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Van 550
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AHORN CAMP

CamperVans
MODELLER 2023

RENAULT MASTER BASIS
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AHORN CAMPERVANS

FLEKSIBILITET, SPONTANITET, PÅLIDELIGHED

Siden 1991 har Ahorn Camp været med på
mange rejser. Med vores to campervan
modeller, Ahorn Camp Van 550 og Ahorn
Camp Van 620, tilbyder vi dig et pålideligt
chassis med avanceret og innovativ teknologi
til overkommelige priser.
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Designelementerne er velovervejede for at
skabe to køretøjer med en fantastisk
udnyttelse af pladsen.
Du vælger selv enkelt- eller dobbeltseng og
baderummene er multifunktionelle.
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Eksklusivt bygget på Renault Master

Alle vores køretøjer har de nyeste motorer med Euro
6d Full og AdBlue teknologi som standard og derfor
med særligt lav emission. De to tilgængelige dieselmotorer med twin-turbo teknologi er også utoligt
kraftfulde og økonomiske.

Vi har siden 2014 bygget vore Ahorn Camp
autocampere eksklusivt på Renault. I dette
katalog præsenterer vi vore 2 Van modeller.
De vil opleve design, komfort og køreglæde i
et sikkert køretøj ved kørsel.
Ud over det flotte og ædle design byder
Renault Master på lavt forbrug og slidstærkt
førerhusinteriør.

Med en flot stil, LED-kørelys og en lodret
front, viser RENAULT MASTER sit slidstærke
og moderne design.
Det nye instrumentbræt, det brede udvalg
af udstyr og kørekomforten gør hverdagen
lettere.
Du får også glæde af den nyeste motorserie.

Renault Master

*Mulighed for automatgear

135 HK

150 HK Twin-Turbo*
180 HK Twin-Turbo*

DESIGN, KOMFORT, KØREGLÆDE - MANGE FORDELE!
• Kraftige Twin-Turbo motorer med høj
drejningsmoment
• Lavt brændstofsforbrug
• Elegante kromdetaljer
• LED kørelys
• Masser af opbevaringsplads og praktiske
funktioner i førerhuset
• Slidstærkt og moderne design
• Lav respirationsfrekvens
• Lav emission takket være AdBlue-teknologi
• ECO-modus sørger for en økonomisk kørestil
• Pålidelig, holdbar og stærk bil
• Du vælger automat- eller manuelt gear
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Ahorn Campervans

Værelse med
udsigt?

Ahorn Camp Van 550

Ahorn Camp Van 620

Farvevalg:

Hvid

Sølv*

Grå/blå*

Stengrå

Sort*

*Metallak
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VAN 550

Highlights

Ahorn Camp Van 550

+ Kompakt
+ Stor dobbeltseng bagerst
+ Siddegruppe kan bygges om til seng
+ 70 l kompressor-køleskab
som kan åbnes til to sider
+ Truma combi dieselvarme
+ 2 panoramavinduer
+ Indbrudssikre rammevinduer

Denne van overrasker med sine kun 5,57
meter, grundet den praktiske og kompakte
indretning. Badet indeholder bruser, wc og
håndvask. Køkkenet er fuldt udstyret, og
maden kan nydes både inde som udenfor
takket være det fleksible spisebord.
Moderne design og behagelig lys sørger for
velvære.

Opbevaringsrum under den komfortable
dobbeltseng byder på masser af plads til
bagagen og bidrager til optimal udnyttelse
af boligområdet. Køleskabet, som er i den
forreste del af køkkenet, kan åbnes til begge
sider og muliggør åbning udefra.
Ønsker du en spontan weekendudflugt eller
en lang eventyrrejse, - vores Camp Van er
ideel til disse formål.

SPISEPLADS KAN OMBYGGES TIL ENKELTSENG
3-I-1 BADEVÆRELSE
WC, BRUSER OG HÅNDVASK

MODERNE OG
ENERGIVENLIG MOTOR

OPBEVARINGSRUM
UNDER SENGEN

ADGANG GENNEM
BAGDØREN

DOBBELTSENG
MED OVERSKABE
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SPISEBORD

KAN MONTERES
UDVENDIGT

DREJ- OG HØJDEJUSTÉRBARE FORSÆDER
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Renault Master
135 HK

Spisebordet kan klappes ned, trækkes ud og fjernes helt.
Praktisk afdækning til vask og gasblus.
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**Mulighed for automatgear

150 HK
Twin-Turbo*

180 HK
Twin-Turbo*

Stor dobbeltseng med læselys og masser af opbevaringsplads.
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VAN 620

Highlights

Ahorn Camp Van 620

+ Kompakt og rummelig

Ønsker du at rejse kompakt og uden at give
afkald på omfattende udstyr, vælger du den
prisbelønnede Van 620. De to behagelige
senge bagerst kan, takket være montagen
af en ekstra del, blive forbundet.
Brugbar opbevaringsplads under sengene.
Spisepladsen i front kan med få greb
ombygges til seng. Takket være de mange
skabe og den lave egenvægt er der plads til
meget bagage i denne van.

+ Variable soveløsninger
+ Masser af praktisk opbevaringsplads
+ 70 l kompressorkøleskab
+ Truma Combi dieselvarme
+ 2 panoramavinduer
+ Indbrudssikre rammevinduer
+ Mørklægning og fluenet i vinduer

Køkkenet er fuldt udstyret og badet med
bruser og wc gør det muligt at rejse frit
enten som par, lille familie eller med venner.
Køleskabet kan åbnes op til begge sider,
det kan åbnes udefra, hvis man ønsker
kolde drikke eller lignende uden at skulle gå
indenfor.
Vores Van 620 blev præmieret i 2020 for at
være en af de bedste kassevogne i sin klasse.

+ Soft-Close skuffer

3-I-1
BADEVÆRELSE

SPISEPLADSEN KAN OMBYGGES TIL ENKELTSENG

WC, BRUSER OG HÅNDVASK

SENGENE KAN KLAPPES OP

PLADS TIL CYKLER

ENKELTSENGENE
KAN BLIVE TIL DOBBELTSENG
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MODERNE OG
ØKONOMISK
MOTOR

SPISEBORD

KAN FASTGØRES UDENFOR

DREJ- OG HØJDEJUSTÉRBARE FORSÆDER

4
Renault Master
135 HK

Store og behagelige enkeltsenge med udsigt, sengene kan
klappes op.

3
*Mulighed for automatgear

150 HK
Twin-Turbo*

Funktionelt badeværelse med opklappelig håndvask.

180 HK
Twin-Turbo*

9

HIGHLIGHTS
CAMPERVANS 2023
Vore vans indeholder en del standardudstyr og har mange praktiske og
stilfulde detaljer:

#0B4F91
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Digitalt betjeningspanel fra Truma CP+

Kvalitetsvinduer med dobbelt glas og
indbrudssikre rammer

70 l kompressorkøleskab, der åbner til
begge sider.
Bagagerum under sengene
Komfur med 2 gasblus og Piezotænding
(elektrisk)

Moderne køkken
10

Elektrisk trinbræt fra Thule

Tagvindue med mørklægningsgardin og
fluenet.

TEKNISK DATA
VAN MODELLER 2023

MODEL
BASISKØRETØJ

Van 620
Renault Master

Slagvolumen

2300

2300

Dieseltank

105 l.

105 l.

22 l.

22 l.

99 - 135

99 - 135

Transmission

6+R

6+R

Forhjulstræk

ja

ja

Standard kabinefarve**

hvid

hvid

Radio MP3 - Bluetooth

ja

ja

Infocenter

ja

ja

Double Airbags + ABS

ja

ja

ESP + ASR

ja

ja

tilvalg

tilvalg

AdBlue Tank
Power (kW-HP)

Renault sportssæder

Van 550
Renault Master

Bremse-, sporholde-, dødvinkel- og sidevindsassistent

Fartpilot

ja

ja

tilvalg

tilvalg

Elektriske vinduer

ja

ja

Centrallås med fjernbetjening

ja

ja

Klimaanlæg, førerhus

ja

ja

Udvendig længde (mm)

5575

6225

Udvendig bredde (mm)

2070

2070

Udvendig højde (mm)

2600

2600

Tågelygter

STØRRELSE OG VÆGT

Siddepladser

4

4

Vægt (kg)***

2747

2930

3500 (4000)

3500 (4000)

Tilladt totalvægt (kg)

SENGE
2+1

2+1

Dinetteseng (B x L)

1060 x 1745

Seng i bagende (B x L)

1360 x1910

1060 x 1745
n1: 800 x 2000
n2: 800 x 1840

Sovepladser

Læselamper og opbevaringsplads i
soveområdet

VANDTANKE
Ferskvandstank

100 l.

Spildevandstank

100 l.

100 l.

Thetford 17 l.

Thetford 17 l.

Varme

Truma Combi 4 Diesel

Truma Combi 4 Diesel

Elkoger

Truma Combi 4 Diesel

Truma Combi 4 Diesel

1 x 11 kg Propan

1 x 11 kg Propan

70 l.

70 l.

WC tank

100 l.

UDSTYR

Gasflaskeholder
Kompressorkøleskab
Antal kogeblus med Piezotænding
Vinduer med dobbeltruder
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Seitz

Seitz

ja

ja

Indvendige El-stik (USB - 12 V - 220 V )

2-1-2

2-1-2

Sædebetræk i førerkabine som i bodel

ja

ja

Drejbare og højdejusterbare sæder

ja

ja

Cykelholder (max. 2 cykler / max. kapacitet 35 kg)

tilvalg

tilvalg

LED udendørs lys

tilvalg

tilvalg

Taglem 40 x 40

2 x ja

2 x ja

Taglem 28 x 28 Bad

ja

ja

Sengemeder

ja

ja

Fluegitterdør

tilvalg

tilvalg

Udendørsbruser

tilvalg

tilvalg

Litiumbatteri inklusive oplader

tilvalg

tilvalg

Ekstra batteri

Truma CP+ Paneel
Isofix autostol montering

Fluenet i døren

2

ja

ja

tilvalg

tilvalg

* Kan fås med kraftigere motor.
** Kan fås i flere farver.
*** Køretøjets vægt er egenvægt i basisudførsel inkl. fører (75kg), ½ dieseltank, 20 liter ferskvand og en gasflaske.
De tekniske specifikationer er vejledende. Producenten eller forhandleren er ikke ansvarlige for eventuelle ændringer.
Ahorn Danmark tager forbehold for trykfejl og evt. prisændringer, november 2022
Dette katalog beskriver modellerne på trykningstidspunktet. Vi forbeholder os ret til udstyrsændringer eller produktforandringer i løbet af modelåret.
Forhør dig venligst om det aktuelle produkt- og standardudstyr, inden du underskriver kontrakten. Copyright © 2022 Ahorn Danmark.
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Forhandler:

VIBORG

den
Scan ko fon
tele
med din

www.facebook.com/ahorndanmark
Ahorn Danmark tager forbehold for trykfejl og evt. prisændringer, november 2022
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