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AHORN CAMP MODELLER 2023

Siden 1991 har Ahorn Camp sendt 

mange glade mennesker ud og opleve 

verden i én af vores campere. Det er 

vigtigt for os at opfylde dine ønsker 

og behov for at realisere din drøm 

om din egen autocamper. Innovative 

løsninger, et pålidelig chassis, et 

superlækkert interiør samt en 

brugervenlig betjening er altafgørende 

for os. Vore autocampere tilbydes med 

avanceret og innovativ teknologi til 

overkommelige priser. 

Denne sæson tilbyder vi yderligere to 

nye autocampere til vores sortiment. 

Derudover har vi opgraderet udstyret 

i alle vore modeller. Den markante 

beige farve fra Canada samt Alaska 

modellerne bliver parret med mørke, 

iøjnefaldende elementer og bidrager 

med nye mønstre til et unikt udseende. 

Udseendet på vore delintegrerede 

campere er nydesignede, således at de 

harmonerer med det dynamiske Renault 

Master look. Camp serien med sine 

prisvindende modeller ACA 690, der 

har vundet sølv samt ACT 640 der har 

vundet guld i Auto Bilds „Das Goldene 

reisemobil“. Ahorn Camp er i vækst. 

Gennem årene har familieforetagendet 

været i en rivende udvikling og er 

et af de hurtigst voksende på det 

tyske marked. Virksomheden har 

også fået tildelt prisen ”Das Goldene 

reisemobil” for Canada AE og Van 

City og flere gange er Ahorn Camp 

præmieret med vækstprisen, Focus 

Wachstumschampion. Vi arbejder 

intensivt med udvikling og innovation 

for at skabe din drømmecamper.

Læs mere vedrørende vore modeller og 

bliv overbevist om, at Ahorn Camp er 

dit bedste valg.

VORES OPSKRIFT PÅ SUCCES
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Design, komfort og køreglæde - Renault Master

Alle Ahorn campere har som standard de nyeste motorer med 

Euro 6d Full og AdBlue technology. Twin-Turbo technology 

dieselmotorer har lavt forbrug. Ahorn Camp har siden 2014 

bygget eksklusivt på Renault og har tætte relationer til den 

franske bilproducent.

Alle vore campere er bygget på Renault Master chassis, som 

er yderst pålidelig. Markant lækkert design, lavt forbrug og et 

slidstærkt interiør er kendetegn for Renault Master. Dermed 

danner dennebil et solidt fundament, som udmærker sig 

med høj ydelse og effektivitet for vore campere.

Renault Master

2,3 l Diesel Motor
145 HK Twin-Turbo

165 HK Twin-Turbo

•  Effektive Twin -Turbo motorer med højt 
    drejningsmoment
•  Lavt brændstofforbrug
•  Elegante kromdetaljer
•  Tilvalg af ekstraudstyr
•  Hurtig vej- og ulykkesassistence gennem 
    Renault Assistance

Ahorn Danmark er importør og forhandler af Ahorn
campere i Danmark og det er vi stolte af.

Ahorn Danmark ejes og drives af Axel Schramm, der 
har drevet butik i mange år. Dette har kun kunnet lade 
sig gøre i kraft af, at du som kunde altid er blevet taget 
seriøs og at en aftale er en aftale.

Kom og besøg os i vores udstilling på Livøvej 7H i Viborg. 
Vi giver gerne en sodavand eller en kop kaffe. 

Vi har altid åbent for dig, som gerne vil have fremvist 
vores autocampere. 

AHORN DANMARK - SALG OG UDLEJNING AF AUTOCAMPERE
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CANADA

OVERSIGT

MODELLER 2022/23

CAMP

*mulighed for hæveseng

ALKOVER

ALKOVER & DELINTEGREREDE

CAMP T 590

4 3 (4)*

L:  5,99 M

SIDE 10

CAMP A 595

4 5

L:  5,99 M

SIDE 8

CANADA AD

6 6

L:  7,32 M

SIDE 18

CAMP A 690

4 5

L:  6,98 M

SIDE 9

Opredning i siddegruppe

CANADA AE

5 5

L:  7,48 M

SIDE 19

Opredning i siddegruppe

CANADA AS

6 7

L:  7,48 M

SIDE 20

Opredning i siddegruppeOpredning i siddegruppe

Opredning i siddegruppeOpredning i siddegruppe
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DELINTEGREREDE

ALASKA DELINTEGREREDE

CAMP T 660

6 4 (6)*

L:  6,60 M

SIDE 12

CAMP T 690

4 3 (4)*

L:  6,99 M

SIDE 13

*mulighed for hæveseng

CANADA TF

4 2 (4)*

L:  7,48 M

SIDE 22

ALASKA TD

4 2 (4)*

L:  7,48 M

SIDE 31

ALASKA TE

4 2 (4)*

L:  7,48 M

SIDE 30

ALASKA TQ

4 2 (4)*

L:  7,48 M

SIDE 31

CAMP T 640

4 2 (4)*

L:  6,48 M

SIDE 11

CANADA TQ

5 3 (5)*

L:  7,48 M

SIDE 21

Opredning i siddegruppe

CANADA TU

4 2 (4)*

L:  6,97 M

SIDE 23

CANADA TE

5 3 (5)*

L:  7,48 M

SIDE 24

Opredning i siddegruppe

Opredning i siddegruppe Opredning i siddegruppe Opredning i siddegruppe
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AHORN CAMP SERIE 

CAMP MODELLER 
FORBLIVER MINDRE END 7 METER

Ahorn Camp serien udmærker sig ved sin kompakte længde og

tidsløse design. Med en totallængde på under 7 meter har de et

rummeligt og åbent design og byder på en optimal udnyttelse

af plads, hvor rigeligt opbevaringsplads er tænkt ind i 

plantegningen. Tekniske komponenter fra førende producenter 

som Polyvision rammevinduer, GFK-gulve, Thetford-

kassettetoilet, Truma-gasvarme og Heki tagvinduer bidrager til 

problemfrie rejser.

Køleskabet vælger automatisk nødvendig forsyningskilde.

LED-belysning, bordplade og bord i marmorlook fuldender 

interiøret. Ofte er forstolene vendbare og bidrager til mere 

plads ved spisebordet og kan med få greb føres tilbage til 

udgangsposition. 

Alle modeller har fuldt udstyrede køkkener, som byder

på rigelig opbevaringsrum til køkkengrej. 

Alle campere har en garage bagerst, hvor alt campingudstyr

kan opbevares. Desuden fremstår alle Camp modeller i en ædel

arctic-hvid med marineblå designelementer. Ønsker du at rejse

om vinteren, kan vi tilbyde ekstra vinterpakke.

Leder du efter en fleksibel og letkørende camper under 7 meter

uden at give afkald på komfort, så er løsningen Camp serien,

hvor vi tilbyder 4 delintegrerede og 2 alkovemodeller. To 

modeller er endda mindre end 6 meter lang.
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Fleksibilitet møder
tilgængelighed

Fordele
• Ædel finér (træ) 
• Myggenet og mørklægningsgardiner
• Gulv i flise-look
• Soft-close hængsler fra Blum
• Kompakt badeværelse med brusekabine
• Start & stop - automatik
• Masser af LED-lys
• Forstole er vendbare i næsten alle modeller
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CAMP SERIE ALKOVE

4 5 

Behagelig sovekomfort

Takket være den smarte udnyttelse af pladsen,

byder vores mindste alkove-model ACA

595 på masser af komfort og maksimal

plads- og rumudnyttelse. På trods af de kom-

pakte mål kan 5 voksne finde en komfortabel

soveplads.

Den bagerste seng er monteret højt, således

der er plads til mere opbevaring under denne.

2 personer kan sove i alkove-dobbeltsengen.

og når sengen ikke er i brug, kan den klappes

op. Køkkenet er fuldt udstyret med et 89 ltr.

stort køleskab med fryserum.

ACA 595
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CAMP SERIE 

4 5 

ALKOVE

Ahorn Camp ACA 690 har en soveafdeling

i bagenden, som kan lukkes og yderligere 2

sovepladser i alkoven.

Under sengen bagerst er der flere rum til opbe-

varing.Det store badeværelse med brusekabine

samt en stor ferskvandstank gør det

muligt at rejse ubesværet i længere perioder.

Her er plads til 4 medrejsende. Drejbare forstole

og den flytbare bordplade gør det muligt,

at 5 personer kan sidde med ved bordet.

Boligkvalitet på under 7 meter

AC
A 

69
0
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CAMP SERIE DELINTEGRERET

4 3 (4)* 

Gennemtænkt rumkoncept
Vores ACT 590 vinder på sin indretning.

Med en totallængde på under 6 meter betaler

du mindre, når du benytter dig af færger

og holdepladser.

ACT 590 byder på masser af opbevaringsmulig-

heder over førerhuset og bagtil som tilsvarende

større modeller.

I garagen er der plads til campingudstyr og

lignende. Badeværelset samt det store skab

er særligt pladsbesparende. Et integreret,

klapbart trin gør det nemt at komme op i den

forhøjede seng.

*Mulighed for hæve-/sænkeseng

ACT 590
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CAMP SERIE DELINTEGRERET

4 2 (4)* 

Indbydende bolig
Takket være den fleksible hæve-/sænkeseng

og drejesæder byder ACT 640 på en komfortabel

bolig.

Soveområdet er fleksibelt med plads til 4

personer. Baderummet befinder sig bagerst i

vognen. Wc og bruser er separate.

Et stort skab byder på plads til tøj og diverse

tilbehør. Leder du efter en letkørende camper

med flot interiør og god plads, er ACT 640

lige sagen.

*Mulighed for hæve-/sænkeseng

AC
T 

64
0
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CAMP SERIE 

6 4 (6)* 

Optimal pladsbesparelse

På mindre end 7 meters længde opfylder

vores ACT 660 alle campingdrømme. Den

indbydende dobbelt-dinette kan med lethed

laves om til en dobbeltseng.

LED-belysningen kan dæmpes og skabe en

indbydende og hyggelig atmosfære.

Den franske dobbeltseng giver en optimal

rumopdeling. Du finder også et fuldt udstyret

køkken med 3-gasblus. Tagvinduet og

et stort panoramavindue byder på masser af

dagslys.

*mulighed for hæve-/sænkeseng

DELINTEGRERET

ACT 660
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CAMP SERIE 

4 3 (4)* 

Seperat privatområde

Kendetegnende for ACT 690 er adskillelsen

mellem bolig og soveområde. De to separate

enkeltsenge kan nemt ombygges til ét stort

soveområde til hele familien.

Siddeområdet, der kan forvandles til en

seng, samt el-hævesengen (tilvalg), gør det

muligt for op til 4 personer at overnatte i

camperen. 

Desuden er der et stort badeværelse

samt separat bruser.

De to garagedøre gør pakning og aflæsning

nemt og enkelt, uanset hvor meget bagage

der er med.

*mulighed for hæve-/sænkeseng

DELINTEGRERET

AC
T 

69
0



AHORN CAMP SERIE HIGHLIGHTS
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Køleskab med fryserum

Nye tekstiler samt isofix*

Rummelige soft close-skuffer med lås

Digitalt display- og betjeningspanel

*Tilvalg



AHORN CAMPHIGHLIGHTS
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Moderne badeværelser

Kvalitetsmadrasser og
træmeder

Truma CP+ panel Dometic Heki tagvindue med fluenet
og mørklægningsgardiner

Polyvision rammevinduer

*Tilvalg



CANADA SERIE - ALKOVE & DELINTEGRERET
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Beige er kendetegnende for Canada serien. Highlights

i farven nøddebrun og antrasit findes også i det tidsløse

interiør. Den mørke gulvbelægning i flise-look er

rengøringsvenlig og behagelig at gå på. Den praktiske

rumopdeling giver par, venner eller hele familien mulighed

for privatliv og komfort.

Canada serien bidrager til gode rejseoplevelser ved

blandt andet, at bruseområde og toilet er separeret

og i nogle modeller endda i 2 rum, hvilket giver større

fleksibilitet ved morgenrutinerne.

I næsten alle modellerne er der en ekstra dør i boligområdet,

og de 2 rum giver yderligere mulighed for

privat atmosfære.

Ønsker du vintercamping, kan du opgradere til en vinterpakke

fra Truma.

Vil du nyde din campingtur med familie eller venner

og ikke give afkald på boligkvalitet, så er Canada modellerne

svaret. Disse tilbydes med alkove, enkeltseng,

dobbeltseng, køjeseng eller som delintegreret med

queensize seng.

CANADA MODELLER 
OVERBEVISENDE RUMMELIGHED

Fordele
• Separate bruse- og toiletområder

• Ædel-finér fra Tecnoform

• Soft-closehængsler fra Blum

• Køleskab fra Thetford

• Gulv i flise-look

• Siddegruppen kan ombygges (modelafhængig)

• Familievenlig
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,,Funktionalitet
møder design
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CANADA SERIE 

Madtilberedning som derhjemme

Canada AD, alkove med dobbeltseng, udmærker

sig ved et stort og flot køkken og mange

sove- og siddepladser.

Stor bordplade, mange skuffer og skabe til

opbevaring gør dette køkken til en drøm for

hobbykokken.

Når siddegruppen ombygges, er der plads til

6 personer. Sengen bagerst byder på behagelig

liggekomfort og er forhøjet, hvilket giver

ekstra opbevaringsplads under sengen. 

Dobbeltsengen i alkoven kan hæves, hvilket 

medfører en åben rumfornemmelse. Et højskab

gør det muligt at opbevare tøj på bøjle.

ALKOVE

Canada AD

6 6



5 5

19

CANADA SERIE 

Canada AE tilbyder et kreativt rumkoncept,

enkeltsenge samt 5 sovepladser og rigelig

plads.

Dobbeltsengen i alkoven kan hæves om dagen

og siddegruppen kan omdannes til senge,

når der er behov. Enkeltsengene i den bagerste 

del er fastmonterede. En dør lukker til boligom-

rådet.

Dette muliggør, at man kan trække sig tilbage

i dagtimerne og om aftenen virker døren

støjreducerende.

Denne model er optimal til familier og fik en

topplacering ved valget til Goldenen Reisemobil

2021.

Intelligent rumkoncept sørger for behageligt indeklima

ALKOVE

Ca
na

da
 A

E
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CANADA SERIE 

 Die Dinetten bieten tagsüber genug Sitz- und Esskomfort 
und sind nachts zum Bett umbaubar. 

Full House - her er der plads til mange

Vores alkovemodel med køjesenge har plads

til alle - den store familie eller vennerne.

Op til 7 sovepladser og en fantastisk rumudnyt-

telse samt et pladsoptimerende rumdesign

bidrager til masser af boligplads. Køjesengen

bagerst er fastmonteret. Dobbeltsengen i alko-

ven  klappes op i dagtimerne.

Siddegruppen kan omdannes til en dobbelt- og

enkeltseng. Entrédøren er flyttet bagud,

hvilket gør det mere hyggeligt i boligområdet.

Sikkerhedsnet ved køje og alkove sørger

for tryghed, når der skal soves.

6 7

ALKOVE

Canada AS



5 3 (5)*
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CANADA SERIE 

*mulighed for hæve-/sænkeseng

DELINTEGRERET

Midt i soveværelset finder du en queensize

seng med plads til at komme ind eller ud på

begge sider af sengen. 2 store skabe byder på

masser af plads til tøj og opbevaring.

Under sengen finder du også opbevaringsplads.

Dette medfører mere plads i boligområdet.

I det flotte køkken i marmorlook finder du 3

gasblus og Piezo-tænding (elektrisk), som er

let at betjene.

Sove som de kongelige

Ca
na

da
 T

Q



TEILINTEGRIERTEDELINTEGRERET
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CANADA SERIE 

Candle Light dinner for 4

Modellen Canada TF samt TE har enkeltsenge

bagerst. TF udmærker sig ved en “face to

face“ siddegruppe. Spisebordet kan klappes

ud og kan benyttes af 2 eller 4 overfor hinanden

siddende personer til spisning og lignende.

Køkkenet med stor vask samt køleskab

byder på gode forhold til madlavning samt

opvask. Det lyse træinteriør går hånd i hånd

med polsterbetrækket i beige-grå nuancer,

og det store tagvindue sørger for behageligt

dagslys i camperen.

*mulighed for hæve-/sænkeseng

4 2 (4)* 

Canada TF



4 2 (4)*

DELINTEGRERET

23

CANADA SERIE 

Den u-formede siddegruppe bagerst byder på

plads til hyggelige timer. Spisebordet i marmor-

look kan klappes ud. Sammen med spisepladsen

i front er der 10 siddepladser totalt.

Polstringen er komfortabel og byder på behage-

lig siddekomfort.

Dobbeltsengen over rund-siddegruppen betje-

nes elektrisk. Som ekstra kan vi tilbyde en

dobbeltseng som elektrisk hæve-/sænkeseng

over spiseområdet i front.

Rund-siddegruppe i topklasse

*mulighed for hæve-/sænkeseng

Ca
na

da
 T

U



DELINTEGRERET
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CANADA SERIE 

*mulighed for hæve-/sænkeseng

5 3 (5)*

Soveplads til hele familien

Skal familien med små børn på rejse, skal du

vælge Canada TE. De behagelige enkeltsenge

bagerst kan med ekstra puder nemt og hurtig

blive til en kæmpe seng på 2,20 meters

længde.

Opbevaringsrummene foroven gør natbord

overfødigt. Den indirekte LED-belysning bidra-

ger til en behagelig atmosfære.

Der er en lille dør til garagen mellem sengene.

Bad og wc er separate til højre og venstre

i forbindelse med soveområdet. En dør

adskiller sove-og boligområdet.

Canada TE



HIGHLIGHTS
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CANADA SERIE 

Moderne badeværelse

Stort køkken- og spiseområde i Canada TU modellen



CANADA SERIE HIGHLIGHTS
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Fluenet i døren

Rammevinduer med fluenet og  
mørklægningsgardiner

Nye tekstiltyper som standard samt isofix* Panoramavindue med behageligt lysindfald i
delintegrerede modeller*

Stor rummelig garage

*Tilvalg

Dometic Heki tagvindue

Truma CP+ Panel



CANADA SERIEHIGHLIGHTS

27
*Tilvalg

Digitalt betjeningspanel

Komfur med 3 blus og Piezotænding

Stort køleskab med separat fryser*

Soft close-hængsler fra BlumLED-belysning, indstigningshjælp og  
stemningsbelysning

USB-stik ved siddegruppen og i læselamper

Kvalitetsmadrasser og træmeder
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ALASKA SERIE 

Alaska serien opfylder højeste krav til komfort og design.

Som standard leveres serien med dieselfyr. Yderlig kan der

tilvælges en vinterpakke fra Webasto, der muliggør komfortab-

le helårsrejser. Lækkert design fuldender interiøret.

Polstring i lys velour byder på flot look og siddekomfort. De

cremefarvede tekstiler er i fin kontrast til de chokoladefarvede

overflader på overskabene. Integreret LED-lys giver et

behageligt og varmt lys, som kan dæmpes.

Badeværelse med stort spejl, masser af plads og et ekstrastort

brusehoved byder på luksus. Adskillelse af badeværelse

og toilet gør brugeroplevelsen behagelig. 

Det store Skyroof-panoramavindue (ekstraudstyr) samt det 

store tagvindue sørger for flot lysindfald samt masser af frisk

luft. Køkkenet har store skuffer, elektrisk emhætte og bidrager

til den perfekte boligoplevelse.

Ønsker du et elegant og behageligt hjem på 4 hjul på helårsre-

jser, så skal du vælge en Alaska model. Du kan vælge

mellem tre delintegrerede med dobbelt-, enkelt- eller

queensizeseng.

ALASKA MODELLER
HELÅRSREJSER PÅ “ FIRST CLASS”

Fordele
• Dobbeltlås
• Webasto vinterpakke
• Rummeligt badrum
• Elektrisk emhætte
• Panoramavindue (ekstra)
• Soft-close skuffer og låger
• LED-belysning (dæmpbar)
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Elegance møder
rejsekomfort



DELINTEGRERETALASKA SERIE 

30

Komfort i hele vognens længde

Alaska TE har 2 senge bagerst, som kan laves

til en kæmpe seng med ekstra puder.

To læselamper giver rigeligt lys og er forsynet

med USB-stik.

Det store wc samt bruser befinder sig til

højre og venstre af soveafdelingen.

En dør til boligområdet giver privat atmosfæ-

re. Ønsker du yderligere sovepladser,

kan disse leveres som ekstra i form af

hæve-/sænkesenge.

*mulighed for hæve-/sænkeseng

AL
AS

KA
 T

E

4  2 (4)*



DELINTEGRERET
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ALASKA SERIE 

Queensize seng inklusive luksusudstyr

Alaska TQ - her sover du godt. Bogstaveligt

talt sover du som en konge. Ved siden af

sengen er der to store skabe samt plads til

opbevaring. Under sengen er der yderligere

plads til sko og større genstande.

LED-belysningen kan dæmpes og sammen

med de store rammevinduer skaber det et

behageligt indeklima.

Dobbeltsengen bagerst byder på en stor so-

veplads. Trinnene til sengen er fastmonteret og

giver fine adgangsforhold til sengen.

De store vinduer giver et fint udsyn.

Hævesengen (tilvalg) giver 2 ekstra sovepladser.

Denne monteres over spisepladsen og giver

med panoramavinduet frit udsyn til himlen.

Udsigt med komfort

*mulighed for hæve-/sænkeseng

*mulighed for hæve-/sænkeseng

4 2 (4)*

AL
AS

KA
 T

D

4 2 (4)*

AL
AS

KA
 T

Q



HIGHLIGHTSALASKA SERIE 
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*Tilvalg

Panoramavinduet der giver en hyggelig
indbydende stemning*

Opbevaringsrum under sengen giver mere plads
i boligen i Alaska TQ

Stort køleskab med fryser*

Elektrisk emhætte



HIGHLIGHTS ALASKA SERIE  

3333
*Tilvalg

Polstring i kvalitets velour samt isofix*

Separat wc- og bruseområde

Drejbare førerhus-sæder i boligdesign
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Modeller 2023

* 121 kW - 165 HK motor muligt som tilvalg.
** Køretøjets vægt er egenvægt i basisudførsel inkl. fører (75kg), 1/2 dieseltank, 20 liter ferskvand og en gasflaske.
De tekniske specifikationer er vejledende. Producent og forhandler er ej ansvarlige for eventuelle ændringer.
Ahorn Danmark tager forbehold for trykfejl og evt. prisændringer, november 2022

BASISKØRETØJ ACT 590 ACA 595 ACT 640 ACT 660 ACT 690 ACA 690

Motor Renault Master Renault Master Renault Master Renault Master Renault Master Renault Master

Dieseltank 80 l. 80 l. 80 l. 80 l. 80 l. 80 l.

AdBlue Tank 20 l. 20 l. 20 l. 20 l. 20 l. 20 l.

Akselafstand (mm) 3682 3682 4332 4332 4332 4332

Slagvolume 2300 2300 2300 2300 2300 2300

KW - HP 107 - 145 * 107 - 145 * 107 - 145 * 107 - 145 * 107 - 145 * 107 - 145 *

Transmission 6 + R 6 + R 6 + R 6 + R 6 + R 6 + R

Forhjulstræk ja ja ja ja ja ja

Baghjulstræk nej nej nej nej nej nej

Førerhusfarve hvid hvid hvid hvid hvid hvid

Radio MP3 USB Bluetooth ja ja ja ja ja ja

Fartpilot ja ja ja ja ja ja

Dobbelt airbags + ABS ja ja ja ja ja ja

Elektriske vinduer ja ja ja ja ja ja

Centrallås med fjernbetjening ja ja ja ja ja ja

STØRRELSE OG VÆGT

Samlet længde (mm) 5996 5997 6480 6607 6988 6988

Samlet bredde - Udvendig/Indvendig (mm) 2340 - 2200 2340 - 2200 2340 - 2200 2340 - 2200 2340 - 2200 2340 - 2200

Samlet højde - Udvendig/Indvendig (mm) 2960 - 1995 3060 - 1995 2960 -  1995 2960 - 1995 2960 - 1995 3060 - 1995

Tykkelse: gulv - vægge - tag (mm) 41 - 30 - 30 41 - 30 - 30 41 - 30 - 30 41 - 30 - 30 41 - 30 - 30 41 - 30 - 30

Samlet antal selepladser 4 4 4 6 4 4

Vægt (kg) ** 2868 2899 2984 2930 3078 3055

Tilladt totalvægt (kg) 3500 (4000) 3500 (4000) 3500 (4000) 3500 (4000) 3500 (4000) 3500 (4000)

SENGE

Sovepladser 3 (4) 5 2 (4) 4 (6) 3 (4) 5

Dobbeltseng - Alkove (mm) nej 1450 nej 1450 x 2200 nej nej nej 1450 x 2200

Dinetteseng (mm) 1050 x 2200 1035 x 1900 1400 x 2200 1240 x 1880 1050 x 2200 1050 x 2200

El-hæveseng - front (mm) tilvalg: 980 x 2000 nej 1330 x 2000 tilvalg: 1380 x 2000 tilvalg: 980 x 2000 nej

El-hæveseng - bag (mm) nej nej nej nej nej nej

Enkeltseng - bag (mm) nej nej nej nej nr.1: 750 x 1900
nr.2: 750 x 1900

nr.1: 750 x 1900
nr.2: 750 x 1900

Dobbeltseng - bag (mm) 1315 x 2285 1255 x 2200 nej 1385 x 2050 udvidet: 
1480 x 2200

udvidet: 
1480 x 2200

Køjeseng (mm) nej nej nej nej nej nej

VANDTANKE

Ferskvandstank 20 + 65 l. 20 + 65 l. 20 + 60 l. 20 + 65 l. 20 + 65 l. 20 + 65 l.

Spildevandstank 120 l. 120 l. 120 l. 120 l. 120 l. 120 l.

WC tank 17 l. 17 l. 17 l. 17 l. 17 l. 17 l.

Opvarmet spildevandstank tilvalg tilvalg tilvalg tilvalg tilvalg tilvalg

UDSTYR

Varme Truma Combi C4  Truma Combi C4  Truma Combi C4 Truma Combi C4 Truma Combi C4  Truma Combi C4

El-vandvarmer Truma Combi C4 Truma Combi C4 Truma Combi C4 Truma Combi C4 Truma Combi C4 Truma Combi C4

Gasskab 2 x 11:13 kg 2 x 11:13 kg 2 x 11:13 kg 2 x 11:13 kg 2 x 11:13 kg 2 x 11:13 kg

Køleskab 89 l. 89 l.
89 l.

tilvalg: 141 l. 
89 l. 89 l. 89 l.

Emhætte nej nej nej nej nej nej

Antal kogeblus 3 3 3 3 3 3

Gasovn nej nej nej nej nej nej

Fluenet i dør og vinduer ja ja ja ja ja ja

Tagræling med stige tilvalg tilvalg tilvalg tilvalg tilvalg tilvalg

Batteri til opholdsrum ja ja ja ja ja ja

Sædebetræk i førerkabine ja ja ja ja ja ja

Støtteben tilvalg tilvalg tilvalg tilvalg tilvalg tilvalg

Garagedør, mål: H (mm) x B (mm) 350 x 900 1000 x 650 1050 x 500 350 x 1050 850 x 750 850 x 750

Drejbare sæder i førerhus ja ja ja nej ja ja

Udendørslys tilvalg tilvalg tilvalg tilvalg tilvalg tilvalg

Sengemeder ja ja ja ja ja ja

Brusedør nej nej ja ja ja ja
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ALASKA TD ALASKA TE ALASKA TQ

Renault Master Renault Master Renault Master

80 l. 80 l. 80 l.

20 l. 20 l. 20 l.

4006 4006 4006

2300 2300 2300

107 - 145 * 107 - 145 * 107 - 145 *

6 + R 6 + R 6 + R

ja ja ja

nej nej nej

hvid hvid hvid

ja ja ja

ja ja ja

ja ja ja

ja ja ja

ja ja ja

7477 7477 7477

2340 - 2200 2340 - 2200 2340 - 2200

2970 - 1995 2970 - 1995 2970 - 1995

46 - 30 - 30 46 - 30 - 30 46 - 30 - 30

4 4 4

3142 3134 3130

3500 (4000) 3500 (4000) 3500 (4000)

2 (4) 2 (4) 2 (4)

nej nej nej

nej nej nej

tilvalg: 1220 x 2000 tilvalg: 1220 x 2000 tilvalg: 1220 x 2000

nej
nr.1: 800 x 2025 
nr.2: 800 x 2060

nej

1425 x 2090
opt. höhenverstellbar

udvidet: 
1900 x 2200

1400 x 1900

nej nej nej

20 + 65 l. 20 + 65 l. 20 + 65 l.

100 l. 100 l. 100 l.

17 l. 17 l. 17 l.

tilvalg tilvalg tilvalg

Webasto AirTop 
Evo 4000

Webasto AirTop 
Evo 4000

Webasto AirTop 
Evo 4000

El-vandvarmer 8 l. El-vandvarmer 8 l. El-vandvarmer 8 l.

2 x 11:13 kg 2 x 11:13 kg 2 x 11:13 kg

141 l. 141 l. 141 l.

ja ja ja

3 3 3

tilvalg tilvalg tilvalg

ja ja ja

tilvalg tilvalg tilvalg

ja ja ja

ja ja ja

tilvalg tilvalg tilvalg

1110 x 700 1050 x 700 750 x 700

ja ja ja

tilvalg tilvalg tilvalg

ja ja ja

ja ja ja

 Der tages forbehold for trykfejl. Vi forbeholder os retten til udstyrsændringer og produktforbedringer.
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.

CANADA AD CANADA AS CANADA AE CANADA TQ CANADA TE CANADA TF CANADA TU

Renault Master Renault Master Renault Master Renault Master Renault Master Renault Master Renault Master

80 l. 80 l. 80 l. 80 l. 80 l. 80 l. 80 l.

20 l. 20 l. 20 l. 20 l. 20 l. 20 l. 20 l.

4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332

2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300

107 - 145 * 107 - 145 * 107 - 145 * 107 - 145 * 107 - 145 * 107 - 145 * 107 - 145 *

6 + R 6 + R 6 + R 6 + R 6 + R 6 + R 6 + R

ja ja ja ja ja ja ja

nej nej nej nej nej nej nej

hvid hvid hvid hvid hvid hvid hvid

ja ja ja ja ja ja ja

ja ja ja ja ja ja ja

ja ja ja ja ja ja ja

ja ja ja ja ja ja ja

ja ja ja ja ja ja ja

7317 7477 7477 7477 7477 7477 6969

2340 - 2200 2340 - 2200 2340 - 2200 2340 - 2200 2340 - 2200 2340 - 2200 2340 - 2200

3060 - 1995 3060 - 1995 3060 - 1995 2960 - 1995 2960 - 1995 2960 - 1995 2960 - 1995

41 - 30 - 30 41 - 30 - 30 41 - 30 - 30 41 - 30 - 30 41 - 30 - 30 41 - 30 - 30 41 - 30 - 30

6 6 5 5 5 4 4

2974 2972 3058 3050 3059 3103 3002

3500 (4000) 3500 (4000) 3500 (4000) 3500 (4000) 3500 (4000) 3500 (4000) 3500 (4000)

6 7 5 3 (5) 3 (5) 2 (4) 2 (4)

1450 x 2200 1450 x 2200 1450 x 2200 nej nej nej nej

1250 x 1880
nr.1: 625 x 1745
nr.2: 1250 x 1880

1058 x 2200 1058 x 2200 1058 X 2200 nej nej

nej nej nej tilvalg: 1215 x 2000 tilvalg: 1215 x 2000 tilvalg: 1215 x 2000 tilvalg: 1215 x 2000

nej nej nej nej nej nej 1215 x 2000

nej nej
nr.1: 800 x 2005 
nr.2: 800 x 2050

nej
nr.1: 800 x 2005 
nr.2: 800 x 2050

nr.1: 800 x 1935
nr.2: 800 x 1980

nej

1250 x 2200
tilvalg: højdejusterbar

nej
udvidet: 

1900 x 2200
1400 x 1910

udvidet:
1900 x 2200

udvidet:
1900 x 2200

nej

nej 982 x 2200 nej nej nej nej nej

20 + 65 l. 20 + 65 l. 20 + 65 l. 20 + 65 l. 20 + 65 l. 20 + 60 l. 20 + 65 l.

120 l. 120 l. 120 l. 120 l. 120 l. 120 l. 120 l.

17 l. 17 l. 17 l. 17 l. 17 l. 17 l. 17 l.

tilvalg tilvalg tilvalg tilvalg tilvalg tilvalg tilvalg

Truma Combi C4 Truma Combi C4 Truma Combi C4 Truma Combi C4 Truma Combi C4 Truma Combi C4 Truma Combi C4

Truma Combi C4 Truma Combi C4 Truma Combi C4 Truma Combi C4 Truma Combi C4 Truma Combi C4 Truma Combi C4

2 x 11:13 kg 2 x 11:13 kg 2 x 11:13 kg 2 x 11:13 kg 2 x 11:13 kg 2 x 11:13 kg 2 x 11:13 kg

141 l. 141 l. 141 l. 141 l. 141 l. 141 l. 141 l.

nej nej nej nej nej nej nej

3 3 3 3 3 3 3

nej nej nej nej nej nej nej

ja ja ja ja ja ja ja

tilvalg tilvalg tilvalg tilvalg tilvalg tilvalg tilvalg

ja ja ja ja ja ja ja

ja ja ja ja ja ja ja

tilvalg tilvalg tilvalg tilvalg tilvalg tilvalg tilvalg

1050 x 850 1150 x 800 900 x 700 600 x 700 900 x 700 900 x 700 470 x 650

nej nej ja ja ja ja ja

tilvalg tilvalg tilvalg tilvalg tilvalg tilvalg tilvalg

ja ja ja ja ja ja ja

ja ja ja ja ja ja ja
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