L:  7,48 M

SIDAN 19

Bäddbar sittgrupp

CANADA AS

6 7

L:  7,48 M

SIDAN 20

Bäddbar sittgruppBäddbar sittgrupp

Bäddbar sittgruppBäddbar sittgrupp
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HALVINTEGRERADE

ALASKA  HALVINTEGRERADE

CAMP T 660

6 4 (6)*

L:  6,60 M

SIDAN 12

CAMP T 690

4 3 (4)*

L:  6,99 M

SIDAN 13

* Taksäng finns som tillval 

CANADA TF

4 2 (4)*

L:  7,48 M

SIDAN 22

ALASKA TD

4 2 (4)*

L:  7,48 M

SIDAN 31

ALASKA TE

4 2 (4)*

L:  7,48 M

SEITE 30

ALASKA TQ

4 2 (4)*

L:  7,48 M

SIDAN 31

NY

CAMP T 640

4 2 (4)*

L:  6,48 M

SIDAN 11

CANADA TQ

5 3 (5)*

L:  7,48 M

SIDAN 21

Bäddbar sittgrupp

CANADA TU

5 2 (4)*

L:  6,97 M

SIDAN 23

CANADA TE

5 3 (5)*

L:  7,48 M

SIDAN 24

Bäddbar sittgrupp

Bäddbar sittgrupp Bäddbar sittgrupp Bäddbar sittgrupp



6
6

Ahorn Camp-serien 
ALKOV & HALVINTEGRERADE

HÖJDPUNKTER

• Fanér av hög kvalitet  

• Myggnät och mörkläggningsgardiner 

• Golv med kakelutseende 

• Mjukstängande gångjärn från Blum

• Integrerat badrum med duschkabin 

• Automatisk start och stopp 

• Massor av LED-belysning

• Kompakt 5,99m - 6,99m  

CAMP-MODELLERNA 
ALLTID UNDER 7 METER!

Modellerna från Camp-serien kännetecknas med totallängd på 
5.99-6.99 meter för maximal smidighet utan att göra avkall på 
komfort och kvalité. Interiördesignen består av en ljus, exklu-
siv och trivsam miljö i kombination med en mycket intelligent 
planlösning med tillräckliga last- & stuvutrymmen. Med hög-
teknologiska komponenter som Polyvisionfönster, GRP-golv, 
Thetford-kasetttoaletter, Truma-gasolvärme och Heki-takföns-
ter möjliggörs bekymmersfria resor. Samtliga våra kylskåp är 
helautomatiskta och går på både el och gasol. Tillsammans ger 
den trevliga och dimmbara LED-belysningen samt marmor-
liknande bänkskivan ett mycket lyxigt intryck.

De roterbara förarhyttsstolarna skapar ännu mer plats vid mat-
bordet och är enkla att manövrera. 

Köket har gått om förvaringsutrymme där du kan känna dig 
som hemma. I det bakre garaget kan campingartilkar förvaras 
som bord & stolar, grill mm. Camp-modellerna lyser i elegant 
arktiskt vitt med strömlinjeformade, marinblå designelement.
För att kunna resa vintertid går det enkelt att uppgradera Tru-
ma-systemet till en kraftigare variant som håller er husbil varm 
när yttertemperaturerna sjunkit.

Letar ni letar efter en flexibel och lättmanövrerbar husbil under 
sju meter, men vill inte göra kompromisser gällande komfort? 
Då är en husbil från Camp-serien det ni söker! Camp-serien 
består av fyra halvintegrerade fordon och två alkovmodeller. 
Två av modellerna har till och med en totallängd under 6m.
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Flexibel och
Tillganglig,,
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Camp-serien 
ALKOV

ACA 595 4 5 

Ren och skär sovkomfort för upp till 4 personer, på en längd under 6 meter.

Trots sin kompakta fordonslängd på under 6 
meter erbjuder AC 595 5 sovplatser och hög 
komfort med dess välgenomtänkta planlös-
ning. Eftersom den bakre sängen är upphöjd 
finns det gott om förvaringsutrymme under 
den. Den rymliga alkovsängen erbjuder plats 
för ytterligare två personer. Alkovsängen är 

uppfällbar, vilket under dagen ger en härlig 
känsla av rymlighet. Det fullt utrustade kö-
ket är har ett 89 liters kylskåp inklusive ett 
frysfack.

Se sidan 14 för aktuell klädsel
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ACA 6904 5 

Camp-serien 
ALKOV

Alkovversionen av 690 erbjuder inte bara en 
separerbar sovplats på baksidan, utan ska-
par ytterligare två sovplatser i alkovsängen. 
Under sängen i aktern finns gott om förva-
ringsutrymmen som rymmer både bagage 
och sängkläder. 

Det stora badrummet med en separat dusch-
kabin ger bekymmerslösa duschar med den 
stora färskvattentanken. I ACA 690 finns 4 
bältade platser. Tack vare roterbara förarsto-
lar och ett utdragbart bord, ges plats till ett 
sällskap på hela 6 personer vid middagsbor-
det. 

Långbäddar och komfort för upp till 4 personer, under 7 meter.
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* Elektrisk och steglöst höjdställbar taksäng

Camp-serien 
HALVINTEGRERAD

ACT 590 4 3 (4)* 

Genomtänkt planlösning skapar magi på mindre än 6 meter

ACT 590 imponerar med sin praktiska layout. 
Med en totallängd på mindre än 6 meter be-
talar Ni mindre för färje- och broöverfarter 
samt campingplatser. 

Dessutom går det bra att parkera på de flesta 
bilparkeringarna i innerstan. 

Modellen kombinerar kompaktheten hos en 
plåtis med de rymliga fördelarna och in-
nermåtten hos en halvintegrerad fullstor 
husbil.

Upplev skillnaden med denna fantastiskt 
rymliga men ändå kompakta husbil!

*med taksäng som tillval 

Rymlig och mysig sittgrupp
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Camp-serien 
HALVINTEGRERAD

ACT 6404 2 (4)* 

Inbjudande utrymmen för vardag och fest

Tack vare en nedfällbar säng och vridba-
ra förarstolar ger ACT 640 ett komfortabelt 
boende. Den flexibla sovplatsen erbjuder 
plats för upp till fyra personer. Om ni inte 
gillar att trängas är denna modell perfekt 
för er. Detta då akterområdet erbjuder ett 
stort badrum med tillräckligt med utrymme 

för att separera dusch och toalett. Dessutom 
finns en rymlig garderob med gott om plats 
för både kläder och annat. Tack vare den op-
timala planlösningen i ACT 640 behöver du 
inte kompromissa mellan en lättmanövrerad 
husbil och rymliga levnadsytor.

*taksäng som tillval 
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ACT 660 6 4 (6)* 

Camp-serien 
HALVINTEGRERAD

Levnadsutrymmen som imponerar

På mindre än sju meter erbjuder ACT 660 
allt en husbilsägare begär. Den inbjudande 
4-sitsiga dinetten kan enkelt omvandlas till 
en dubbelsäng i en handvändning. 

Den dimbara LED-belysningen garanterar en 
trevlig och lyxig atmosfär. 

Den kompakta franska dubbelsängen 
möjliggör optimal planlösning för att ge 
plats till ett fullt utrustat kök med rymlig 
spishäll.

Takfönstren och panoramataket som tillval 
ger er en härligt ljus boendemiljö.

* med taksäng som tillval 
Här serveras drömfrukosten
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ACT 6904 3 (4)* 

Camp-serien 
HALVINTEGRERAD

Separat sovrum med egen dörr - även utbäddbar kingsize-säng 

Trots sin kompakta totallängd på 6,98 me-
ter, erbjuder ACT 690 hög komfort med ett 
separat sovrum i aktern. Bäddsoffan, som 
kan omvandlas till en säng, och en elektrisk 
neddragbar säng (*tillval) gör att man enkelt 
kan sova upp till 4 vuxna. 

Som standard har modellen två utvändiga 
förråd-/garage-dörrar, vilket möjliggör enkel 
lastning och lossning av medhavd utrust-
ning. Dessutom har man även åtkomst till 
garaget ifrån sovrummet. Perfekt för de reg-
niga dagarna!

* med taksäng som tillval 
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Camp-serien - Highlights

Automatisk kyl med frysfack Lättmanövrerad kontrollpanel

Rymliga soft-closemöbler, med låsbara lådor

   Nyheter: Modern textilklädsel

 Isofix för barnstol *

ALKOV & HALVINTEGRERADE
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Högkvalitativa madrasser 
och ribbotten

   Polyvision ramfönster

Dometic Heki taklucka med myggnät och 
mörkläggningsgardin

  Digital kontrollpanel med  
  timer för värmesystemet

Camp-serien - Highlights

Praktiskt förvaringsutrymme, garde-
rob finns beroende på modell

Rymliga badrumsvarianter 
beroende på planlösning

* Tillval

 ALKOV & HALVINTEGRERADE
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Canada-serien 
ALKOV & HALVINTEGRERAD

Canada-serien sticker ut med sin unika, varma exteri-
ördesign. Den nötbruna och beigea färgen återspeglas 
också i den eleganta interiören. Interiören är tillverkad 
av hållbara material och ger hög kvalitetskänsla. 

Det mörka golvet i kakelutseende är inte bara lätt att 
rengöra, utan erbjuder också en trevlig känsla när man 
går barfota. Genom den praktiska rumslayouten behö-
ver ni inte längre kompromissa när ni reser som par, 
med vänner eller med hela familjen. 

Samtliga Canada-modeller har separata toalett- och 
duschutrymmen. I vissa modeller är de två områden 
till och med rumsligt åtskilda från varandra. 

För att skapa ännu mer integritet har nästan samtliga 
modeller en dörr som avskiljer sovrummet från vard-
agsrummet. 

Avser ni resa på vintern går det enkelt att välja till ett 
Truma-paket avsett för kallare temperaturer. Önskar 
ni njuta av frihet tillsammans med nära och kära utan 
att behöva göra avkall på komfort och integritet? Då 
är Canada-serien något för dig!

Välkommen att uppleva friheten med våra flexibla och 
praktiska planlösningar. 

CANADA-SERIEN 
PLANLÖSNINGAR MED DIG I CENTRUM

Höjdpunkter

• Separat dusch- och WC 
• Fanér av hög kvalitet från Tecnoform
• Soft close-gångjärn från Blum
• Automatiskt kylskåp från Thetford
• Golv i kakelutseende
• Bäddbar sittgrupp (beroende på planlösning) 
•  Lämplig för familjer
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Funktionalitet
moter Design,,
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Matlagningsglädje som hemma

Alkovmodellen med dubbelsäng, Canada AD, 
imponerar med sitt stora kök av hög kvali-
tet och massor av sov- och sittplatser. Med 
rymliga ytor, flertalet skåp och lådor finns 
extremt gott om förvaring. Detta kök är ver-
kligen en dröm för alla amatörkockar. Sitt-
gruppen erbjuder plats för hela 6 personer 
vid middagsbordet. Den bakre sängen erb-

juder en komfortabel sovplats med gott om 
förvaring under det stora XL-garaget. Alkov-
sängen går att fälla upp och ger en rymlig 
känsla under dagen när den inte används. 
Även i vardagsrummet finns gott om förva-
ring tack vare den stora garderoben där både 
kläder och annat ryms. 

Canada-serien
ALKOV

Canada AD 6 6

En matplats för fantastiska middagar



Canada AE5 5

Canada-serien
ALKOV

19

Alkovmodellen i Canada-serien med enkel-
sängar bak. Här finns sovplats för fem per-
soner och dessutom gott om levnadsytor.  

Dubbelsängen i alkoven kan enkelt fällas upp 
under dagen och dinetten kan göras om till 
en praktisk säng i en handvändning. 

Den avskiljda sängkammaren ger en ljud-
dämpande effekt för den som önskar lägga 
sig tidigare än resten av sällskapet. 

Denna modell är idealisk för familjer och har 
belönats med utmärkelsen ”Goldene Reise-
mobil 2021” av tyska tidningen Auto Bild.

Intelligent rumskoncept med feel-good-faktor

Totalt 5 bältade platser runt bordet
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 Die Dinetten bieten tagsüber genug Sitz- und Esskomfort 
und sind nachts zum Bett umbaubar. 

Fullt hus - här finner alla sin plats

Vår alkovmodell med våningssängar erbjuder 
plats för både den större familjen och kom-
pisgänget. Med upp till sju sängar, en välge-
nomtänkt planlösning och ett omfattande 
designkoncept är det svårt att slå Canada 
AS. Endast den övre av de två våningssän-
garna i det bakre området är fastfixerad. 
Dubbelalkovsängen går att fälla upp under 

dagen, och dinetten fungerar både som so-
vplats och sittgrupp. Entrédörren är pla-
cerad längre bak, på så sätt blir vardags-
rummet ännu mer rymligt och komfortabelt.  
 
Ett säkert skyddsnät ingår till både vånings-
sängar och alkovsängen för en bekymmerslös 
nattsömn.

Canada-serien
ALKOV

Canada AS 6 7

Rymlig sittgrupp för 6 personer



Canada TQ5 3 (5)*

Canada-serien 
HALVINTEGRERAD

Flexibel planlösning för dag och natt

21

*med taksäng som tillval 

Med en queensize-säng i mitten av sovrum-
met gör Canada TQ en campingtur till en 
lyxsemester. Den mysiga sängen kan nås från 
båda sidor. 
Sovrummet erbjuder stora garderober som 
både rymmer större jackor, skjortor och an-
nat. 

Den smidiga sänglådan ger sängen möjlighet 
att förvara skrymmande föremål för att ge 
extra plats i vardagsrummet. 

Det lyxiga köket med marmorutseende känns 
nästan som hemma tack vare en piezotän-
dande spis med 3-brännare.

Här sover ni som kungligheter
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Plats för romantiska parmiddagar

Canada TF, som liksom TE har två enkelsän-
gar bak, samt en sällskaplig sittgrupp där ni 
kan sitta  ansikte mot ansikte med era bästa 
vänner och familj. 

Den utfällbara dinetten ger både plats åt 2 
såväl som 4 personer vid middagsbordet. Det 

rymliga köket ger gott om plats och är den 
perfekta platsen för att skapa fantastiska 
rätter till hela sällskapet. 

Den lyxiga interiören med dess ljusa trä och 
de stora takfönsterna ger tillsammans ljus-
insläpp en optimal levnadsmiljön.

*med taksäng som tillval 

Canada-serien
HALVINTEGRERAD

Canada TF 4 2 (4)* 

Rymligt för fester och vardag



Canada TU4 2 (4)*

Canada-serien
HALVINTEGRERAD
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Med den runda sittgruppen längst bak bjuder 
Canada TU på möjligheten till sällskapliga 
campingkvällar. Matbordet har ett ädelt mar-
mor-utseende, och kan dessutom fällas ut. 
Detta skapar en inbjudande ”lounge-känsla” 
och ger plats för totalt 10 platser. 

Med plats för två taksängar, en fram och en 
bak ger denna modell perfekta ytor att um-
gås på.

Dubbla sittgrupper med U-soffa bak

*taksäng som tillval

Dubbla sittgrupper för max flexibilitet
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*med taksäng som tillval

Canada-serien 
HALVINTEGRERAD

Canada TE 5 3 (5)*

Sovplats för hela familjen

Canada TE är särskilt lämplig för familjer 
med mindre barn. De bakre enkelsängarna 
kan enkelt omvandlas till en stor dubbelsäng 
på 2.20m. På så sätt finns gott om plats för 
ytterligare ett barn i sängen. Dessutom har 
sängkammaren en egen dörr vilket är perfekt 
när barnen vill sova, och föräldrarna vill um-
gås i den komfortabla sittgruppen. 

Ovanför sängen finns gott om förvaringsu-
trymmen och de dimbara LED-lamporna ger 
en lyxig känsla. Mellan sängarna finns en 
lucka som ger er möjlighet att komma åt ga-
raget inifrån. Perfekt vid regniga dagar!

Detta är en av Sveriges mest omtyckta plan-
lösningar!
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Canada-serien 

Stort, rymligt och öppet kök i 
modellen Canada TU

Rymligt badrum med riktiga 
duschdörrar som standard

Highlights

ALKOV & HALVINTEGRERAD
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Canada-serien - Highlights

Rymligt klädskåp beroende på 
planslöning

 3 brännare i köket med piezo-tändning

 *Panoramafönster i de halvintegrerade modellerna  
 för ökat ljusinsläpp.                               *tillval

Stor kyl med separat frysfack*  Digital kontrollpanel för bodelen  

 Den nya lyxiga textilklädseln

ISOFIX för barnstol*

HALVINTEGRERAD & ALKOV
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Canada-serien - Highlights

*Tillval

     Dold LED-belysning med 
     handtag för instegshjälp

 Softclose/mjukstängade gångjärn

   Dometic Heki taklucka
 Myggnät för bodelsdörr

Stämningsbelysning

  Ramfönster med mörkläggning och  
  myggnät från Polivision.

  USB-laddanslutning ovan 
  sittgrupp som standard

    USB i läslamporna
  Mycket plats i garaget

HALVINTEGRERAD & ALKOV
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Alaska-serien 
HALVINTEGRERADE

Vår Alaska-serie uppfyller de högsta kraven på design och 
komfort. Med dieselvärme som standard och Webastos vin-
terpaket som tillval kan ni resa bekvämt året runt. 

Den eleganta  och komfortabla interiören lämnar inget 
övrigt att önska. Klädselns lätta velour erbjuder både en 
behaglig känsla och en hög sittkomfort. De krämfärgade 
textilerna bildar en ädel kontrast till de lyxiga och mörkare 
möbelelementen. 

Vardagsrummet omsluts av dimbar LED-belysning och ger 
en stämningsfull atmosfär. Även de minsta detaljerna är 
perfekt utformade. Inte minst broderiet på nackstöden som 
ger ett harmoniskt intryck med resten av interiören.

Även det rymliga badrummet är stilfullt designat, och erb-
juder en stor spegel och mycket gott om förvaringsutrymme 
och ett extra stort duschhuvud för maximal duschkomfort.

Detta är definitivt ett rullande hotell! Det valfria Sky-
roof-panoramafönstret och de stora takfönstren ger lev-
nadsytorna gott om dagsljus. En separat köksdel med rymli-
ga lådor och en elektrisk avluftningskåpa gör matlagningen 
till en fantastisk upplevelse. Vill du ha ett elegant hem på 
fyra hjul och helst vara i rörelse året runt? Då är Alaska-se-
rien något för er! 

Alaska-serien innehåller tre halvintegrerade modeller med 
dubbel-, enkel- eller queensbädd.

ALASKA-SERIEN 
FÖRSTKLASSIG FÖR HELA ÅRET!

Höjdpunkter

• Dubbla lås till dörren
• Webasto Winterpaket*
• Rymlig WC/dusch
• Elektrisk köksfläkt
• Panoramafönster som tillval
• Softclose luckor och lådor
• Dimmbar stämningsbelysning i LED
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Elegans och
Resekomfort
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Enkelbädd med stil som räcker hela vägen
De två bakre enkelsängarna kan enkelt 
bäddas om till en rymlig dubbelsäng. Två 
läslampor ger tillräckligt med ljus i sovrum-
met och ingår tillsammans med praktiska 
USB-laddningskontakter som standard.

Ett separat badrum och dusch ligger till hö-
ger och vänster om sovrummet. 

En egen dörr mellan sovrum och vardags-
rum borgar för integriteten.

*med taksäng som tillval 

Alaska-serien 
HALVINTEGRERAD

Alaska TE 4  2 (4)*
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Queenbed inklusive lyxig utrustning
Alaska TQ erbjuder en speciell sovupplevelse. 
Sov som en kung i den stora queensbädden. 
Utrymmena bredvid sängen har gott om för-
varingsutrymme och två stora vertikala gar-
derober. Under sängen kan du lägga skor och 

andra skrymmande föremål för att ge extra 
plats i vardagsrummet. 
Den dimbara LED -belysningen och de stora 
fönsterna ger gott om dagsljus i levnadsytor-
na.

Dubbelsängen på baksidan erbjuder en stor 
liggyta samt är höjdjusterbar (tillval), så att 
mer utrymme efter behov skapas i garaget. 

Från sängen har ni fantastisk utsikt genom de 
stora fönsterna. 

En taksäng kan beställas ovanför dinetten, 
varifrån du kan njuta av panoramautsikt med 
*panorama-takfönstret (tillval).

Komfort med utsikt

*taksäng som tillval

*taksäng som tillval 

Alaska TQ4 2 (4)*

Alaska-serien 
HALVINTEGRERAD

Alaska TD4 2 (4)*
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Alaska-serien - Highlights

              Elektrisk köksfläkt ovanför spis

  Stort automatiskt kylskåp     
  med separat frysfack*

 Panoramatakfönster* för extra 
 ljusinsläpp och ventilation

  Förvaringsutrymme under sängen (Alaska TQ)

*Tillval
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Alaska-serien - Highlights

*Tillval

     Högvärdiga textiler i velourmaterial

ISOFIX för barnstol*

 Roterbara framstolar i  
 samma design som bodel

   Separat dusch- och toalettutrymme
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Modellår 2022

*  Tillval: 165 hk motor med twinturbo.
** Fordonsvikter är tomvikter med basutrustning inklusive förare (75 kg), 1/2 dieseltank, 20 liter färskvatten och en gasflaska. Ej att förväxla med tjänstevikt. De tekniska data och egenskaper hos de visade 
fordonen är endast riktvärden. Tillverkaren och återförsäljaren är därför inte ansvariga för eventuella ändringar som kan göras under säsongen av någon anledning. Exempelbilder visas, som kan skilja sig 
från den faktiska designen.

CHASSI / FÖRARHYTT / MOTOR • MECHANICAL UNIT ACT 590 ACA 595 ACT 640 ACT 660 ACT 690 ACA 690

Chassitillverkare • Engine manufacturer Renault Master Renault Master Renault Master Renault Master Renault Master Renault Master

Dieseltank • Diesel tank 80 l. 80 l. 80 l. 80 l. 80 l. 80 l.

AdBlue-tank • AdBlue tank 20 l. 20 l. 20 l. 20 l. 20 l. 20 l.

Axelavstånd (mm) • Wheelbase 3682 3682 4332 4332 4332 4332

Cylindervolym • Displacement (Cc) 2300 2300 2300 2300 2300 2300

Motorstyrka KW - PS • Power (kW-HP) 107 - 145 * 107 - 145 * 107 - 145 * 107 - 145 * 107 - 145 * 107 - 145 *

Växellåda manuell • Transmission 6 + R 6 + R 6 + R 6 + R 6 + R 6 + R

Framhjulsdrift • Front-Wheeldrive yes yes yes yes yes yes

Bakhjulsdrift • Rear-Wheeldrive no no no no no no

Lack på förarhytt • Cabin color vit / white vit / white vit / white vit / white vit / white vit / white

Radio MP3 USB Bluetooth (finns i chassipaket utan extra kostnad) optional optional optional optional optional optional

Farthållare • Cruise control (finns i chassipaket utan extra kostnad) optional optional optional optional optional optional

Dubbla airbags + ABS • Double airbags + ABS (chassipaket) optional optional optional optional optional optional

El-hissar • Electric windows (chassipaket) optional optional optional optional optional optional
Centrallås med fjärr för förarhytten •
Central locking system with remote control (chassipaket)

yes yes yes yes yes yes

MÅTT, VIKT & PLATSER • DIMENSIONS AND WEIGHTS

Totallängd exteriör (mm) • Outside length 5996 5997 6480 6607 6988 6988

Totalbredd - Innerbredd (mm) • Outside width - inside width 2340 - 2200 2340 - 2200 2340 - 2200 2340 - 2200 2340 - 2200 2340 - 2200

Totalhöjd - Innerhöjd (mm) • Outside hight - inside hight 2960 - 1995 3060 - 1995 2960 -  1995 2960 - 1995 2960 - 1995 3060 - 1995

Tjocklek: Golv - Väggar - Tak (mm) • 
Thickness of floor - walls - roof

41 - 30 - 30 41 - 30 - 30 41 - 30 - 30 41 - 30 - 30 41 - 30 - 30 41 - 30 - 30

Bältade platser • Certified seats 4 4 4 6 4 4

Vikt i körklart skick - utan extrautrustning (kg) ** • Weight 2868 2899 2984 2930 3078 3055

Totalvikt i kg (med vikthöjning - tillval) • Permissible overall weight 3500 (4000) 3500 (4000) 3500 (4000) 3500 (4000) 3500 (4000) 3500 (4000)

SÄNGAR • BEDS

Sovplatser • Berths 3 (4) 5 2 (4) 4 (6) 3 (4) 5

Dubbelbädd - Alkov (mm) • Alcove double bed no 1450 x 2200 no no no 1450 x 2200

Sovplats i sittgrupp (mm) • Dinette bed 1050 x 2200 1035 x 1900 1400 x 2200 1240 x 1880 1050 x 2200 1050 x 2200

Taksäng - fram (mm) • Front folddown bed opt: 980 x 2000 no 1330 x 2000 opt: 1380 x 2000 opt: 980 x 2000 no

Taksäng - bak (mm) • Rear folddown bed no no no no no no

Enkelsängar - bak (mm) • Rear single bed no no no no nr.1: 750 x 1900
nr.2: 750 x 1900

nr.1: 750 x 1900
nr.2: 750 x 1900

Dubbelsäng - bak (mm) • Rear double bed 1315 x 2285 1255 x 2200 no 1385 x 2050 Utbäddad: 
1480 x 2200

Utbäddad: 
1480 x 2200

Våningssäng (mm) • Bunk bed no no no no no no

VATTENTANKAR • TANKS

Färskvattentank • Freshwater tank 20 + 65 l. 20 + 65 l. 20 + 60 l. 20 + 65 l. 20 + 65 l. 20 + 65 l.

Gråvattentank • Waste water tank 120 l. 120 l. 120 l. 120 l. 120 l. 120 l.

WC-tank/svartvatten • WC tank 17 l. 17 l. 17 l. 17 l. 17 l. 17 l.

Uppvärmbar gråvattentank • Waste water tank heatable optional optional optional optional optional optional

UTRUSTNING • EQUIPMENT

Värmare • Heater Truma Combi C4  Truma Combi C4  Truma Combi C4 Truma Combi C4 Truma Combi C4  Truma Combi C4

Varmvattenberedare • Boiler Truma Combi C4 Truma Combi C4 Truma Combi C4 Truma Combi C4 Truma Combi C4 Truma Combi C4

Gasolskåp • Gas bottle locker 2 x 11:13 kg 2 x 11:13 kg 2 x 11:13 kg 2 x 11:13 kg 2 x 11:13 kg 2 x 11:13 kg

Kylskåp • Fridge 89 l. 89 l.
89 l.

opt: 141 l. 
89 l. 89 l. 89 l.

Köksfläkt • Extractor hood no no no no no no

Antal brännare på spis • No. burners 3 3 3 3 3 3

Gasoldriven ugn • Oven no no no no no no

Entrédorr med myggnät och fönster • Fly net in doors & windows yes yes yes yes yes yes

Takrails med stege • Roof rack with ladder optional optional optional optional optional optional

Batteri för bodel • Battery for living area (chassipaket) optional optional optional optional optional optional

Förarhyttsstolar i bodelsdesign • Cabin seat covers optional optional optional optional optional optional

Stödben bak • Tail support optional optional optional optional optional optional

Garagedörr H (mm) x B (mm) • Garage door 350 x 900 1000 x 650 1050 x 500 350 x 1050 850 x 750 850 x 750

Roterbara pilotstolar i förarhytt • Cabin rotating seats yes yes yes no yes yes

Utomhusbelysning LED • Outdoor light optional optional optional optional optional optional

Ribbotten • Slatted frame yes yes yes yes yes yes

Duschdörr • Shower door no no yes yes yes yes

 

TEKNISK DATA
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ALASKA TD ALASKA TE ALASKA TQ

Renault Master Renault Master Renault Master

80 l. 80 l. 80 l.

20 l. 20 l. 20 l.

4006 4006 4006

2300 2300 2300

107 - 145 * 107 - 145 * 107 - 145 *

6 + R 6 + R 6 + R

yes yes yes

no no no

vit / white vit / white vit / white

optional optional optional

optional optional optional

optional optional optional

optional optional optional

yes yes yes

7477 7477 7477

2340 - 2200 2340 - 2200 2340 - 2200

2970 - 1995 2970 - 1995 2970 - 1995

46 - 30 - 30 46 - 30 - 30 46 - 30 - 30

4 4 4

3142 3134 3130

3500 (4000) 3500 (4000) 3500 (4000)

2 (4) 2 (4) 2 (4)

no no no

no no no

opt: 1220 x 2000 opt: 1220 x 2000 opt: 1220 x 2000

no
nr.1: 800 x 2025 
nr.2: 800 x 2060

no

1425 x 2090
höjdställbar som tillval

Utbäddad: 
1900 x 2200

1400 x 1900

no no no

20 + 65 l. 20 + 65 l. 20 + 65 l.

100 l. 100 l. 100 l.

17 l. 17 l. 17 l.

optional optional optional

Webasto AirTop 
Evo 4000

Webasto AirTop 
Evo 4000

Webasto AirTop 
Evo 4000

Boiler 8 l. Boiler 8 l. Boiler 8 l.

2 x 11:13 kg 2 x 11:13 kg 2 x 11:13 kg

89 l.
opt: 141 l.

89 l. 
opt: 141 l.

89 l.
opt: 141 l.

yes yes yes

3 3 3

optional optional optional

yes yes yes

optional optional optional

optional optional optional

optional optional optional

optional optional optional

1110 x 700 1050 x 700 750 x 700

yes yes yes

optional optional optional

yes yes yes

yes yes yes

 Denna broschyr innehåller modellprogrammets tekniska beskrivning och status vid tidpunkten för tryckning och tillverkning av broschyren. Trots kontroll av innehållet kan tryckfel inte uteslutas. Vi förbehåller 
oss rätten att göra utrustningsändringar eller produktförbättringar under loppet av modellåret.

CANADA AD CANADA AS CANADA AE CANADA TQ CANADA TE CANADA TF CANADA TU

Renault Master Renault Master Renault Master Renault Master Renault Master Renault Master Renault Master

80 l. 80 l. 80 l. 80 l. 80 l. 80 l. 80 l.

20 l. 20 l. 20 l. 20 l. 20 l. 20 l. 20 l.

4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332

2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300

107 - 145 * 107 - 145 * 107 - 145 * 107 - 145 * 107 - 145 * 107 - 145 * 107 - 145 *

6 + R 6 + R 6 + R 6 + R 6 + R 6 + R 6 + R

yes yes yes yes yes yes yes

no no no no no no no

vit / white vit / white vit / white vit / white vit / white vit / white vit / white

optional optional optional optional optional optional optional

optional optional optional optional optional optional optional

optional optional optional optional optional optional optional

optional optional optional optional optional optional optional

yes yes yes yes yes yes yes

7317 7477 7477 7477 7477 7477 6969

2340 - 2200 2340 - 2200 2340 - 2200 2340 - 2200 2340 - 2200 2340 - 2200 2340 - 2200

3060 - 1995 3060 - 1995 3060 - 1995 2960 - 1995 2960 - 1995 2960 - 1995 2960 - 1995

41 - 30 - 30 41 - 30 - 30 41 - 30 - 30 41 - 30 - 30 41 - 30 - 30 41 - 30 - 30 41 - 30 - 30

6 6 5 5 5 4 4

2974 2972 3058 3050 3059 3103 3002

3500 (4000) 3500 (4000) 3500 (4000) 3500 (4000) 3500 (4000) 3500 (4000) 3500 (4000)

6 7 5 3 (5) 3 (5) 2 (4) 2 (4)

1450 x 2200 1450 x 2200 1450 x 2200 no no no no

1250 x 1880
nr.1: 625 x 1745
nr.2: 1250 x 1880

1058 x 2200 1058 x 2200 1058 X 2200 no no

no no no opt: 1215 x 2000 opt: 1215 x 2000 opt: 1215 x 2000 opt: 1215 x 2000

no no no no no no 1215 x 2000

no no
nr.1: 800 x 2005 
nr.2: 800 x 2050

no
nr.1: 800 x 2005 
nr.2: 800 x 2050

nr.1: 800 x 1935
nr.2: 800 x 1980

no

1250 x 2200
höjdställbar som tillval

no
Utbäddad: 

1900 x 2200
1400 x 1910

Utbäddad: 
1900 x 2200

Utbäddad:
1900 x 2200

no

no 982 x 2200 no no no no no

20 + 65 l. 20 + 65 l. 20 + 65 l. 20 + 65 l. 20 + 65 l. 20 + 60 l. 20 + 65 l.

120 l. 120 l. 120 l. 120 l. 120 l. 120 l. 120 l.

17 l. 17 l. 17 l. 17 l. 17 l. 17 l. 17 l.

optional optional optional optional optional optional optional

Truma Combi C4 Truma Combi C4 Truma Combi C4 Truma Combi C4 Truma Combi C4 Truma Combi C4 Truma Combi C4

Truma Combi C4 Truma Combi C4 Truma Combi C4 Truma Combi C4 Truma Combi C4 Truma Combi C4 Truma Combi C4

2 x 11:13 kg 2 x 11:13 kg 2 x 11:13 kg 2 x 11:13 kg 2 x 11:13 kg 2 x 11:13 kg 2 x 11:13 kg

89 l. 
opt: 141 l.

89 l. 
opt: 141 l.

89 l. 
opt: 141 l.

89 l. 
opt: 141 l.

89 l.
opt: 141 l.

89 l.
opt: 141 l.

89 l. 
opt: 141 l.

no no no no no no no

3 3 3 3 3 3 3

no no no no no no no

yes yes yes yes yes yes yes

optional optional optional optional optional optional optional

optional optional optional optional optional optional optional

optional optional optional optional optional optional optional

optional optional optional optional optional optional optional

1050 x 850 1150 x 800 900 x 700 600 x 700 900 x 700 900 x 700 470 x 650

no no yes yes yes yes yes

optional optional optional optional optional optional optional

yes yes yes yes yes yes yes

yes yes yes yes yes yes yes
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Varbergs Husbilar AB | Gunnestorp 21 | 432 95 Varberg  
Tel.: 0340-59 75 00 | info@varbergshusbilar.se | www.varbergshusbilar.se 

Er återförsäljare:


