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CARTHAGO CHIC S-PLUS I52 QB

Motorisatie
Iveco 21: 207 pk / 152 kW

Afmetingen
L 8m25 x B 2m27 x H 3m13

Massa in rijklare toestand
4870 kg

Bouwjaar
2018

MTM
5600 kg

Km-stand
46447 km

 4  4

Superpakket
Chassis
• Automatische airco bestuurderscabine
• ESP met Traction Control en heuvelrem
• Leren stuurwiel met optie multifunctionele toetsen (bij
handgeschakelde versnellingsbak incl. leren pook)
• Elektrische handrem
• Luxe dashboard met afwerking in chroom
• Comfortabele cabinestoelen met hoekverstelling (voor)
• Uitdraaisteunen achter ter stabilisering in geparkeerde
stand
Opbouw
• Busspiegels ‘Carthago best view’ met instapverlichting,
elektrisch verstelbaar en te verwarmen
• XL-camperdeur ‘Safetyluxe’ (breedte 63 cm) met dubbele
veiligheidsvergrendeling en ‘coming home’
• Centrale vergrendeling voor cabine- en camperdeur,
buiten- en scootergaragekleppen
• Upgrade scootergarage met naaldvilt, bagagenetten,
bevestigingssysteem
• SOG-toiletventilatie via dakschoorsteen
• Alde warmtewisselaar (gebruik van motorwarmte)
• Truma DuoControl CS
• Design barkast met glazenrek en glazenset boven keuken
• Carthago 3-delige Nautic-scheepsklokkenset in onderkant
hefbed geïntegreerd
• Toilet Thetford C260 met keramische pot
• USB-aansluiting in de bovenkast boven het achterbed
• Voorbereiding zonnepanelen
• Voorbereiding satellietsysteem
• Voorbereiding achteruitrijcamera (enkele lens)
• Radio / Moniceiver Pioneer 6,8'' incl. DAB+, radiovoorber,
dakantenne, luidsprekers (4 x)
• Achteruitrijcamerasysteem met dubbele lens en 7"
kleurenmonitor aan de zijkant in het dashboard

Pakket keuken / koffie
• Spanningsomvormer 12 V naar 230 V, 1800 watt,
prioriteitsschakeling
• Koffiecupmachine met aansluiting voor koffiemachinelift
incl. kopjesset en koffiecuphouder

Satelliet- en tv-pakket
• Led-flatscreen 32"
• Satellietontvanger Oyster Vision 85 met Skew / Twin LNB
voor tweede tv

Chassis Iveco Daily
• Motor Iveco 21: 207 pk / 152 kW, Euro VI E, incl. 8-traps
automatische transmissie
• Sperdifferentieel achteras
• Hydraulische 4-kanaals hefsteuninstallatie met
automatische nivellering
• Instaptrede bestuurderscabine elektrisch in- en
uitschuifbaar 3
• Luchtvering

Opbouw buiten
• Buitenlakconcept ‘silverline’ (bestuurderscabine en
opbouw zilver)
• Dakluifel, cassette aluminium, doek grijs, lengte: 5,5m

Elektra
• Zonnepanelen: 2 x 100 watt

Gas | water | overig
• Gasfilter voor Truma DuoControl CS
• Buitenaansluiting gas bijrijderszijde
• Toilet Thetford met pompsysteem en septische tank

Keuken | apparatuur
• Tec-Tower koelkastcombinatie 153 l met aparte gasoven

Verwarming | airconditioning
• Dakairconditioning Truma Aventa Comfort

Interieur
• Vloerbedekking

Nieuwprijs: € 283.382,-

Onze verkoopprijs: € 169.900


