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TOURER VAN



TOURER VANSATION

500 MQ. Det rumlige køkken har en godt 
organiseret køkkenblok med et kompressor-
køleskab i siden, 2 gasblus, vask og masser af 
opbevaringsplads.

500 MQ. Den valgfri slide-seng kan nemt 
trækkes ud og dermed fås to ekstra 
sovepladser i fronten. På den måde bliver den 
kompakte TI til 2 til en autocamper til 4.

500 LT. To bænke giver bekvemt plads til 
fire personer. Derudover kan siddegruppen 
omdannes til en stor dobbeltseng.

siddegruppe

Face-to-Face

Xpand bad

Revolutionerende

svingbad

Individuelt

kompakt køkken

Pladsbesparende

slide-seng

Udtrækkelig

ABSOLUT FRIHED 
KOMPAKT SOM ALDRIG FØR
Den nye TOURER VAN forener kompakte mål med maksimal køreglæde og giver dermed 
en mærkbar følelse af frihed. Unikke grundridsløsninger, fantastisk komfort og fordelene 
ved VW T6.1 gør den til den ideelle rejseledsager for op til 4 personer.

500 MQ. Det moderne interiør begejstrer med sine lyse og venlige materialer, 
åbne synsakser og gennemtænke grundridsløsninger.

Højdepunkter
  To unikke og innovative grundridsløsninger
  Kompakte udvendige mål og en indvendig bredde på 2 meter
  Valgfrit med slide-seng

opholdsrum

Indbydende

Dette bad vil forbløffe dig! Med få håndgreb kan den 
højdejusterbare brusekabine i 500 MQ med 1,90 m 
ståhøjde skubbes op.

HELT NYT: 
XPAND-BADET

500 LT. Drejevæggen kan indstilles 
lige i den position, som du har 
behov for. På den måde får du 
enten en rumlig brusekabine eller 
et stort vaskebord.

500 MQ.  
Vaskebordet kan 
skubbes til siden. 
På den måde kan 

toilettet altid 
benyttes.

500 MQ. Brusekabinen kan trækkes op med det praktiske håndtag. 
I den forbindelse klappes foldevæggen ud bagtil i sengeområdet.

500 MQ. Brusekabinen er rummelig, når den er kørt helt 
ud, og resten af rummet forbliver tørt takket være den 
fast omsluttende brusekabinevæg.

MERE INFORMATION ONLINE
knaus.com/tourer-vansation



TOURER VANSATION

500 MQ

500 LT

Motor standard: 
VW T6.1 2.800 kg 110kW/150PS, automatisk gearkasse
Du kan finde flere yderligere muligheder online  
på configurator.knaus.com

Specialudstyr: 
(grundridsafhængig)

 Vægtforhøjelse fra 2.800 kg til 3.200 kg

  Affjedring og dæmpning med øget forakseltryk og 
forstærkede stabilisatorer

 Chassis lakering: ASCOT GRÅ
 Kofanger front, lakeret i bilens farve

 17″ dæk

 17″ alufælge devonport

 Aircondition med manuel styring i førerkabinen

  Premium multifunktionsdisplay med flerfarvet display og 
træthedsregistrering

 Multifunktionsrat

 Tilpasset sædebetræk i høj kvalitet til fører-/passagersædet i KNAUS design

 Sædevarme i fører– og passager side

 Mørklægning i førerhus (front/sideruder)

 Nødbremseassistent

  Afstandsstyret fartpilot, Adaptive cruise control (ACC) med 
hastighedsbegrænser op til 160 km/t.

 Trætheds-varsel

 Fjernlysassistent: „Light assist“

 Interval viskerstyring med regnsensor og automatisk kørelystænding

 Dæktryk-kontrolvisning

 Tågelygter inkl. automatisk aktivering ved sving

 El sidespejl

 LED-forlygter

 Kørelys i LED

 Opvarmede sprinklerdyser i forrude og niveauindikator for sprinklervæske

 Navigationssystem „Discover Media“ inklusive „Streaming & Internet“ 

 „We Connect“ forberedt til tilslutning. 

 Bakkamera inkl. kabelføring

  Induktiv opladningsplade til mobiltelefon (kræver mobiltelefon der har 
denne funktion)

 Myggenetsdør

 Garagedør 55 x 110 cm, venstre (500 MQ)

  Tagluge (hæve/kip) 70 x 50 cm med myggenet og mørklægning,  
klar med belysning (front)

 Oplukkeligt vindue 70 x 40 cm (bag venstre)

 COZY HOME-Pakke PEACH

 Isoleret spildevandstank, mulighed for opvarmning

 Vandfiltersystem „bluuwater“

 USB-stikdåse i bagende (1 stk.) (500 MQ)

 Ambientebelysning

 230 V SCHUKO stikdåse ekstra i køkken

 TV holder

 MediKit-kupon**

 SilwyREADY

 Karrosseri i specialudførelse ASCOT GRÅ
 Dekal: „VANSATION“

 KNAUS Logo i front og bag, sort/crome

 Special hyndestof „VANSATION“ – WINTER WHITE

 Markise 305 x 250 cm – hvid

KONFIGURATOR ONLINE
configurator.knaus.com/dk

TOURER VAN overbeviser som specialmodel 
VANSATION med omfattende udstyr og en 
sensationel prisbesparelse.

ATTRAKTIV 
SPECIALMODEL

  4 siddepladser med 
sikkerhedssele
  2–4 sovepladser
  Xpand-bad

  2 siddepladser med 
sikkerhedssele
  2–4 sovepladser
  Face-to-face-
siddegruppe

Oplysningerne om leveringsomfang, mål og vægt samt udseende svarer til kendskabet på 
trykningstidspunktet (08/2022). Der tages forbehold for ændringer vedrørende udstyr, tekniske 
data, standardudstyr og priser. Få mere at vide hos din autoriserede KNAUS-forhandler før køb. Vi 
tager forbehold for evt. mangler og trykfejl. Vi forbeholder os ret til ændringer i udstyr, tekniske data, 
standardudstyr og priser priser. Efter kontraktens indgåelse forbeholder vi os ret til at foretage tekniske 
ændringer, forudsat at de tjener den tekniske udvikling og er rimelige for kunden. Mindre afvigelser i 
farve og tekstur er også - også efter indgåelse af kontrakten - forbeholdt så vidt dette ikke kan undgås 
på grund af materialet (fx farveafvigelser på op til ca. 2,0 dE mellem maling på metalplade og maling på 
GRP / Plastic) og er rimelige for kunden. Oplysningerne, der er givet for et køretøj i afsnittet „Tekniske 
data/udstyrdetaljer“, henviser oprindeligt til den grundlæggende type af modellen, der er godkendt i EF-
typegodkendelsesprocessen. Disse værdier kan variere inden for omfanget af landevarianter og specielle 
modeller. Informer dig selv personligt om sådanne afvigelser fra din KNAUS forhandler. Hvis der er oplyst 
priser i denne Tekniske Data er de vejlende priser fra producenten. De angivne priser inkluderer gældende 
de lovpligtig afgifter (og, hvis relevant, andre lovbestemte beregningsfaktorer eller skatter, som også kan 
vises separat). Priserne er (afhængigt af land) eksklusive omkostningerne til registreringsdokumenter, 
levering og transport, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. Kontakt din KNAUS forhandler for flere 
oplysninger. Ligende illustrationer. Bemærk også oplysningerne i den aktuelle Teksnike Data, især med 
hensyn til vægte, lasteindstillinger og tolerancer. Ekstraudstyr øger vognens vægt. Flere valgmuligheder 
og udstyr til modellerne findes i KNAUS Autocampere og Campere Vans prislisten 2023. Genudskrivning, 
også delvist, er kun tilladt med forudgående skriftligt samtykke fra Knaus Tabbert AG.

Art.-nr. R08118322-DK-DK

*  Der medfølger en kupon til indløsning af et lægemiddelsæt. Lægemiddelsættet indeholder lægemidler  
fra apoteket. Kuponen kan derfor udelukkende indløses hos det ansvarlige MediKit-apotek på  
www.medikit.shop. På www.medikit.shop finder du yderligere oplysninger om MediKit-sættet.

Knaus Tabbert AG . Helmut-Knaus-Straße 1 . 94118 Jandelsbrunn . Germany


