
  



2 2 Eura Mobil Vans 2021/2022

Nya Eura Mobil Vans har utvecklats för att vi ska kunna erbjuda alla 
fantaster av campingbilar något alldeles extra. Kompetens skapar 
karaktär: Våra premiumvans tillverkas till stor del för hand på klassiskt 
vis i en ny produktionsprocess som inrättats särskilt för denna nya 

serie. I kombination med modern teknik och våra experters stora 
erfarenhet inom campervans ger detta upphov till exceptionellt 
praktiska och bekväma bilar som är helt enastående i sitt slag.
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I nya Premium Van från Eura Mobil gör den exklusiva interiörer varje stund till ett speciellt ögonblick.  
Tack vare högvärdiga material och individuella detaljer känner du dig genast hemma i ditt rullande hem. Ta dig tid och låt intrycken 
av interiören smälta in....

Eura Mobil Vans 2021/2022 Vardagsrum
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Bord med fällbar skiva, mugghållare 
och vridbar förlängning 

Överskåp med innerbelysning, hyllor och 
stämningsbelysning

Takluckepaneler i mjukt ekoläder 
LED-belysning

Lättskött och högkvalitativ klädsel i en 
kombination av tyg och ekoläder.

Tvättrum med 30 mm tjock dörr och 
handtag i ekoläder 
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”Cosy” – det är så de flesta av våra kunder beskriver stämningen i Eura Mobil Van. Exklusiva överdrag på dynorna, mjuk takbeläggning och 
tygduk med applikationer i ekoläder på väggarna istället för nakna plastytor gör tydlig skillnad. Känn efter….

Eura Mobil Vans 2021/2022 Sovrum6



Bekväma kallskumsmadrasser  med delade och 
därmed hopfällbara sängramar

 Textil väggduk i mikrofiber med fönsterpaneler i 
ekoläder med bakgrundsbelysning

Takbeläggning i mjukt ”smooth touch”-skydd 
med LED-stämningsbelysning i överskåpen

Bakre förvaringsfack runtom, på sidorna med 
hylla och LED-läslampor med USB-portar

Isolerade fönster som är infällda i 
karossen med myggnät
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Förutom de uppenbara skillnaderna har Eura Mobil Van också dolda kvaliteter som imponerar. Hela väggen med tvättfat och spegelskåp kan 
vridas med ett lätt tryck med handen så att en duschkabin med en bekväm storlek på 60x90 cm frigörs. En annan praktisk funktion är den 
sänkbara kranen i köket. Upptäck de dolda möjligheterna…

Eura Mobil Vans 2021/2022 Tvättrum



9

Förvaringsfack 
även i taket

Stort tvättfat 
i mineralmaterial

Många hyllor och duscharmatur 
inbyggda i väggen

Vridbar  
duschvägg 

Duschkabin  på 60 x 90cm  
som ger stor rörelsefrihet
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Är begreppet ”kompakt” något negativt eller något positivt i detta sammanhang? Det blir vad  man gör det till tänkte våra designers … och 
demonstrerar på ett exemplariskt sätt i köket vad som menas: breda utdragslådor med mjuk stoppdämpning, bänkskiva i högkvalitativt 
mineralmaterial med integrerad diskho som gjutits i ett stycke och externt förvaringsutrymme samt bordsförankring för frukost utomhus är 
bara några av facetterna i köksutrymmet. Testa själv….

Eura Mobil Vans 2021/2022 Kök
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Extra breda, stabila metallutdrag   
 med stoppdämpning 

Sänkbar 
vattenkran

Elegant kryddhylla med 
indirekt belysning

Sidofack i ingångsområdet,  
med bland annat flaskhållare

Arbetsplatta i ett enda stycke  av mineralmaterial 
med integrerad diskho och hopfällbar förlängning
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Campingbilar från Eura Mobil har ingenting att dölja – inte ens i hörnen. Interiören kännetecknas av formdelar som passar exakt till varandra, en 
elegant framtoning och smarta detaljer. Oavsett om det handlar om så grundläggande saker som en stark strömförsörjning med litiumjonbat-
teriet eller om till synes triviala småsaker som sömmar på överdrag: Funktioner, installationsplats och materialval av de enskilda komponenter-
na är noggrant utvalda. Jämför själv…. 

Eura Mobil Vans 2021/2022 Detaljer

Luftspalt för att förhindra kondensation 
i överskåpen

Hylla med inbyggd ljusskena för 
LED-stämningsbelysning

Förstklassiga tvåfärgade luckor i ovanskåpen  med 
kromade insatser och tryckknapp med låsfunktion

Läslampor med 
USB-portar

Elegant, smidig hörnanslutning med tygöver-
drag och inbyggd högtalare



Förvaringsfack i dubbelgolvet 
Optimalt utnyttjande av förvaringsu-
trymmet: tre förvaringsfack endast i 
området vid sittgruppen: 1 utdragslå-
da, 1 fällbart fack på sittbänken och 1 
förvaringsfack i golvet med ringhand-
tag

Panoramasoltak 
Himlen runt hörnet: genom panora-
masoltaket (tillval) i hytten översväm-
mas insidan med ljus. Fönstret har en 
innerram med textilöverdrag som 
utgör en harmonisk övergång till. 

Vattenavstängningsventiler 
Bekväm användning: Avtappnings-
ventilerna för vattentankarna är 
lättåtkomliga och monterade i det 
uppvärmda och isolerade innergolvet. 
Gasavstängningsventilerna är 
monterade på en lättåtkomlig plats i 
köksmodulen.

Litiumjonbatteri 
Kraftfull, oberoende strömförsörjning: 
litiumjonbatteriet på 100 Ah är 
utrustat med en laddningsförstärkare 
och har gott om reserver. En riktig 
höjdpunkt som ingår i standardutrust-
ningen!

Tallriksfjädrar 
Förstklassig sovkomfort: madrasserna 
vilar väl ventilerade på bekväma 
tallriksfjädrar. Sängramarna är 
uppdelade och vikbara, vilket 
möjliggör variabel användning av 
bakpartiet.

TV-kablar och USB-anslutningar 
Medföljer: högst upp i sittgruppen 
finns förutom en tv-förberedelse även 
två USB-laddningsportar.  
Det innebär att du enkelt kan ladda 
mobilen i hyllorna under överskåpen 
utan att kablarna är i vägen. 

Överskåp 
Formsköna och funktionella: 
överskåpen imponerar med sin 
eleganta design. Uppställare med 
metallfjäder i massiv metall, kromplä-
terade handtagsfästen och kontakt-
styrd innerbelysning förkroppsligar de 
höga funktionskraven hos Eura Mobil.

Dekorativa sömmar i överdragen 
En fröjd för ögat: det eleganta 
korsstygnsmönstret i sömmarna 
understryker den hemtrevliga 
känslan. Men även resten av textilin-
redningen bidrar till en harmonisk och 
ombonad atmosfär.

Bordsskena 
För trevliga stunder utomhus: bordet 
på insidan kan även hakas fast på 
ytterskenan på köksmodulen så att 
frukosten kan avnjutas i det fria. Fina 
detaljer: Under resten av dagen är 
skenan osynligt dold bakom ett 
fällbart skydd.

Mugghållare 
Hög komfort i litet format: en praktisk 
detalj för resan är bordsinsatsen med 
mugghållare. Om man råkar spilla går 
det snabbt att rengöra både den 
högblanka bordsytan och fönsterpa-
nelen i ekoläder. 
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14 Eura Mobil Vans 2021/2022 Standardutrustning

 Grundfordon
• Fiat Ducato 35L-chassi, skåpbil
• Euro 6D Final inkl. Ad Blue och sotpartikelfilter
• Krockkudde för förar och frampassagerare
• ABS, ASR, Esp inkl. Traktion+ , Hilldescent
• Manuell luftkonditionering
• Farthållare
• Bränsletank 90 liter
• Centrallås med trådlös fjärrnyckel
• Varselljus
• Elektriska fönsterhissar fram
• Mugghållare 
• Dekorativa hjulnav
• Fix and Go reparationssats
• Bakre stötfångare, svart 
 

 Kaross utsida
• Vinterbeständig enligt EN 1646 
• Ljud- och värmeisolering i tak, golv och sidor
• Karossfärg vit
• Infällda ramfönster, isolerade, med snabblås
• Fönster med myggnät och mörkläggning (även i bakdörrarna?)
• Två sidorutor i sovutrymmet (595HB: 1)
• Skjutfönster i bakpartiet
• Ytterbelysning
• Elektriskt fotsteg 
 
 Förarhytt
• Stolsöverdrag i förarhytten i samma material som överdragen i   
 vardagsrummet
• Matta i förarhytten 
• Huvudhög passage till förarhytten utan övergång
• 2 kortfack ovanför dörrarna
• 2 dubbla läslampor
• Panel i ekoläder med inbyggd LED-stämningsbelysning i övergången   
 till karossen 
 
 Vardagsrum
• Ergonomiskt formad dinett med rundade kanter
• Fällbart bord med vridbar förlängning och kromad bordsbas
• Bordsskiva med mugghållare
• Isofix-bältesfästen i sittbänken
• Överdrag i ekoläder i vardagsrummet/tygkombination med dekorativa   
 sömmar
• Förvaringsfack i dubbelgolvet under sittgruppen (1 utdragshylla,  
 1 fällbart fack, 1 golvfack)
• Överskåp, med luftspalt, med hyllor och belysning
• När ovanskåpen öppnas aktiveras innerbelysningen automatiskt
• Möbeldekor ”Beach Home”

• Klädskåp med utdragbar klädstång
• Mjuk smooth touch-duk i taket 
• Textil väggduk på sidoväggarna
• Paneler runt fönsterramar och takluckor i ekoläder
• Robusta uppställare i metalldesign för luckorna
• Kromade skåpslås med handtagsknapp
• Funktions- och omgivningsbelysning med LED
• USB-portar och tv-förberedelse i sittgruppen  
 
 Kök
• Mineralarbetsplatta i ett stycke med integrerad diskho och   
  hopfällbar förlängning av arbetsytan
• Utdragbar/sänkbar köksarmatur 
• Brett utdragshyllor med soft-close-funktion
• Gasspis med två brännare och skyddslock
• Avstängningsventiler centralt placerade i köksmodulen
• Kompressorkylskåp med en volym på 90 liter
• Kryddhylla med glasräcke av akryl och indirekt belysning
• Omgivningsbelysning på köksmodulen och i överskåpet
• 2 fällbara fack i ingångsområdet , varav 1 med flaskhållare
• 1 utdragslåda som kan nås utifrån i köksmodulen 
• Bordsskena för montering av matbordet, med fällbar täckkåpa 
 
 Badrum
• Tvättrum med vridbar ”easy open”-duschvägg
• Duschrum med en golvyta på upp till 60 x 90 cm
• Duschgaller i träd
• Stort tvättfat i mineralmaterial med Click-Clack-vattenlås
• Förvaringsfack i ovanskåp, duschvägg och väggbeklädnad
• Spegelskåp
• Gångjärnsförsedd rumsdörr, tjocklek 3 cm 
• Dörrhandtag klätt i ekoläder
• Kassettoalett
• Tvättrumsfönster med myggnät och insynsskydd 
 
 Sovutrymme
• Baksängar med tallriksfjädrar och bekväma kallskummadrasser
• Baksängar som kan ställas upp för en variabel lastningsyta
• På modell 635 EB finns modulära förvaringslådor under sängarna
• På modell 635 HB är rampen och lastrumsskyddet gjorda av metall
• Takskåp med hyllor, med luftspalt och belysning
• Hörnanslutningsmoduler med tygöverdrag med inbyggda 
  högtalare i de bakre skåpen

      Utrustning i toppklass: 

➝	Mondial-utrustning
➝	Litiumjonbatteri med laddningsförstärkare
➝  Vinterbeständighet enligt EN 1646
➝  Tvättrum med vridbar duschvägg
➝  Köksarbetsplatta i mineralmaterial som gjutits i  
  ett stycke med integrerad diskho, sänkbar   
  vattenkran och förlängning till arbetsplattan
➝  Ovanskåp med innerbelysning 
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• Taklucka minitakfönster ovanför sovplatsen
• 2 sidorutor (635HB:1) med belysta paneler runt fönsterramar och   
 takluckor i ekoläder
• Vridbara LED-läslampor med USB-portar
• Bakdörrar med tygbeklädnad och uppställningsbara fönster 
 
 Installation
• Värmare Combi 4KW diesel
• Varmvattenförsörjning med enspaksblandare
• Tryckvattenpump
• Uppvärmd och isolerad färskvattentank på insidan
• Uppvärmd avloppstank under golvet
• Frostskyddade vattendräneringsventiler i golvutrymmet på insidan
• Gaslåda i det bakre förvaringsutrymmet  
 
 Strömförsörjning
• Litiumjonbatteri för vardagsrum 100 Ah 
• 230 V-eluttag i kök, sittgrupp och badrum
• Funktionsbelysning och omgivningsljus kan kopplas separat
• Tv-förberedelse och 12 V-uttag i sittgruppen
• Vardera 2 USB-portar i vardagsrummet och i sovrummet
• Strömbrytare för startmotor- och vardagsrumsbatteri
• Elektrisk laddare för batteri i kaross/fordon
• Extern CEE-anslutning för 230 V med säkringsautomat
• Jordfelsbrytare
• Kontrollpanel med uppgift om alla viktiga funktioner ovanför ingången
• CP+ värmereglage inkl. krocksensor  

Prestige Paket 
 
Förberedelse för multimedia 
(radioförberedelse  med 
rattreglage och backkamera)
Automatisk klimatanläggning
Ratt och växelspaksknopp i 
läder
Induktiv laddningsstation

Ingår redan i Mondial Premium-utrustningen: 

 140 hk motor
 Taklucka miditakfönster
 Tak - Panoramaglastak ”Sun Roof” 
 Manuellt mörkläggningssystem
 Myggnät för karossdörr
 Solsystem
 Dimstrålkastare
 Svart kylargrill
 Alufälgar 16”
 DAB-förberedelse
 Lackerad stötfångare
 Elektriskt ställbara ytterbackspeglar
 Elekt. återställning av ytterbackspeglar

Förarassistanspaket 
 
Nödbromsassistent
Filhållarassistans
Regn- och ljussensor
Helljusassistent
Vägskyltsidentifiering

TILLVAL

TILLVAL

STANDARD
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V 595 HB

GRUNDFORDON Fiat Ducato 35L // 35H,   
103 kW (140 hk) 

Tekniskt tillåten totalvikt* 3 500 kg
Bränsletank 90 l diesel + 19 l Ad Blue
Vikt i körklart skick** 2 987 kg
Tillåten totalvikt ekipage med 120 hk/140, 160, 180 hk 5 800/6 000//6 500 kg****
Tillåten släplast, bromsat*** med 120 PS/140, 160, 180 PS 2 000/2 500//3 000 kg****

MÅTT
Total längd 5 990 mm
Total bredd 2 050 mm
Total höjd 2 650 mm
Innerbredd 1 940 mm
Ståhöjd 1 890 mm
Axelavstånd 4 035 mm
Däck i standardutrustningen 215/70 R15 // 225/75 R16C****
Baksäng 1 830 x 1 535 (1 385) mm
Bågsäng/uppfällbar säng –
Antal sovplatser 2 (3)
Tillåtet antal personer med 3-punktsbälte 4

INSTALLATION
Färskvattenkapacitet komplett 100 l
Spillvattenkapacitet 90 l
Gaslåda 2 x 5 kg
Batterikapacitet (litiumjonbatteri) 100 Ah
Laddare 17 A
Kylskåp 90 l

* Den tekniskt tillåtna totalvikten som anges i fordonsdokumentationen får aldrig överskridas av säkerhetsskäl.
**  Vikt i körklart skick enligt förordning (EU) nr 1230/2012: Fordon med standardutrustning i enlighet med tillverkarens specifikationer, inklusive förare (75 kg), 90 % av bränslemängden, 100 % för  
 vatten och gas (gasflaska i aluminium 5 kg), utan specialutrustning. 
***  Beakta den tillåtna ekipagevikten för ekipaget.
****  med 35 H-chassi (tillval)



Den klassiska planlösningen för kompakta campingbilar som är upp till 6 m långa imponerar på V 595 HB med en bekväm fällbar dubbelsäng utrustad med tallriksfjädrar och 
kallskumsmadrass - inklusive svängbara LED-läslampor med USB-portar på den vadderade huvudgaveln. 
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V 635 EB

GRUNDFORDON Fiat Ducato 35L // 35H,   
103 kW (140 hk) 

Tekniskt tillåten totalvikt* 3 500 kg
Bränsletank 90 l diesel + 19 l Ad Blue
Vikt i körklart skick** 3 127 kg
Tillåten totalvikt ekipage med 120 hk/140, 160, 180 hk 5 800/6 000//6 500 kg****
Tillåten släplast, bromsat*** med 120 PS/140, 160, 180 PS 2 000/2 500//3 000 kg****

MÅTT
Total längd 6 360 mm
Total bredd 2 050 mm
Total höjd 2 650 mm
Innerbredd 1 940 mm
Ståhöjd 1 890 mm
Axelavstånd 4 035 mm
Däck i standardutrustningen 215/70 R15 // 225/75 R16C****
Baksäng 1 910 x 770/1 780 x 750 mm
Bågsäng/uppfällbar säng –
Antal sovplatser 2 (3)
Tillåtet antal personer med 3-punktsbälte 4

INSTALLATION
Färskvattenkapacitet komplett 100 l
Spillvattenkapacitet 90 l
Gaslåda 2 x 5 kg
Batterikapacitet (litiumjonbatteri) 100 Ah
Laddare 17 A
Kylskåp 90 l

* Den tekniskt tillåtna totalvikten som anges i fordonsdokumentationen får aldrig överskridas av säkerhetsskäl.
**  Vikt i körklart skick enligt förordning (EU) nr 1230/2012: Fordon med standardutrustning i enlighet med tillverkarens specifikationer, inklusive förare (75 kg), 90 % av bränslemängden, 100 % för  
 vatten och gas (gasflaska i aluminium 5 kg), utan specialutrustning. 
***  Beakta den tillåtna ekipagevikten för ekipaget.
****  med 35 H-chassi (tillval)

V 635 EB



Avslappnande sömnkomfort på de upp till 1,95 meter långa enkelsängarna och flexibla förvaringsmöjligheter är de särskilda styrkorna hos V 635EB. Förvaringslådorna baktill, som 
kan tas bort i en handvändning med hjälp av ett vridlås, möjliggör extremt flexibel användning av det bakre förvaringsutrymmet.
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V 635 HB

GRUNDFORDON Fiat Ducato 35L // 35H,   
93 kW (140 hk) 

Tekniskt tillåten totalvikt* 3 500 kg
Bränsletank 90 l diesel + 19 l Ad Blue
Vikt i körklart skick** 3 137 kg
Tillåten totalvikt ekipage med 120 hk/140, 160, 180 hk 5 800/6 000//6 500 kg****
Tillåten släplast, bromsat*** med 120 PS/140, 160, 180 PS 2 000/2 500//3 000 kg****

MÅTT
Total längd 6 360 mm
Total bredd 2 050 mm
Total höjd 2 650 mm
Innerbredd 1 940 mm
Ståhöjd 1 890 mm
Axelavstånd 4 035 mm
Däck i standardutrustningen 215/70 R15 // 225/75 R16C****
Ombyggnad av sittgrupp till säng –
Baksäng 1 900 (1 750) x 1 850 mm 
Antal sovplatser 2 (3)
Tillåtet antal personer med 3-punktsbälte 4

INSTALLATION
Färskvattenkapacitet komplett 100 l
Spillvattenkapacitet 90 l
Gaslåda 2 x 5 kg
Batterikapacitet (litiumjonbatteri) 100 Ah
Laddare 17 A
Kylskåp 90 l

* Den tekniskt tillåtna totalvikten som anges i fordonsdokumentationen får aldrig överskridas av säkerhetsskäl.
**  Vikt i körklart skick enligt förordning (EU) nr 1230/2012: Fordon med standardutrustning i enlighet med tillverkarens specifikationer, inklusive förare (75 kg), 90 % av bränslemängden, 100 % för  
 vatten och gas (gasflaska i aluminium 5 kg), utan specialutrustning. 
***  Beakta den tillåtna ekipagevikten för ekipaget.
****  med 35 H-chassi (tillval)

V 635 HB



Lastvagnen i sortimentet – eller kanske sovvagnen? Under den stora sängen med en yta på 1900 x 1 800 mm, som enkelt kan höjas med en knapptryckning, öppnas ett lastutrym-
me på 1 800 x 1 200 x 1 300 mm (LxBxH) – här får även motorcyklar plats.
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V 595 HB V 635 EB V 635 HB Vikt i kg Pris SEK

KOMFORTPAKET
4500 Mondial-paket Eura Mobil Van S S S 0 44000
2822 Prestige-paket Eura Mobil Van O O O 5 15900

2823 Förarassistanspaket O O O 1 13200

CHASSI
2315 Chassi 35 H O O O 40 12500

2110 Motor på 140 hk Fiat S S S 0 11500

2117 Motor på 160 hk Fiat (pristillägg jämfört med 140 hk) O O O 15 39000

2119 Motor på 180 hk Fiat (pristillägg jämfört med 140 hk) O O O 15 60000

2131 Automatlåda Fiat O O O 18 45000

2417 Lackering silver Fiat O O O 0 10200

2411 Lackering iron grey Fiat O O O 0 10200

2412 Lackering svart Fiat O O O 0 10200

2414 Lackering Artense Grey O O O 0 10200

2415 Lackering Expedition Grey O O O 0 10200

2416 Lackering Lanzarote Grey O O O 0 10200
2750 Stolsvärme i förarhyttsstolarna O O O 0 5700

2593 Parkeringshjälp O O O 1 5100

V 595 HB V 635 EB V 635 HB Vikt i kg Pris SEK

CYKELHÅLLARE OCH MARKIS
5141 Cykelhållare för 2 cyklar (upp till 30 kg) O O O 7 6200

FÖRSÖRJNINGSTEKNIK
7221 Värmare Combi C 6 E O O O 1 7500

7222 Värmare Combi D 6 E O O O 0 7500

MULTIMEDIA
3430 Vägghållare för plattskärm i frontpartiet O O O 1 7500

S  = standardutrustning 
O  = specialutrustning mot extra avgift 
P  = valfri paketutrustning 
–  =  ej möjligt
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Alla uppgifter i den här broschyren gäller för de produkter som anges här och inte för andra produkter från Eura 
Mobil GmbH. De modeller som avbildas i denna broschyr visar utrustningen för Tyskland. De omfattar delvis även 
specialutrustning och tillbehör som inte ingår i standardutrustningen. Alla viktuppgifter har ett variationsintervall 
på +/- 5 procent. I vissa länder kan det förekomma avvikelser från de modellvarianter och utrustningsalternativ som 
beskrivs här, på grund av olika lagstiftning. Kontakta din Eura Mobil-återförsäljare mer information om exakt 
omfattning, tillgängligt sortiment och modelloberoende utrustning. Med reservation för misstag och ändringar i 
konstruktion, utrustning och extrautrustning. När den här broschyren ges ut upphör alla tidigare kataloger att 
gälla.

Allmän information om viktförhållanden hos husbilar
Specialutrustning (extrautrustning) ökar fordonets vikt i körklart skick och reducerar lastkapaciteten. Vikten på 
extrautrustningen framgår av uppgifterna i våra broschyrer. Du kan även fråga din handlare/säljare.. Det högsta 
tillåtna antal personer som anges påverkas av fordonets vikt och axellast. Om specialutrustning (= extrautrustning)  
och tillbehör installeras på fordonet, kan det högsta tillåtna antalet personer reduceras eftersom vissa sittplatser 
inte kan användas till förmån för högre lastkapacitet. Om alla sittplatser ska användas måste man delvis minska på 
lastkapaciteten. Den tekniskt tillåtna totalvikten samt axellasterna får inte överskridas.
Installation av specialutrustning  
(= specialutrustning/extrautrustning) och tillbehör reducerar lastkapaciteten. Lastkapaciteten påverkas inte bara 
av fordonets vikt i körklart skick, den faktiska fordonsvikten, vikten på tillbehör och den tekniskt tillåtna 
totalvikten, utan även av respektive axellast. Förutsättning för att kunna utnyttja den fordonstekniskt högsta 
lastkapaciteten är en optimal fördelning av axellasten.

Vikten i körklart tillstånd enl. art. 2 punkt 4.a)VO(EU) 123072012 om inget avvikande är reglerat, definierat som: 
Fordonsvikten med standardutrustning enl. tillverkarens specifikationer (inkl. fordonets verktyg) + bränsletank 
fylld till 90 %

+ 75 kg (förarens vikt)
+ Gasolflaska i aluminium (11 kg påfyllningsmängd) fylld till 100 % (motsvarar 18 kg total vikt)
+ Färskvattentank i körställning fylld till 100 %  
 (färskvattentankens kapacitet begränsas till 25 liter färskvatten vid körning om detta uppfyller de tekniska  
 kraven*) 
+ Toalett-spoltank fylld till 100 %
+  Färskvattenvärmare fylld upp till 100 % = vikt i körklart tillstånd
* Färskvattentankens kapacitet i enl. med bilaga V. del A, punkt 2.6 fn. (h) VO (EU) 1230/2012 begränsas till 25 liter 
via över-flödesventil beroende på fordonsmodell (rekommenderad fyllning under färd)
 
Den tekniskt godkända totalvikten enl. art. 2, punkt 7 VO (EU) 1230/2012 anges som: Den maximalt angivna 
maximala vikten i lastat tillstånd som anges av tillverkaren.  
 
Den maximala lastkapaciteten i enlighet med kataloguppgifterna definieras som: Tekniskt tillåten totalvikt - vikt i 
körklart tillstånd = maximal lastkapacitet.
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