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Om man er på vej hjem, eller ud og opleve verdenen – Så har denne 
prisbillige autocamper alt hvad du behøver på din rejse: fleksibilitet, 
sikkerhed og bil lignende køreegenskaber på vejen. Og med en 
komplet og simpel udstyrs liste til alle som vil ud at rejse. Oplev selv 
hvordan denne ferie måde virkelig ingen grænser har – til en virkelig 
overskuelig pris.

En by lejlighed og 
hytte på landet i en 
– for den ultimative 
rejse frihed 
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Roadcar R540
Kompakt og stadig med en masse plads. Og med 
køreegenskaber som en personbil – men bare meget 
bedre udstyret. For du har altid dit badeværelse, køkken 
og stue med dig uanset hvor du er. Og med en masse 
plads, fra bag enden til føre kabinen, kan du altid have det 
længste bagage med.

1 Sidegruppe med drejebordplade (Tilkøb)         2 Altid med dig, dit eget soveværelse         3 Din egen restaurant         4 Badeværelse med alt som der hjemme

4

Som standard  
selvfølgelig

Køkken

Bordplade i robust materiale

2 brænder kogeplade med Peizo tænder og glasplade som giver mere bord plads

Rummelige skuffer under køkkenbord

Bestik skuffe med ruller i høj kvalitet

90 l kompressor køleskab inkl. 6.4 l fryser 

Badeværelse

Rummeligt badeværelse med bruser

Dreje toilet så der er god plads til at tag et bad

Store spejle

Tagluge udluftning

Kraftig LED lys i badeværelset

Sengepladser

Mulighed for at gemme sengen væk så der er større bagagerum 

Praktisk bagagerum med gode fastgørelses muligheder også til lidt tungere ting

Høj kvalitets madresser i kold skum med sengefjedre 

Teknisk udstyr

Hoved kontakt til lys ved indgang og senge afdelingen

Gas kasse i forstærket materiale til 2 X 11 kg flasker ( 2 x 5 på R601

Kraftig Truma Combi 4 gas varme system integreret under sidegruppen for optimal varmefordeling 

Varmefordelings dyser i senge afdelingen og førekabinen

110 L. frisk vands tank inkl. Varmvands beholder ( 20 L. vand) installeret under sengen

92 l spildevands tank under bilen 

Sikringsboks, gas afbryder og frost sikrings ventil i skabet ved sidegruppen med nem adgang 

Varmvands tilslutning i alle armatur

Elektronik panel med vand, el og batteri kapacitets indikator

Kraftig AGM batteri teknologi

230 V CEE tilslutning med automat sikringer

HFI relæ

Basis autocamper

Citroën Jumper 3.3 t Light Chassis (Roadcar 640: 3.5 Light som standart)

4-cylinder turbo diesel, Euro 6d, Partikelfilter

Forlygter med integreret kørelys

ABS, EBD, ASR og fjernbetjent centrallås

Føre airbag

Skivebremser, for og bag og med krængningsstabilisator 

omdrejningstæller og servostyring

Højdejusterbar forlygter og startspærre

3 punkt seler til 4 personer 

El ruder i fordøre

Kabine lys med læse lampe

Højde justerbar sæder for 

Bodel

Fuld isoleret gulv, loft og vægge

Push-up Heki skylight

Høj kvalitets skabslåge låse 

Høj kvalitet på alle indvendige skabe, låge, håndtag, låse, hængsler osv.

Rummelige skabs og opbevarings muligheder

Gulv i flot og nemt vedligeholdt materiale 

Strømbesparende LED teknologi i alle lamper

Stort vægskab med bøjlestang, kun på ROADCAR 600 og frem

Roadcar 540: ekstra skabs plads under seng

Tv hjørne

Praktisk opbevarings plads under bordet til sko og meget andet 
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Vindues muligheder Vægt  
tillæg

Vinduer i bagdørene ( kun 640 ) 8

Vindue i siden på WC 2

Ekstra side vindue i højre side 4

Ekstra side vindue i venstre side 5

Ekstra sove mulighed Vægt  
tillæg

Pop up tag i hvid 127

Pop up tag i bilens farve 127

Varme systemer Vægt  
tillæg

Truma Combi 4E heater (kun sammen med cp plus ) 2

Truma diesel varmer 4

Truma CP Plus panel -

Truma diesel varmer + elpatron  
(kun sammen med CP plus)

4

Truma Combi 6 varmer (kun sammen med CP Plus) 2

Truma Combi 6E varmer (gas/elpatron) kun sammen  
med  CP Plus)

2

Bodels tilvalg Vægt  
tillæg

Ekstra senge mulighed i sidegruppen på tværs 9

Alternativ bordplade med dreje plade 9

Andet Vægt  
tillæg

Isofix i sidegruppen 0.5

Træbund i wc 4

Isoleret spildevands tank 2

Citroen udstyr Vægt  
tillæg

"Heavy" 16" alufælge 15.5

"Light" 15" alufælge 14.5

"Light" 16 " alufælge 10

Forstærket bladfjedre bag 17

Parkerings sensor bag 1

Automatisk klima anlæg -

Lak i special farver ( spørg for pris ) 2.5

Metal lak ( spørg for pris ) 2.5

Stænklapper 4 stks. 3

Elektriske foldbar spejle 0.2

Werbasto motorvarmer 6

Lakeret forkofanger 1

Blind-Spot-Detection med Rear Traffic Alert -

GRIP CONTROL, med Hill Assist Decent Control. -

Motorbeskyttelses plade 1.5

Automatisk nødbremse, vognbaneassistent,  
aut. fjernlys og skiltegenkendelse

0.5

Chassis tilvalg Vægt  
tillæg

3.3 t Light til  3.5 t Light -

3.3 t Light til 3.5 t Heavy 40

3.5 t Light til 3.5 t Heavy (6.40 m) 40

Elektronik tilvalg Vægt  
tillæg

1 stk. 95 amp. Ekstra batteri til bodelen 27

Usb-stik ved lamper 0.5

Alm radio 0.5

Bakkamera m radio m. applecar play, android auto 3

Bakkamera M. lilleskærm 2

Gas alarm til 3 gasser 0.1

Hvid

Blå

Rød

Rød Metal

Grå aluminium metal

Grå Metal

Hvid guld metal

Grå Graphite metal

Blå Lago metal

12

Roadcar R600
Roadcars mellem størrelse camper er alt andet end 
almindelig: stort køkkenbord med rummelige skabe 
til alt køkken udstyret, stor siddegruppe. Og en stor 
dobbelt seng med plads til store drømme.

1 2 3

4

1 Stedet hvor feriens gastronomi bliver frem tryllet          2 Sidegruppen camperens samlingspunkt         3 Drejebar bordplade (Tilkøb)         4 Stor seng til store drømme

5
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Roadcar R601
Kompakt på landevejen – masser af plads til familien. 
Med dens 4 komfortable senge pga. køjesengsløsningen, 
har R601 masser af plads til familien på turen. Skal man 
ikke bruge de 2 ekstra køjer kan de nemt fjernes enten 
foroven eller forneden så man kan have mere bagage 
eller cykler med.

2

3 4 5

1 Mere opbevaringsplads på ingen tid     2 2 Dobbelt senge som standart         3 Drejebar bordplade (Tilkøb) 4 Klar til de store familie middag    5 Med praktisk badeværelse (vindue er tilkøb)

1

6

Roadcar R600Roadcar R540 Roadcar R601 Roadcar R640

* Vægt specifikationerne er med standart udstyr. Den køreklare vægt kan ændre sig afhængig af ekstra udstyr. Vægt beregninger og beskrivelse er på bagsiden.

Tekniske data
Længde / Bredde / Højde ( Cirka mål ) mm
Indvendig højde ( Cirka mål ) mm
Hjul afstand mm
Dæk
Total vægt kg
Køreklar vægt ( Cirka vægt ) kg
Last evne inkl. 20 L frisk vand kg
Anhænger vægt Uden / Med bremser kg
Varmekilde
Friskvands tank inkl. Vandvarmer l
Spildevands tank l
Gas flasker antal kg
Batteri V / Ah
230 V stik
Køleskab i Liter ( køleskab / hvor fryseren er ) l
Selepladser
Sengepladser
Sengemål i bag mm
Sengemål køjesenge i 601 mm
Ekstra sengemål ved skydedør ( tilkøb ) mm

2.2 l BlueHDI 88 KW/120 HP

2.2 l BlueHDI 103 KW/140 HP

2.2 l BlueHDI 121 KW/165 HP

-

5,413 / 2,050 / 2,580 5,998 / 2,050 / 2,580 5,998 / 2,050 / 2,580 6,358 / 2,050 / 2,580
1,905 1,905 1,905 1,905
3,450 4,035 4,035 4,035
215 / 70R 15 C  6 x 15“ 215 / 70R 15 C  6 x 15“ 215 / 70R 15 C  6 x 15“ 215 / 70R 15 C  6 x 15“
3,300 3,300 3,300 3,500
2,630 2,700 2,740 2,790
670 600 560 710
750 / 2,500 750 / 2,500 750 / 2,500 750 / 2,500
Truma Combi 4 Truma Combi 4 Truma Combi 4 Truma Combi 4
110 110 110 110
92 92 92 92
2 x 11 2 x 11 2 x 5 2 x 11
12 V / 95 Ah 12 V / 95 Ah 12 V / 95 Ah 12 V / 95 Ah
2 2 2 2
Cirka 90 L / 6.4L Kompressor Cirka 90 L / 6.4L Kompressor Cirka 90 L / 6.4L Kompressor Cirka 90 L / 6.4L Kompressor
4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4
2 (+1 tilvalg ) 2 (+1 tilvalg ) 4 (+1 tilvalg ) 2 (+1 tilvalg )
1,950 x 1,330 / 1,300 1,970 x 1,570 / 1,500 1,850 x 1,570 / 1,500 1,960 x 1,950 / 1,850
-- -- 1,870 x 1,300 1,980 x 1,910 / 1,810 Mulighed for at ombygge til dobbelseng ( tilvalg )
1,850 x 840 / 760 1,850 x 1,050 / 880 1,850 x 1,050 / 880 1,850 x 1,050 / 880
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Vi gør friheden 
grænseløs

Tekniske data
Længde / Bredde / Højde ( Cirka mål ) mm
Indvendig højde ( Cirka mål ) mm
Hjul afstand mm
Dæk
Total vægt kg
Køreklar vægt ( Cirka vægt ) kg
Last evne inkl. 20 L frisk vand kg
Anhænger vægt Uden / Med bremser kg
Varmekilde
Friskvands tank inkl. Vandvarmer l
Spildevands tank l
Gas flasker antal kg
Batteri V / Ah
230 V stik
Køleskab i Liter ( køleskab / hvor fryseren er ) l
Selepladser
Sengepladser
Sengemål i bag mm
Sengemål køjesenge i 601 mm
Ekstra sengemål ved skydedør ( tilkøb ) mm

2.2 l BlueHDI 88 KW/120 HP

2.2 l BlueHDI 103 KW/140 HP

2.2 l BlueHDI 121 KW/165 HP

Ci
tr

oë
n

487.900,- 499.900,- 514.900,- -
501.900,- 513.900,- 528.900,- 539.900,-

515.900,- 527.900,- 542.900,- 553.900,-

5,413 / 2,050 / 2,580 5,998 / 2,050 / 2,580 5,998 / 2,050 / 2,580 6,358 / 2,050 / 2,580
1,905 1,905 1,905 1,905
3,450 4,035 4,035 4,035
215 / 70R 15 C  6 x 15“ 215 / 70R 15 C  6 x 15“ 215 / 70R 15 C  6 x 15“ 215 / 70R 15 C  6 x 15“
3,300 3,300 3,300 3,500
2,630 2,700 2,740 2,790
670 600 560 710
750 / 2,500 750 / 2,500 750 / 2,500 750 / 2,500
Truma Combi 4 Truma Combi 4 Truma Combi 4 Truma Combi 4
110 110 110 110
92 92 92 92
2 x 11 2 x 11 2 x 5 2 x 11
12 V / 95 Ah 12 V / 95 Ah 12 V / 95 Ah 12 V / 95 Ah
2 2 2 2
Cirka 90 L / 6.4L Kompressor Cirka 90 L / 6.4L Kompressor Cirka 90 L / 6.4L Kompressor Cirka 90 L / 6.4L Kompressor
4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4
2 (+1 tilvalg ) 2 (+1 tilvalg ) 4 (+1 tilvalg ) 2 (+1 tilvalg )
1,950 x 1,330 / 1,300 1,970 x 1,570 / 1,500 1,850 x 1,570 / 1,500 1,960 x 1,950 / 1,850
-- -- 1,870 x 1,300 1,980 x 1,910 / 1,810 Mulighed for at ombygge til dobbelseng ( tilvalg )
1,850 x 840 / 760 1,850 x 1,050 / 880 1,850 x 1,050 / 880 1,850 x 1,050 / 880

**Heavy 750/ 3.000

Mega Chassis pakken 

Air-conditioning i førekabinen

90 l diesel tank 

Elektrisk justerbar spejle med varme

Captain Chair sæder med dreje funktion

LED Kørelys

Forstærket generator

DAB antenne i sidespejl

Chromeringe ved instrumenter

Radio kontrol ved rat 

Instrumentbord med alu finish

Regn- og lys sensor 

Tåge lygter

Læder rat

Reserve hjul

Passager airbag

Fartpilot

Radio forberedelse inkl. DAB

Ladebooster

2 fjernbetjent nøgler ( Fra foråret 2022 )

Dæktryks sensor

Inkluderet i prisen

Basic pakke ( 24 Kg )

Elektrisk trinbræt ved skydedør

Fluenet ved skydedør, vinduer og ovenlys vinduer

Midi Heki ovenlys vinduer

Mørklægnings gardin i forrude

Integreret brusehoved

Pakke pris 19.900,- Kr.

10

En af de store, det er ikke kun længden der er 
imponerende, for den har også 2 store enkelt senge.
Så du kan stå op når du vil og ikke fordi en anden gør.

Roadcar R640

1

4

32

1 2 brænder kogeplade        2 Med praktisk badeværelse (vindue er tilkøb)        3 Sidegruppe med drejebar bordplade (Tilkøb)        4 Langs gående senge løsning (vinduer i bagdøre er tilkøb)

7
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For at sikre vi kan tilbyde Roadcar til den helt rigtige pris, 
har vi bygget den simpelt. Men alle modeller er stadig 
udstyret med alt hvad man behøver som standart. Fordi 
intet skal stå i vejen for den Grænseløse frihed – Ej heller 
rejsebudgettet.  

* Afhængig af opbygning og modeller

Med en Roadcar er der 
ikke noget ekstra, kun 
skønne oplevelser*.

1
2

3

ISO fix for den optimale sikkerhed,  
tilkøb til alle modeller. 

8

1

2

Under sengen  er det store opbevarings-
rum, hvor alt har sin plads. 
Ekstra soveplads (Tilkøb) omformer 
sidegruppen til en 3 stor seng.
Helt unikke og fleksible opbevarings mulig-
heder hvor man kan fjerne afskærmnings-
pladen, således man har åbent rum helt frem 
til føre kabinen. muligheder hvor man kan 
fjerne afskærmningspladen, således man har 
åbent rum helt frem til føre kabinen. 
Store køkkenbords flader,  
som gør madlavning i ferien til en fornø-
jelse. 
LED-Spots Justerbare LED-spots som 
man kan flytte rundt på for den optimale 
belysning.
110 L friskvands tank  Nem at komme til, 
så man kan tømme den og rengøre uden 
problemer.
Teknik rum  Alt under kontrol et sted: 
Frost sikring til vand, Sikringer og gas 
afbryder og det er nemt at komme til.
Fluenet (Basis pakken) Slut med insekter  
i bilen inden man skal sove.
Kontrol panelet Hovedcentralen til alt 
elektronikken. 
Toiletkassetten fra Thetford   
Nemt tilgængelig toilet kassette med 
magnet til at holde lugen oppe.

4

5
8 9

10

11

6

5

7

8

9

11

3
4

6
7

10

ISO fix for den optimale sikkerhed,  
tilkøb til alle modeller. 
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For at sikre vi kan tilbyde Roadcar til den helt rigtige pris, 
har vi bygget den simpelt. Men alle modeller er stadig 
udstyret med alt hvad man behøver som standart. Fordi 
intet skal stå i vejen for den Grænseløse frihed – Ej heller 
rejsebudgettet.  

* Afhængig af opbygning og modeller

Med en Roadcar er der 
ikke noget ekstra, kun 
skønne oplevelser*.

1
2

3

ISO fix for den optimale sikkerhed,  
tilkøb til alle modeller. 

8

1

2

Under sengen  er det store opbevarings-
rum, hvor alt har sin plads. 
Ekstra soveplads (Tilkøb) omformer 
sidegruppen til en 3 stor seng.
Helt unikke og fleksible opbevarings mulig-
heder hvor man kan fjerne afskærmnings-
pladen, således man har åbent rum helt frem 
til føre kabinen. muligheder hvor man kan 
fjerne afskærmningspladen, således man har 
åbent rum helt frem til føre kabinen. 
Store køkkenbords flader,  
som gør madlavning i ferien til en fornø-
jelse. 
LED-Spots Justerbare LED-spots som 
man kan flytte rundt på for den optimale 
belysning.
110 L friskvands tank  Nem at komme til, 
så man kan tømme den og rengøre uden 
problemer.
Teknik rum  Alt under kontrol et sted: 
Frost sikring til vand, Sikringer og gas 
afbryder og det er nemt at komme til.
Fluenet (Basis pakken) Slut med insekter  
i bilen inden man skal sove.
Kontrol panelet Hovedcentralen til alt 
elektronikken. 
Toiletkassetten fra Thetford   
Nemt tilgængelig toilet kassette med 
magnet til at holde lugen oppe.
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ISO fix for den optimale sikkerhed,  
tilkøb til alle modeller. 
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Vi gør friheden 
grænseløs

Tekniske data
Længde / Bredde / Højde ( Cirka mål ) mm
Indvendig højde ( Cirka mål ) mm
Hjul afstand mm
Dæk
Total vægt kg
Køreklar vægt ( Cirka vægt ) kg
Last evne inkl. 20 L frisk vand kg
Anhænger vægt Uden / Med bremser kg
Varmekilde
Friskvands tank inkl. Vandvarmer l
Spildevands tank l
Gas flasker antal kg
Batteri V / Ah
230 V stik
Køleskab i Liter ( køleskab / hvor fryseren er ) l
Selepladser
Sengepladser
Sengemål i bag mm
Sengemål køjesenge i 601 mm
Ekstra sengemål ved skydedør ( tilkøb ) mm

2.2 l BlueHDI 88 KW/120 HP

2.2 l BlueHDI 103 KW/140 HP

2.2 l BlueHDI 121 KW/165 HP

Ci
tr

oë
n

**Heavy 750/ 3.000

Mega Chassis pakken 

Air-conditioning i førekabinen

90 l diesel tank 

Elektrisk justerbar spejle med varme

Captain Chair sæder med drejefunktion

LED Kørelys

Forstærket generator

DAB antenne i sidespejl

Chromeringe ved instrumenter

Radio kontrol ved rat 

Instrumentbord med alu finish

Regn- og lyssensor 

Tågelygter

Læderrat

Reservehjul

Passagerairbag

Fartpilot

Radio forberedelse inkl. DAB

Ladebooster

2 fjernbetjente nøgler

Inkluderet i prisen

Basic pakke ( 24 Kg )

Elektrisk trinbræt ved skydedør

Fluenet ved skydedør, vinduer og ovenlysvinduer

Midi Heki ovenlysvinduer

Mørklægningsgardin i forrude

Integreret brusehoved

Pakke pris 19.900,- Kr.
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Roadcar R601
Kompakt på landevejen – masser af plads til familien. 
Med dens 4 komfortable senge pga. køjesengsløsningen, 
har R601 masser af plads til familien på turen. Skal man 
ikke bruge de 2 ekstra køjer kan de nemt fjernes enten 
foroven eller forneden så man kan have mere bagage 
eller cykler med.

2

3 4 5

1 Mere opbevaringsplads på ingen tid     2 2 Dobbelt senge som standart         3 Drejebar bordplade (Tilkøb) 4 Klar til de store familie middag    5 Med praktisk badeværelse (vindue er tilkøb)

1

6

Roadcar R600Roadcar R540 Roadcar R601 Roadcar R640

* Vægt specifikationerne er med standart udstyr. Den køreklare vægt kan ændre sig afhængig af ekstra udstyr. Vægt beregninger og beskrivelse er på bagsiden.

Tekniske data
Længde / Bredde / Højde ( Cirka mål ) mm
Indvendig højde ( Cirka mål ) mm
Hjul afstand mm
Dæk
Total vægt kg
Køreklar vægt ( Cirka vægt ) kg
Last evne inkl. 20 L frisk vand kg
Anhænger vægt Uden / Med bremser kg
Varmekilde
Friskvands tank inkl. Vandvarmer l
Spildevands tank l
Gas flasker antal kg
Batteri V / Ah
230 V stik
Køleskab i Liter ( køleskab / hvor fryseren er ) l
Selepladser
Sengepladser
Sengemål i bag mm
Sengemål køjesenge i 601 mm
Ekstra sengemål ved skydedør ( tilkøb ) mm

2.2 l BlueHDI 88 KW/120 HP

2.2 l BlueHDI 103 KW/140 HP

2.2 l BlueHDI 121 KW/165 HP

-

5,413 / 2,050 / 2,580 5,998 / 2,050 / 2,580 5,998 / 2,050 / 2,580 6,358 / 2,050 / 2,580
1,905 1,905 1,905 1,905
3,450 4,035 4,035 4,035
215 / 70R 15 C  6 x 15“ 215 / 70R 15 C  6 x 15“ 215 / 70R 15 C  6 x 15“ 215 / 70R 15 C  6 x 15“
3,300 3,300 3,300 3,500
2,630 2,700 2,740 2,790
670 600 560 710
750 / 2,500 750 / 2,500 750 / 2,500 750 / 2,500
Truma Combi 4 Truma Combi 4 Truma Combi 4 Truma Combi 4
110 110 110 110
92 92 92 92
2 x 11 2 x 11 2 x 5 2 x 11
12 V / 95 Ah 12 V / 95 Ah 12 V / 95 Ah 12 V / 95 Ah
2 2 2 2
Cirka 90 L / 6.4L Kompressor Cirka 90 L / 6.4L Kompressor Cirka 90 L / 6.4L Kompressor Cirka 90 L / 6.4L Kompressor
4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4
2 (+1 tilvalg ) 2 (+1 tilvalg ) 4 (+1 tilvalg ) 2 (+1 tilvalg )
1,950 x 1,330 / 1,300 1,970 x 1,570 / 1,500 1,850 x 1,570 / 1,500 1,960 x 1,950 / 1,850
-- -- 1,870 x 1,300 1,980 x 1,910 / 1,810 Mulighed for at ombygge til dobbelseng ( tilvalg )
1,850 x 840 / 760 1,850 x 1,050 / 880 1,850 x 1,050 / 880 1,850 x 1,050 / 880
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Vi gør friheden 
grænseløs

Tekniske data
Længde / Bredde / Højde ( Cirka mål ) mm
Indvendig højde ( Cirka mål ) mm
Hjul afstand mm
Dæk
Total vægt kg
Køreklar vægt ( Cirka vægt ) kg
Last evne inkl. 20 L frisk vand kg
Anhænger vægt Uden / Med bremser kg
Varmekilde
Friskvands tank inkl. Vandvarmer l
Spildevands tank l
Gas flasker antal kg
Batteri V / Ah
230 V stik
Køleskab i Liter ( køleskab / hvor fryseren er ) l
Selepladser
Sengepladser
Sengemål i bag mm
Sengemål køjesenge i 601 mm
Ekstra sengemål ved skydedør ( tilkøb ) mm

2.2 l BlueHDI 88 KW/120 HP

2.2 l BlueHDI 103 KW/140 HP

2.2 l BlueHDI 121 KW/165 HP

Ci
tr

oë
n

**Heavy 750/ 3.000

Mega Chassis pakken 

Air-conditioning i førekabinen

90 l diesel tank 

Elektrisk justerbar spejle med varme

Captain Chair sæder med drejefunktion

LED Kørelys

Forstærket generator

DAB antenne i sidespejl

Chromeringe ved instrumenter

Radio kontrol ved rat 

Instrumentbord med alu finish

Regn- og lyssensor 

Tågelygter

Læderrat

Reservehjul

Passagerairbag

Fartpilot

Radio forberedelse inkl. DAB

Ladebooster

2 fjernbetjente nøgler

Inkluderet i prisen

Basic pakke ( 24 Kg )

Elektrisk trinbræt ved skydedør

Fluenet ved skydedør, vinduer og ovenlysvinduer

Midi Heki ovenlysvinduer

Mørklægningsgardin i forrude

Integreret brusehoved

Pakke pris 19.900,- Kr.
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Vindues muligheder Vægt  
tillæg

Vinduer i bagdørene ( kun 640 ) 8

Vindue i siden på WC 2

Ekstra side vindue i højre side 4

Ekstra side vindue i venstre side 5

Ekstra sove mulighed Vægt  
tillæg

Pop up tag i hvid 127

Pop up tag i bilens farve 127

Varme systemer Vægt  
tillæg

Truma Combi 4E heater (kun sammen med cp plus ) 2

Truma diesel varmer 4

Truma CP Plus panel -

Truma diesel varmer + elpatron  
(kun sammen med CP plus)

4

Truma Combi 6 varmer (kun sammen med CP Plus) 2

Truma Combi 6E varmer (gas/elpatron) kun sammen  
med  CP Plus)

2

Bodels tilvalg Vægt  
tillæg

Ekstra senge mulighed i sidegruppen på tværs 9

Alternativ bordplade med dreje plade 9

Andet Vægt  
tillæg

Isofix i sidegruppen 0.5

Træbund i wc 4

Isoleret spildevands tank 2

Citroen udstyr  

Parkeringssensor bag

Handskerum i stedet for kopholder i midten

Automatisk klimaanlæg

Vejbane- og nødbremseassistent

Dæktrykssensor

Stænkklapper for og bag

Spejle elektrisk klapbar

Webasto dieselfyr

Kofanger lakeret i bilens farve

Blind spot assistent

Traction+

Lakeret forkofanger 

Motorbeskyttelsesplade

Skiltegenkendelse

Automatisk langlysassistent 

Chassis tilvalg Vægt  
tillæg

3.3 t Light til  3.5 t Light -

3.3 t Light til 3.5 t Heavy 40

3.5 t Light til 3.5 t Heavy (6.40 m) 40

Elektronik tilvalg Vægt  
tillæg

1 stk. 95 amp. Ekstra batteri til bodelen 27

Usb-stik ved lamper 0.5

Alm radio 0.5

Bakkamera m radio m. applecar play, android auto 3

Bakkamera M. lilleskærm 2

Gas alarm til 3 gasser 0.1
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1 2

3 4

Roadcar R540
Kompakt og stadig med en masse plads. Og med 
køreegenskaber som en personbil – men bare meget 
bedre udstyret. For du har altid dit badeværelse, køkken 
og stue med dig uanset hvor du er. Og med en masse 
plads, fra bag enden til føre kabinen, kan du altid have det 
længste bagage med.

1 Sidegruppe med drejebordplade (Tilkøb)         2 Altid med dig, dit eget soveværelse         3 Din egen restaurant         4 Badeværelse med alt som der hjemme

4

Som standard  
selvfølgelig

Køkken

Bordplade i robust materiale

2 brænder kogeplade med Peizo tænder og glasplade som giver mere bord plads

Rummelige skuffer under køkkenbord

Bestik skuffe med ruller i høj kvalitet

90 l kompressor køleskab inkl. 6.4 l fryser 

Badeværelse

Rummeligt badeværelse med bruser

Dreje toilet så der er god plads til at tag et bad

Store spejle

Tagluge udluftning

Kraftig LED lys i badeværelset

Sengepladser

Mulighed for at gemme sengen væk så der er større bagagerum 

Praktisk bagagerum med gode fastgørelses muligheder også til lidt tungere ting

Høj kvalitets madresser i kold skum med sengefjedre 

Teknisk udstyr

Hoved kontakt til lys ved indgang og senge afdelingen

Gas kasse i forstærket materiale til 2 X 11 kg flasker ( 2 x 5 på R601

Kraftig Truma Combi 4 gas varme system integreret under sidegruppen for optimal varmefordeling 

Varmefordelings dyser i senge afdelingen og førekabinen

110 L. frisk vands tank inkl. Varmvands beholder ( 20 L. vand) installeret under sengen

92 l spildevands tank under bilen 

Sikringsboks, gas afbryder og frost sikrings ventil i skabet ved sidegruppen med nem adgang 

Varmvands tilslutning i alle armatur

Elektronik panel med vand, el og batteri kapacitets indikator

Kraftig AGM batteri teknologi

230 V CEE tilslutning med automat sikringer

HFI relæ

Basis autocamper

Citroën Jumper 3.3 t Light Chassis (Roadcar 640: 3.5 Light som standart)

4-cylinder turbo diesel, Euro 6d, Partikelfilter

Forlygter med integreret kørelys

ABS, EBD, ASR og fjernbetjent centrallås

Føre airbag

Skivebremser, for og bag og med krængningsstabilisator 

omdrejningstæller og servostyring

Højdejusterbar forlygter og startspærre

3 punkt seler til 4 personer 

El ruder i fordøre

Kabine lys med læse lampe

Højde justerbar sæder for 

Bodel

Fuld isoleret gulv, loft og vægge

Push-up Heki skylight

Høj kvalitets skabslåge låse 

Høj kvalitet på alle indvendige skabe, låge, håndtag, låse, hængsler osv.

Rummelige skabs og opbevarings muligheder

Gulv i flot og nemt vedligeholdt materiale 

Strømbesparende LED teknologi i alle lamper

Stort vægskab med bøjlestang, kun på ROADCAR 600 og frem

Roadcar 540: ekstra skabs plads under seng

Tv hjørne

Praktisk opbevarings plads under bordet til sko og meget andet 
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Roadcar R540
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Roadcar R600

5

Roadcar R601 

6

Roadcar R640

7

3

2 _4HZPI_4855537_1.09.pdf

  

Om man er på vej hjem, eller ud og opleve verdenen – Så har denne 
prisbillige autocamper alt hvad du behøver på din rejse: fleksibilitet, 
sikkerhed og bil lignende køreegenskaber på vejen. Og med en 
komplet og simpel udstyrs liste til alle som vil ud at rejse. Oplev selv 
hvordan denne ferie måde virkelig ingen grænser har – til en virkelig 
overskuelig pris.

En by lejlighed og 
hytte på landet i en 
– for den ultimative 
rejse frihed 
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Forbehold for tekniske ændringer og fejl. Bemærk, at illustrationer i denne brochure kan indeholde dekorationer, alternative designs eller specialudstyr, som ikke er inkluderet som standart, eller som der kan påløbe ekstra udgifter for. Alle dimensioner i centimeter, medmindre andet er angivet. Der kan opstå mindre afvigelser i farve på grund  
af trykke processen. Priserne inkluderer den gældende lovpligtige registrerings afgift. Opdateret 09/2021 - Version 2

* I henhold til EF-direktiv 97/27 og EU-standard EN 1645-2 omfatter "massen i køreklar stand" køretøjets egenvægt-inkl. føre (75 kg) og fyldt brændstoftank samt følgende grundudstyr: vandtank med reduceret volumen (20 l), en fyldt aluminiumsgasflaske (15 kg) og en kabelrulle (4 kg). Bruttovægten må ikke overskrides af det personlige udstyr,  
personer, der rejser med køretøjet og eventuelle ekstraudstyr. Installation af specielt tilbehør reducerer den maksimalt anbefalede belastning og kan reducere det tilladte antal personer. Oplysningerne om leveringsomfang, udseende, ydeevne, dimensioner og vægt på køretøjerne svarer til den viden, der var tilgængelig på tryktidspunktet, og de 
europæiske homologeringsregler. Disse kan ændre sig indtil det tidspunkt, hvor køretøjet er købt eller indtil levering. Afvigelser inden for fabrikstolerancerne (+/- 5 % maks.) Er mulige og tilladte.

Begynd at planlægge din næste 
rejse med at besøge Fritidsbiler 
vi stå klar til at hjælpe dig.

Du kan også læse mere på vores hjemmeside  
www.fritidsbiler.dk

ET MÆRKE UNDER  

facebook.com/Fritidsbiler  

instagram.com/Fritidsbiler  

youtube.com/Fritidsbiler
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