
640 MEG

VAN TI (MAN chassis)

   2-3 Sovepladser
   1 Grundrids
   FoldXpand-bagkonstruktion

2023

SPECIALMODEL



FREMRAGENDE
KØRSELSDYNAMIK
Takket være den innovative FoldXpand-bag-
konstruktion & MAN TGE-chassiset tilbyder VAN TI 
det samme indvendige rum med kortere udvendige 
dimensioner. Med den særlige VANSATION-model får 
du mange smarte detaljer til en fordelagtig pris.

VAN TI VANSATION (MAN CHASSIS)

Motor standard: 
MAN TGE 3.500 kg (103 kW / 140 hk) Forhjulstræk;  
6-trins manuel gearkasse; EM 6d finale

Motor tilvalg (mod merpris): 
MAN TGE 3.500 kg (130 kW / 177 hk); Forhjulstræk; 
8-trins automatisk gearkasse; Euro 6d finale

Specialudstyr VAN TI VANSATION:

 Chassis Metallic INDIUM GRÅ

 17" alufælge (Original MAN)

 Kofanger lakeret 

 Klimaanlæg i bil „Climatic“ (Manuel)

 Multifunktions-Rat

 Krom pakke, Interiør bil

 Kvalitets fører- og passagersæde med betræk som i siddegruppen

 Fører- og passagersæde drejeligt

 Fartpilot med fartbegrænser

 Træthedssensor

 Sidespejle elektrisk indstillelige og opvarmning 

 Navigationssystem „MAN Media VAN Business Navigation“

 Digital Radio (DAB+) 

 Bakkamera, integreret i hækspoiler inkl. kabelføring

 Myggenetsdør 

 Garagedør 80 cm x 110 cm, venstre side 

  Tagluge, Heki 70 cm x 50 cm med myggenet og mørklægning inkl. 
belysning (front)

 Oplukkeligt vindue top front med myggenet og mørklægning 

 Oplukkeligt vindue 70 cm x 40 cm, (venstre bag)

 Glatte sideplader, CAMPOVOLO GRAU

 Special streamer: „VANSATION“

 Lameludtræk mellem enkeltsenge 

 Hyndestof: WINTERWHITE „VANSATION“

 TRUMA CP-Plus, digitalt betjeningspanel til varmesystem

 TRUMA iNet-System 

 Isoleret spildevandstank, opvarmet

 Vandfiltersystem „bluuwater“

 USB-stik i bag (1 stk.)

 230V SCHUKO-stik ekstra 1 stk. i køkken

 Ambientebelysning inkl. køkkenbagvæg beklædt i special dekor 

 TV-holder

 Sideruder førerkabine mørklægningsgardiner REMI

 Markise 355cm x 250cm, antracit (manuel)

 Oplukkeligt vindue 70x40cm venstre bag

640 MEG. Masser af plads i siddegruppen med et søjle-bord og smukt 
VANSATION-broderi.

640 MEG. I enkeltsengene sover du ikke bare fantastisk. Der er også 
mange afsætningshylder.

640 MEG. Hurtig snack eller 
aftensmad - her er alt muligt.

640 MEG. Komfortbadet 
overbeviser med gennemtænkte 
funktioner, som drejevæggen.

enkeltsenge

Store

siddegruppe

L-formet 

langsgående køkken

Stort

komfortbad

Gennemtænkt

SE MERE INFORMATION ONLINE
www.knaus.com/da-dk/autocampere/van-ti/vansation/

Se priser på prislisten Knaus autocamper 2023. 

Alle tilvalg er grundrids-/modelafhængig. 
Det fulde overblik findes i KNAUS brochuren med tekniske data, 

hvor pakkernes indhold ligeledes kan ses. 

Der tages forbehold for trykfejl, ændringer og prisændringer.

Kontakt evt. din KNAUS forhandler for nærmere information.

www.knaus.dk


