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VAN TI PLUS TEKNIK OCH SÄKERHET   2 | 3

Vi har kombinerat det bästa från två världar: De smidiga egenskaperna 
hos KNAUS VAN TI och de goda köregenskaperna hos MAN TGE har 
resulterat i en unik husbil som gör din reslust gränslös. Den tar sig fram 
lika bra på hisnande serpentinvägar och hoppiga grusvägar som på 
snöiga vintervägar och exotiska landsvägar. Res vart du vill!

BEKVÄMT RESANDE 
PÅ ALLA VÄGAR

För ännu högre k
omfort kan 

garagedörren oc
h serviceluckorn

a förses 

med centrallås (t
illval).

Som tillval kan du 
förhöja 

utseendet med exklusiva KNAUS 

17 '' aluminiumfälgar med markant 

formgivning och äkta
 KNAUS-DNA.

1. INDIVIDUELLA DRIVNINGAR 2 
 

Den viktbesparande framhjulsdriften 1 är standard, men kan som tillval bytas mot 
dynamisk bakhjulsdrift eller fyrhjulsdrift för extra stor dragkraft.

2. INNOVATIVA FÖRARASSISTANSSYSTEM 1, 2 
 

VAN TI PLUS är som standard utrustad med nödbromsassistent 1 som skyddar mot 
kollision i nödsituationer. Bra att ha, även om man helst inte vill använda den. Även 
systemen ESP 1 och ABS 1 samt multikollisionsbroms 1 ger högre trafiksäkerhet. Och tack 
vare Hill Holder-funktionen 1 är det inga problem att starta i branta backar. För ännu 
högre säkerhet kan VAN TI PLUS även utrustas med adaptiv farthållare (ACC) 2, aktiv 
körfältsassistent 2, helljusassistent 2 och trötthetsvarnare 2.

3. DYNAMISK DESIGN 1 
 

Vid utvecklingen av VAN TI PLUS har vi lagt stor vikt på en dynamisk formgivning. 
Flytande övergångar vid stötfångare och huvar i kombination med genomgående 
foliegrafik skapar en enhetlig integration mellan förarhytt och påbyggnad. 
Den dynamiska profilen med markanta linjer och sportiga proportioner ger ett 
iögonfallande utseende. Detsamma gäller för de nya bakljusen KNAUS CATEYE 
evolution med tredimensionell lampgeometri och dynamiska LED-blinkljus.

4. MOTSTÅNDSKRAFTIG PÅBYGGNAD I  

GLASFIBERARMERAD PLAST 1 
 

Bodelsgolvets undersida och garagegolvet är belagda med motståndskraftig, 
glasfiberarmerad plast. Det betyder att fordonet i kombination med XPS-isoleringen 
är optimalt skyddat mot väderpåverkan och stenskott samtidigt som påbyggnaden 
har mycket bra isolering. Det betyder också att du slipper kalla fötter och får ett fordon 
med hög kvalitet och lång livslängd. Taket av High-Strength-material har extra stor 
andel glasfiber som ger bästa möjliga skydd mot hagel. Du kan därmed sova lugnt och 
tryggt även om du hamnat mitt i värsta tänkbara oväder.

5. ROBUSTA SIDOVÄGGAR I ALUMINIUM 1 
 

En sinnrik sandwichkonstruktion av aluminium ger fordonet hög stabilitet, 
rötsäkerhet och lång livslängd.

6. VÄLORGANISERAT ELSYSTEM OCH SERVICEBOX 1 
 

Vi har installerat försörjningstekniken på ett sätt som säkerställer enklast tänkbara 
åtkomlighet. I det bakre garaget finns ett översiktligt utrymme för elsystemet 
med plats för två kraftfulla batterier. Vår beprövade servicebox samlar alla 
viktiga funktioner och anslutningar på en central plats. Allt från påfyllning av 
färskvattentanken till tömning av gråvatten finns här. Vid service, underhåll eller 
dagligt bruk behöver du aldrig leta eller utföra omständliga arbetsmoment. Du är klar 
på ett ögonblick och kan i stället ägna dig åt roligare saker.

1 Standard 2 Tillval
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Högsta boendekomfort är standard i KNAUS husbilar. I VAN TI PLUS 
har vi lyft interiördesignen och detaljlösningarna till en ny nivå.  
Detta för att du inte ska sakna något, oavsett vart du ska resa.

Ta med allt utan  
att kompromissa

VAN TI PLUS KOMFORT OCH HÖJDPUNKTER   4 | 5

1. ENASTÅENDE SOVKOMFORT 1 
 

De förstklassiga 5-Zons EvoPore HRC-madrasserna 
kan som tillval förses med ergonomiska WaterGel-
bäddmadrasser. Det ger en ännu mer vilsam 
nattsömn med luxuös känsla.

2. ÖPPNA VYER 1 
 

Den harmoniska förarhyttintegrationen är inte 
bara attraktiv från utsidan. Inuti skapar skapar den 
homogena planlösningen även större rörelsefrihet. 
Tack vare det öppna synfältet upplevs interiören 
ljus och översiktlig.

3. NYTT KOMFORTBADRUM 1 
 

Tack vare den svängbara väggen vid tvättstället 
kan badrummet, i en handvändning, förvandlas 
till en rymlig duschkabin. En mängd olika 
förvaringsutrymmen och små fack är perfekt 
integrerade i sidoväggen och ger plats för alla 
hygienartiklar.

4. DIMBAR TRIVSELBELYSNING 2 
 

Överallt där ett stämningsfullt ljus kan försköna 
semestern – dvs. i överskåp, förvaringsutrymmen, 
arbetsskiva och baldakin – har vi installerat vår 
påkostade och integrerade ljussystem.

5. NÄTVERKSINTEGRERAT ELSYSTEM 2 
 

Tack vare det nätverksintegrerade elsystemet 
KNAUS CI kan ljusstyrning, klimatanläggning, 
värmesystem, vattenförsörjning och 
batterihantering styras centralt. Det betyder att 
du slipper leta och kan snabbt göra de inställningar 
du önskar.

1 Standard 2 Tillval



VAN TI PLUS TEKNISKA DATA   6 | 7

Du väljer själv: V
ilken 

drivning passar
 bäst för dina 

semesterdrömmar? Med 

dragstark fyrhju
lsdrift är du 

rustad även för
 oländig terräng

.

VAN TI PLUS ÖVERSIKT

2-4 4

   

Planlösningar: 2

Tjänstevikt (ca):  2.980 kg

Tillåten totalvikt: 3.500 kg

Maxlast : 675 kg

Totallängd: 699 - 747 cm

Bredd (yttre/inre): 220/205 cm

Höjd (yttre/inre): 290/196 cm

Däck-/fälgdimension: 205/75R16C / 6,5Jx16"

Mer information på www.knaus.se 



VAN TI PLUS 650 MEG

VAN TI PLUS 700 LF

Avkoppling PLUS. Efter den 
långa resan ser Jakob och Anna 
fram emot att hoppa i havet och 
efteråt koppla av en stund i sin 
VAN TI PLUS 650 MEG.

”Det enda som gör VAN TI PLUS ännu bättre är fyrhjulsdriften 

– och den lönar sig verkligen till 100 %. Jag har förstås provat själv 

och älskar den. Smidig kurvtagning, stor dragkraft även på snö 

och is och en enastående körkänsla är egenskaper som talar för 

sig själva. Och allt detta får du till ett oslagbart pris.”

Jürgen Thaler, produktchef
KNAUS husbilar

Mitt tips

VAN TI PLUS TEKNISKA DATA   8 | 9

220 cm

från 699 till 747 cm

290 cm
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1 VAN TI PLUS 650 MEG

VAN TI PLUS 650 MEG

VAN TI PLUS 650 MEG

1.  Nätverksintegrerat elsystem. Om du väljer tillvalspaketet 
EnergyPlus får du även en användarvänlig manöverpanel 
med pekfunktion. Då kan du styra och kontrollera alla 
installerade enheter som belysning, samtliga behållare och 
batteriernas kapacitet från en central plats.

2.  Öppna vyer: Med vår nya innovativa planlösning, med 
bodelsgolv utan nivåskillnader och en lättåtkomlig sittgrupp, 
får du en öppen bodel med största tänkbara rörelsefrihet. 
Och det trots VAN-modellens kompakta yttermått.

Boendekomfort PLUS. I den 
mysiga sittgruppen kan Anna 
och Jakob prata om de många 
upplevelserna under resan. 
Och planera nästa resmål. 

VAN TI PLUS BO OCH LEVA   10 | 11

Trivselbelysni
ngen ger 

ett behaglig
t ljus och k

an 

dimmas individu
ellt.

Textil väggbeklädna
d och spärrbara 

gardiner som matchar möbelklädseln 

ger ett trivsamt helhetsintryck o
ch 

ett behagligt inom
husklimat.

Övergången mellan bodelen 

och förarhytten märks inte 

och skapar ett harm
oniskt 

helthetsintryck.

LOUNGE ÖVERSIKT

VAN TI PLUS 650 MEG Sittbänk

VAN TI PLUS 700 LF L-sittbänk längs sidan
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VAN TI PLUS 650 MEG

VAN TI PLUS LAGA MAT OCH TRIVAS   12 | 13

Trivsel PLUS. Det smart 
planerade köket lockar 
till matlagning med all 
världens kryddor. Som 
tur är har Anna och 
Jakob inhandlat ett rejält 
förråd på den lokala 
marknaden.

1.   Extraplats. Förlängningen av arbetsskivan 
är enkel att fälla upp och skapar mer plats för 
matlagning. Och i KNAUS flerfunktionella ficka 
(tillval) på KOMFORT-dörren finns gott om 
plats för matinköpen. 

2.   Förstklassig väggbeklädnad i köket. 
Väggbeklädnaden har samma dekor som 
arbetsytan och smälter harmoniskt in i 
helhetsintrycket. Dessutom är den enkel att 
torka av. Inga problem om du råkar stänka på 
väggen under matlagningen.

142 l AES-
kylskåp med 

integrerat frysfack.

Stabil kvalit
et : De fullt 

utdragbara G
RASS-lådorna 

kan 

öppnas långt
 och har got

t om 

plats för din
a förråd.

Överskåp med Soft-Close-

funktion och au
tomatiska lås.

De extremt robusta HPL-

ytorna ser ut som nya även 

efter många år.

KÖK ÖVERSIKT

VAN TI PLUS 650 MEG Längsgående kök

VAN TI PLUS 700 LF Vinklat kök
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VAN TI PLUS 650 MEG

VAN TI PLUS 650 MEG VAN TI PLUS 650 MEG

VAN TI PLUS SOVA OCH VÅRDA   14 | 15

Dröm PLUS. I de 
över två meter långa 
enkelbäddarna med 
bekväma EvoPore HRC-
madrasser kan Anna och 
Jakob sova riktigt gott och 
drömma om nya resmål.

1.  Två i ett: Väggen i badrummet är 
svängbar och skapar, i en handvändning, 
en rymlig duschkabin. Duschdörren är 
vattentät och stängs, tack vare ett smart 
magnetlås, med ett enkelt handgrepp.

2.  Gott om förvaringsutrymmen. 
De perfekt integrerade facken i den 
svängbara väggen har gott om plats 
för hygienartiklar. En mycket praktisk 
detalj är den inbyggda dispensern för 
hygiendukar.

BÄDDAR OCH BADRUM ÖVERSIKT

VAN TI PLUS 650 MEG   2-3   Med komfortbadrum

VAN TI PLUS 700 LF   2-4    Med längsgående badrum

Under de två meter långa enkel
bäddarna finns 

ett stort förvar
ingsutrymme med klädstänger. 

Tack vare en pra
ktisk fällmekanism och rymlig 

öppning är det 
lätt att komma åt.

De bekväma 5-zons EvoPore HRC-

madrasserna kan 
göras ännu skön

are 

med WaterGel-bäddmadrasser.

Som tillval finns et
t panoramatak 

för bakpartiet s
om ger storslagen 

utsikt mot stjärnhimlen.



ENERGY LAS VEGAS*

ACTIVE ROCK*

10.0.85090 Hohenstein

ACTIVE ROYALE*

COOL GREY

3

6

1

4

2

5

1. MAGNOLIA

2. EARTH

3. AVOCADO

4. STONE

5. PEACH

6. AQUA

COZY HOME-PAKET

HÖGTEKNOLOGISKA MÖBELTYGER

ACTIVE LINE dyntyger är vatten- och olje- 
avstötande och mycket lättskötta. Vätskor 
tränger inte längre in i tyget direkt och de allra 
flesta fläckar kan enkelt tas bort med en fuktad 
trasa.

 Antibakteriellt

 Skydd mot fläckar

 Andningsaktivt

 Vatten- och oljeavvisande

 Lättskött

Gör din VAN TI PLUS snyggare med 

kuddar som finns i stor (60 x  40 cm) 

och liten (40 x  40 cm) storlek.
Med fjäderfyllning.

Matchande bordsduk.

Vi har även t
vå 

supermjuka mystäcken.

KNAUS KLÄDSEL- OCH COZY HOME-PAKET   16 | 17

VAN TI PLUS KLÄDSELVARIANTER

VÅRA KLÄDSEL- 
OCH DEKORPAKET
Designa innerutrymmet i VAN TI PLUS på ett individuellt sätt 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. 

 Standardalternativ  * ACTIVE LINE & LAS VEGAS (mot pristillägg)



KNAUS ÅTERFÖRSÄLJARE OCH PARTNER   18 | 19

Du hittar din n
ärmaste  

återförsäljare 
på knaus.se

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

KNAUS ÄR 
INTERNATIONELLT...

Kina

Island

Och även i

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

Bekväm 
styrning via en 
app i mobilen.

Oyster 60 Premium

1
2

4

5

6

3

SATELLITANLÄGGNING FRÅN TEN HAAFT

Med den nya satellitanläggningen från ten Haaft (tillval) 
blir det ännu bekvämare och mer praktiskt att se på TV i 
husbilarna från KNAUS. Oyster 60 Premium har störningsfri 
TV-mottagning och tekniska finesser som t.ex. en Feature-
box med WLAN-anslutning, styrning via en app i mobilen 
och mycket mer.

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.

FRANKANA FREIKO

Sats om fyra 
stycken.

Inställbar i s
ju lägen.

Förvandla stol
en till  

en bekväm liggplats.

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

Anläggningen och TV:n styrs med  
samma fjärrkontroll.



shop.knaus.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

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

Art.nr R08116197-SE

Vår webbplats www.knaus.se  

är öppen dyg
net runt.

Intressanta bidr
ag, diskussioner

 

på sociala medier.

NEW

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


