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BOXDRIVE TEKNIK OCH KOMFORT   2 | 3

Lyxlimousine och stadsvåning i ett. KNAUS BOXDRIVE förenar 
körglädje med praktiska funktioner. Individuellt anpassad 
interiör, stämningsfull belysning och gott om plats gör 
BOXDRIVE till en elegant reskamrat – både i stadstrafiken och på 
semestern. 

MÅNGSIDIGA 
HÖJDPUNKTER

UTRUSTAD IN I MINSTA DETALJ

Res komfortabelt. BOXDRIVE är lika individuell som dina krav – och 
därför genomtänkt in i minsta detalj. Dess egenskaper präglas av 
högsta komfort och sinnrika funktioner som garanterar bekväma 
resor och trivsamt boende.

1. Unikt formspråk i möblerna 1

2.  Funktionslucka i köket 1  

för t.ex. skor eller avfall

3.  Stämningsfull trivselbelysning 2 med dimbar 

allmänbelysning och takbelysning

4. Svävande dinettebord 1 med svängfunktion

5.  Dinette med utbyggnadsfunktion 1 fram till 

sittgruppen (kan även användas under resan)

Fler höjdpunkter:

·  Tystgående kylskåp med nattsänkning för lägre 
energiförbrukning 1

·	 	Kökslådor	med	Soft-Close-funktion	och	Push-Lock	1

·  Ny typ av fällbäddsfunktion för maximal användning av 
förvaringsutrymmet 1

·	 Garderob	upp	till	taket	med	flyttbart	mellangolv	1

·  Utdragbara steg för enklare åtkomst till bädden 1

·  Nattbelysningsfunktion med lampor i socklarna 2

·	 	Badrum	med	rumsavdelare	och	RGB-ljusstyrning	2

· Tvättställ med dubbel funktion 2

·	 	Ergonomisk	klädsel	i	Memphis-stil	1

·	 	Dieselvärme	med	varmvattenberedare:	Truma	Combi	6	D	1

 Och mycket mer...

1 Standard  2 Tillval

* Bilden ungefärlig



5

4

1

2

3

Du kan lita på de många olika säkerhetssystemen. Den elektromekaniska 
servostyrningen skapar inte bara större körglädje, utan även bättre kontroll. 
Den rymliga förarhytten ger god sikt i alla lägen. En stark TDI-motor ser till att 
BOXDRIVE alltid når målet. Sidoskydd och modern parkeringsassistans garanterar 
säkrare resor även i stadstrafik.

Säkra resor  
med senaste tekniken

BOXDRIVE TEKNIK OCH SÄKERHET   4 | 5

INNOVATIVA FÖRARASSISTANSSYSTEM

Rätt teknik för alla situationer. Blind Spot Sensor, automatisk 
avståndsreglering och igenkänning av vägmärken är exempel på system 
som ökar din säkerhet. Det skapar tillit och körglädje utan kompromisser.

1.  Front Assist	med	City-nödbromsfunktion 2  
Sensortekniken Front Assist övervakar körbanan och detekterar 
farliga situationer. I nödfall aktiveras nödbromsfunktionen 
omedelbart. Denna förutseende teknik skapar maximal säkerhet.

2.  Navigationssystem 2 

«Discover	Media»	med	8-tums	pekskärm	och	DAB+

3.  LED-strålkastare 2 

med	LED-varselljus

4.  Lane Assist inkl. Blind Spot Sensor	med	parkerings-

assistans för utkörning från parkeringsplatser 2  

Lane Assist hjälper föraren att hålla fordonet i körfältet medan 
Blind Spot Sensor övervakar den döda vinkeln och informerar 
föraren om andra fordon via en signallampa.

5.  Trailer Assist, Park Assist, Parkpilot med aktivt 

sidoskydd och backkamera ”Rear View” 2 

Med parkeringsassistansen backar du enklare än någonsin tidigare – 
även med släp. Via backkameran får du alltid bästa uppsikt bakåt.

Fler höjdpunkter:

·	 	Automatisk	avståndsreglering	ACC	och	farthållarsystem 2

·  Trötthetsvarnare och igenkänning av vägmärken 2

·	 	Klimatanläggning	”Air	Care	Climatronic”	2

·  Släpstabilisering (avtagbar och avstängningsbar) 2

 och mycket mer...

 1 Standard  2 Tillval



BOXDRIVE TEKNISKA DATA   6 | 7

BOXDRIVE ÖVERSIKT

2-3 4

 

Planlösningar: 1

Tjänstevikt: 3 125 kg

Tillåten totalvikt: 3 500 kg

Maxlast: 375 kg

Bredd (invändigt): 172 cm

Ståhöjd (invändigt): 192 cm

Däck-/fälgdimension: 235/60R17	/	6,5Jx17"

Mer information på www.knaus.se 

BOXDRIVE är den första m
odellen i en ny 

fordonsgeneratio
n. Maria och Per ha

r redan beställt
 en. Vad 

väntar du själv
 på?



BOXDRIVE 680

268	cm

684	cm

Kompromisslös 

planlösning med upp 

till tre sovplats
er.

Att köra en campingbil i stadstr
afiken är rena 

lyxen. Att inte behöva g
öra det kallas se

mester. 

Med BOXDRIVE har du alltid m
ed dig ett 

eget femstjärnigt hotell.

Dubbel glädje. Kör- och 
boendekomfort som förenats 
på ett så smakfullt sätt gör alla 
utflykter till absoluta lyxresor. 
Och det är något som tilltalar 
Maria och Per.

”Nöj dig inte med kompromisser om du vill ha 
samma komfort och assistanssystem som i en 
personbil. BOXDRIVE ger dig både aktiv och passiv 
säkerhet på alla dina (äventyrs-) resor.”

Johann Hanusch, produktchef
KNAUS campingbilar

Mitt tips

BOXDRIVE TEKNISKA DATA   8 | 9

204 / 243 cm (med/ utan spegel)



2

1 BOXDRIVE 680

BOXDRIVE 680

BOXDRIVE 680

1.  KNAUS smart CI. På den 4,3 tum stora pekskärmen sköter 
du en rad funktioner för belysning och värme och här kan 
du även kontrollera batterinivåerna.

2.  Extra bred skjutdörr. Med skjutdörren öppnar du upp 
bodelen mot naturen. Det praktiska förvaringsutrymmet 
kan du använda för saker som med fördel finns nära till 
hands på vägen ut, som t.ex. paraplyer och inköpskassar.

Lika hemma överallt.  
Med BOXDRIVE kan Maria 
och Per utforska staden 
eller invänta solnedgången 
ute i naturen.

BOXDRIVE BO OCH LEVA   10 | 11

LOUNGE ÖVERSIKT

BOXDRIVE 680 Sittbänk

LED-belysning i flera färger
 

för individuell ljusstäm
ning.



2BOXDRIVE 680

BOXDRIVE 680

1BOXDRIVE 680

KÖK ÖVERSIKT

BOXDRIVE 680 Längsgående kök

BOXDRIVE LAGA MAT OCH TRIVAS   12 | 13

Utsökta ögonblick 
överallt. I det 
fullutrustade köket kan 
Maria och Per njuta 
av sin frukost, oavsett 
om de befinner sig i en 
stad eller reser runt på 
landet.

1.  Kylskåp med nattläge. Det 90 liter 
stora kompressorkylskåpet har inte bara 
gott om plats. En annan fördel är ostörd 
nattsömn tack vare den låga ljudnivån.

2.  Svävande dinettebord. Här kan du 
sträcka ut dina egna ben utan att stöta 
emot ett störande bordsben. Dessutom är 
det lätt att ta plats vid bordet.

Överskåp med Soft-Close 

och automatisk låsning för 

mjuk och säker stängning
.

HPL-ytorna ä
r extra rep

tåliga 

och idealisk
a för stora

 

påfrestning
ar från kök

sarbetet.

Det här kylskåpet har 

nattsänkning som sparar 
på energin. En annan 

fördel är den 
mycket låga ljudnivån.

Här finns ett praktiskt, 
fällbart utrymme för 

avfallspåsar.

Viskande tyst na
ttläge för 

avkopplande och
 ostörd sömn.
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BOXDRIVE 680

BOXDRIVE 680 BOXDRIVE 680

212 X 83 cm

197 X 95 cm

Textil väggbekläd
nad med extra stoppn

ing  

för ännu högre 
komfort.

En rad funktioner 
som t.ex. fällbart 
tvättställ och 
utfällbar spegel 
ger högsta 
tänkbara komfort.

De inbyggda 

mörkläggningsgardinerna 
släpper bara fram 

solljuset när du själv v
ill.Lyxig interiörde

sign 

med husbilskänsla
 i 

sovdelen.

BOXDRIVE SOVA OCH VÅRDA   14 | 15

Det smakfulla 
badrummet smälter 
väl in i fordonet och 
är med det praktiska, 
fällbara tvättstället 
goda exempel på 
KNAUS innovativa 
sätt att tänka.

1.  Innovativt, fällbart tvättställ. I 
det rymliga badrummet finns ett 
utdragbart tvättställ som är upp till 
650 x 300 mm i utdraget tillstånd.

2.  Flerfunktionellt bakparti. Den 
bakre bädden kan fällas upp vid 
köket/badet för att göra det enklare 
att komma åt förvaringsutrymmet 
och fordonstekniken. Undre delen 
av förvaringsutrymmet är klädd 
med filt som i en personbil och 
enkel att göra ren.

BÄDDAR OCH BAD ÖVERSIKT

BOXDRIVE 680 	 	2-3	   med badrum



CASUAL SILVER MEMPHIS

LAS VEGAS

ACTIVE ROCK*

10.0.85090 Hohenstein
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1. MAGNOLIA

2. EARTH

3. AVOCADO

4. STONE

5. PEACH

6. AQUA 

ONTARIO GRÖN (UNI)

BOXDRIVE TEXTILVARIANTER

VÅRA KLÄDSLAR, 
DEKORPAKET & LACKER
Ge innerutrymmet i din campingbil en individuell design med våra 
många klädsel- och tygvarianter. Våra möbelklädslar ACTIVE LINE 
har ett tillförlitligt skydd mot fläckar och är dessutom vatten- och 
oljeavvisande. Ett glas rödvin utomhus? Självklart, om du vill. Men 
inte för att du behöver vara rädd för fläckar på klädseln. Och självklart 
ska din campingbil glänsa i din favoritfärg även utvändigt.

LACKER

FÄRGVARIANTER

Svårt att välja bland alla våra färger?  
Ta god tid på dig.

DEEP BLACK (PERLEFFEKT)

REFLEXSILVER (METALLIC)

INDIUMGRÅ (METALLIC)

KÖRSBÄRSRÖD (UNI)

LYSANDE ORANGE (UNI)

DEEP OCEAN (UNI)

HÖGTEKNOLOGISKA MÖBELTYGER

ACTIVE	LINE	dynbeklädnad	är	vatten-	och	
oljeavvisande och extremt lättskött. Vätskor 
tränger inte längre ner så fort och de allra 
flesta	fläckar	kan	utan	problem	tas	bort	med	
en mjuk trasa. 

 Antibakteriell

 Fläckskydd

 Andningsaktiv

 Vatten- och oljeavvisande

 Lättskött

 Standardalternativ  *ACTIVE LINE (mot pristillägg)

BOXDRIVE levereras 

som standard med den 

ljusa och välko
mnande 

klädseln MEMPHIS.

CANDY-VIT (UNI)

KNAUS KLÄDSLAR, LACKER OCH COZY HOME-PAKET   16 | 17

COZY HOME-PAKET

Ge din campingbil en elegantare
 stil 

med vardera två stora
 (60 x 40 cm) 

och två små (40 x 40 cm) kuddar.
Med fjäderfyllning.

Matchande dukar.

Också tillgängl
igt:  

Två supermjuka mysfiltar.
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Kina

Island

Och även

Irland

Sverige

Norge

Danmark

Nederländerna

Tyskland

Polen

Ungern

Rumänien

Österrike

Frankrike

Spanien

Portugal Italien

Grekland Turkiet

Bulgarien

Tjeckien

Belgien

Finland

Taiwan

Japan

Australien

Storbritannien

Sydkorea

Slovakien

Schweiz

Slovenien

FRANKANA FREIKO

Bekväm styrning 
via en app.

SATELLITANLÄGGNING FRÅN TEN HAAFT
Med den nya satellitanläggningen från ten Haaft (tillval) 
blir det ännu bekvämare och mer praktiskt att se på TV 
i fordonen från KNAUS. Beroende på modellen erbjuder 
anläggningarna Oyster 60 Premium och Oyster 80 Premium 
enastående TV-mottagning och tekniska finesser som 
styrning via en mobilapp och mycket mer.

Oyster 60 Premium
Anläggningen och TV:n styrs  

med samma fjärrkontroll.

Det finns en del saker som du absolut behöver 
för en riktigt bra campingsemester. Här kan 
du lita på kvalitetsprodukterna från KNAUS 
samarbetspartner Frankana Freiko.

Inställbar i s
ju lägen.

Sats om fyra 
stycken.

Förvandla stol
en till  

en bekväm liggplats.

TRUMA

Här hittar du högsta kvalitet när det 
gäller försörjningsteknik. Med det 
intelligenta Truma iNet-systemet kan du 
bekvämt styra luftkonditionerings- och 
värmesystemet samt gasförsörjningen med 
en app.

Värmesystem av 
hög kvalitet.

Coola  
luftkondition

eringssystem
.

Intelligent 
gasförsörjning.

Kan bekvämt styras med en app.

KNAUS ÅTERFÖRSÄLJARE & PARTNER   18 | 19

Du hittar din n
ärmaste

återförsäljare 
på knaus.se

Fler än 25 länder. Drygt 300 återförsäljare. KNAUS 
finns över hela världen. Det stora nätet av återförsäljare 
bidrar till vår höga kundtillfredsställelse.

KNAUS ÄR 
INTERNATIONELLT...

FRANKANA FREIKO

Upptäck det breda sortimentet i vår 
Fanshop på shop.knaus.com

1. Kastrullset Skipper	8+1
Artikelnr 51 013 | € 69,90

2. Porslinsset Cosmic,	8 delar
Artikelnr 51 014 | € 37,90

3. Muggset 4 st., blå
Artikelnr	651/020	| € 19,90

4. Campingbord Linear	115 WPF 
Artikelnr 51 012 | € 109,90

5. Campingstol Kerry	Phantom 
antracit,	Artikelnr	651/019	| € 89,90

6. Fotstöd Kerry	Phantom 
antracit,	Artikelnr	601/143	| € 32,90

Listpriser Tyskland i euro inkl. 19 % moms



Art.-N
r. R08116213-SE

shop.knaus.com

NEW

BERGHOLM FÖRSÄLJNING AB
Gesällgatan 6 . 681 42 Kristinehamn . Tel: 0550-380 80 . bergholm.com

Upptäck allt KNAUS har att erbjuda på våra kanaler i sociala medier!  
På www.knaus.se finns massor av information om KNAUS.

Upptäck allt KNAUS har att erbjuda på 
våra kanaler på webben!
På vår webbplats hittar du all information du behöver om våra produkter. 
På vår blogg samt på Facebook och Instagram finns intressanta bidrag 
om KNAUS och resor i allmänhet. Och i KNAUS Fanshop finns ett stort 
urval av spännande campingprodukter.

Du hittar också in
tressanta

bidrag på vår blo
gg:

vaknadärduvill.se

Vår webbplats www.knaus.se  

är öppen dyg
net runt.

Intressanta bidr
ag, diskussioner

 

på sociala medier.

Alla	uppgifter	gällande	leveransomfång,	mått	och	vikt	samt	utseende	är	korrekt	vid	tiden	för	tryckning	(08/2018).	Vi	förbehåller	oss	rätten	att	göra	
ändringar	gällande	utrustning,	tekniska	data,	serieomfattning	och	pris.	Efter	ingånget	avtal	förbehålles	rätten	till	tekniska	ändringar	inom	ramen	för	
konstruktionen,	om	det	gäller	teknisk	vidareutveckling	och	kan	anses	vara	acceptabelt	för	kunden.	Rätten	till	mindre	avvikelser	-	även	efter	ingånget	
avtal	-	gällande	färg	och	egenskaper	förbehålles,	om	det	inte	går	att	undvika	av	materialskäl	och	kan	anses	vara	acceptabelt	för	kunden.	Bilderna	visar	
delvis extrautrustning som kan levereras mot ett pristillägg eller utrustning med egenskaper från prototyper/studier som inte motsvarar den aktuella 
serien och i enstaka fall inte heller kommer att vara tillgänglig som extrautrustning. Färgavvikelser är möjliga på grund av trycktekniken. Tänk på att 
skaffa	detaljerad	information	om	det	aktuella	läget	i	serien	från	en	auktoriserad	märkesåterförsäljare	innan	du	köper	ett	fordon.	Inredningen	som	visas	i	
katalogen ingår ej i leveransen. Observera även informationen i aktuell prislista, särskilt när det gäller vikter, lastalternativ och toleranser. Kopiering, även 
utdrag,	är	förbjudet	utan	föregående	skriftligt	godkännande	av	Knaus	Tabbert	GmbH.	Tryckfel	och	andra	fel	undantagna.

Knaus Tabbert GmbH	.	Helmut-Knaus-Straße	1	.	94118	Jandelsbrunn	.	Tyskland


