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Nyheter från Eura Mobil 2021/2022

KVALITET
MADE BY
EURA MOBIL
Kör iväg och lämna vardagen bakom dig – i din Eura Mobil
är det enklare än någonsin.
Våra husbilar är utrustade med funktioner och egenskaper
som utvecklats med utgångspunkt i den praktiska användningen. Det gör att du kan njuta av resan utan begränsningar. Vi har tänkt på allt för att du ska kunna koppla av på
din semester – vare sig det gäller det generösa bagageutrymmet, beständigheten i vintriga förhållanden med
uppvärmt dubbelgolv för behaglig golvvärme, försäkringspremier eller omfattande garantier.
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ALKOVMODELLER

ACTIVA ONE 690 VB

I nya Activa One 690 VB ligger fokus på de traditionella styrkorna hos Eura Mobil: generöst förvaringsutrymme för bagage och leksaker i
dubbelgolvet och det bakre garaget, gott om utrymme för hela familjen och robusta möbler i interiören, samt en stabil kaross i glasfiberförstärkt plast för en bekymmersfri familjesemester.
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Alkovmodeller

Alkoven är, isolerad
och uppvärmd

Ljusa, moderna möbler
med 3 års garanti

Alkovgolvet är hopfällbart för fri
åtkomst till förarhytten

Dinett i strandkorgsdesign med upp
till 4 säkerhetsbälten

37 cm högt dubbelgolv med gott
om förvaringsutrymme
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EN FAVORITPLATS
FÖR VARJE
PASSAGERARE…

… det skulle kunna vara mottot för Activa One 690 VB. Oavsett om du uppehåller dig i den centrala sittgruppen, i det stora köket med extra
utrymme i skåpen eller i barnens rum i bakvagnen – i varje hörn finns något som höjer stämningen och skapar trivsel. Kör igång! – testa själv!
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Alkovmodeller

Robusta ovanskåp med aluminiumprofiler
och skydd mot klapprande ljud.

Separat barnrum med våningssängar
och sittgrupp

Stor
garderob

Kök med kylskåp på 142 liter, extra breda
utdragslådor och hängare för kökshanddukar

7

HURRA! ETT
ALLDELES EGET
LEK- OCH SOVRUM!

Tillträde förbjudet för vuxna – den här platsen är till bara för barn: Ett lek- och matbord som hakas fast och två sängar i häftig strandkorgsdesign som kan dras ut efter tycke och smak bara väntar på att bli upptäckta. Så nu kan barnen sova själva i egen säng – eller hitta på hyss här. 
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Alkovmodeller

Våningssäng med stabil
ribbotten

Sängar med fönster och
läslampa

Två blir fyra: utdragbar ribbotten med en andra
madrass upptill och nedtill

Stort förvaringsutrymme
under sängen
Bord som
hakas fast
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ACTIVA ONE
690 VB

Lekande lätt att använda: I badrummet förenas skoj och praktiska funktioner med ett vridbart handfat.
När det vrids åt sidan ger det full rörelsefrihet även när man duschar. Förvaringsskåpet med hörnhyllor är
lättåtkomligt och varmluftsfläkten gör badrummet lika mysigt och varmt som badrummet hemma!
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Alkovmodeller

Activa One 690 VB

DETALJER OCH
HÖJDPUNKTER
Alkovmodellerna från Eura Mobil ligger alltid i topp i den årliga
pristävlingen för årets husbil och det är ingen tillfällighet. De
kännetecknas nämligen av tillförlitlig teknik, praktiska rumslayouter och hög kvalitet på material och utförande. I varje Activa One
finns trots det ännu fler detaljer som gör skillnad.

Dags för en uppfriskande dusch?
Badrummet i Activa One imponerar
med robusta möbler, många mindre
förvaringsmöjligheter och generöst
utrymme i duschen. Den tryckluftsdrivna vattenpumpen reagerar
snabbt och levererar en lika uppfriskande vattenstråle som i hemmet.

Stor källare 1 x 1
högt dubbelgolv + individuellt
uppdelningsbart förvaringsutrymme =
plats precis där du behöver det.
Förvaringsutrymmet kan delas upp
helt enligt dina önskemål hos din
återförsäljare. Självklart med frostskydd och golvvärmeeffekt precis man
kan förvänta sig från Eura Mobil.

Alkov
Den uppvärmda och isolerade alkoven
är den perfekta platsen för avkoppling.
Sängen på 160 x 210 cm vilar på en
ribbotten och är skyddad mot kyla tack
vare effektiv vägg- och takisolering,
alkovgolv och varmluftsfläkt.

Flexibilitet är vårt trumfkort
I bakpartiet på A One 690 VB kan
man spontant bestämma om man ska
ha en dubbelsäng upptill eller bara en
enkelsäng nedtill eller tvärtom. Eller
varför inte två enkelsängar eller till
och med två dubbelsängar. Allt är
möjligt tack vare utdragbar ribbotten.

Svängbart bord
För att hela familjen ska kunna sitta
bekvämt till bords är bordskivan
utrustad med en vridbar förlängning.
Den är alltid till hands när den behövs
och aldrig i vägen när man behöver
passera.

Tydliga kanter
Ännu en dold, anspråkslös detalj som
gör skillnad: De robusta aluminiumskärmarna skyddar karossen mot sten
eller grenar som sticker ut på vägen
– och skonar både plånboken och
nerverna.

Praktiska detaljer...
... som underlättar vardagen när man
reser i Activa One. Ett praktexempel
är hängaren för kökshanddukar Den
krompläterade stången utgör inte
bara en prydnadssak i köket utan är
även en plats där kökshanddukarna
torkar snabbt och förvaras nära till
hands.

Fulländad form
Det är inte bara de inre värdena som
imponerar – även den dynamiskt böjda
alkovfronten är i en klass för sig. Med
den hagelskyddade glasfiberytan och
skuggsystemet i hytten har fokus dock
även lagts på rent praktiska finesser.
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DELINTEGRERADE MODELLER

PROFILA T / RS 720 QF, PT 730 EF och PT 660 EB

 PRS 730 EF

12
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De nya planlösningarna med soffor som placeras mittemot varandra, så kallade Face to Face-planlösningar, är senaste trend. En känsla av
rymd, stor rörelsefrihet och en sittgrupp som kan användas på olika sätt är de specifika egenskaperna i detta rumsarrangemang. Precis
som alla Eura Mobil-modeller erbjuder även dessa varianter extra förvaringsutrymme i dubbelgolvet och garaget samt smart design i kök
och badrum.

Nyheter från Eura Mobil 2021/2022

Delintegrerade

För Profila RS: Uppfällbar säng nära taket
(ståhöjd 1,98 m under sängen)

Moderna möbler med
stämningsbelysning

Två fällbara enkelstolar
med Isofix-fäste
Två soffor med stor
rörelsefrihet
13

FÖR EN
AVKOPPLANDE
NATTSÖMN!

Inte minst hos Profila RS med uppfällbar säng nära taket kommer fördelarna med de nya planlösningarna till sin rätta.
Ljus- och utrymmesvinsten från kombinationen soffa/fönster ger en helt ny känsla av komfort, särskilt på passagerarsidan.
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Delintegrerade

Panoramaglastak och miditakfönster för
massor av ljus och rymd på ovanvåningen

Bekväm förvaring direkt på
den uppfällbara sängen

Dubbelsäng med en bredd
på 190 x 143 cm

Bekväm åtkomsthöjd till
den uppfällbara sängen
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KÄRLEKEN GÅR
GENOM KÖKET...

... detta blir tydligt vid första anblicken i det ergonomiskt svängda kökscentret i EF-planlösningarna. Raffinerade detaljer på kryddhyllan och
det belysta högglanspolerade stänkskyddet kombineras med konstruktiva höjdpunkter som sänkbar vattenkran under den fällbara förlängningen av arbetsplattan, som också fungerar som diskställ.
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Delintegrerade

Praktisk
kryddhylla

Fällbart skydd och
sänkbar armatur

Ergonomiskt välvd köksfront med arbetsplatta i
mineralmaterial och diskho i ett stycke

Skiljedörrar från kök till badrum och
från badrum till sovrum
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PROFILA T/RS
720 QF

DETALJER OCH
HÖJDPUNKTER
18
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Delintegrerade

Profila T/RS 720 QF

På Profila T 720 QF på bilden syns den fällbara bordsskivan i framvagnen, som vid behov möjliggör särskilt bekväm
passage till hytten. Den rymliga känslan ingår i priset! Stor rörelsefrihet även i baksätet: den bekväma, höjdjusterbara
mittsängen med förvaringsfack och justerbar huvudgavel är inramad av två garderober och har ett stort förvaringsutrymme på undersidan. Badrummet med belyst regndusch i olika färger skapar en avkopplande atmosfär.
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PROFILA T
730 EF

DETALJER OCH
HÖJDPUNKTER
20
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Delintegrerade

Profila T/RS 730 EF

Modellen 730 EF intar en särskild plats i vårt sortiment.
Med sina låga enkelsängar och badrummet som är
monterat tvärs över hela fordonets bredd i bakpartiet,
har denna planlösning två beträdbara rum som är smart
avskärmade från frampartiet. I förvaringsutrymmena
under sängarna och de stora ovanskåpen i sovrummet
finns gott om plats för förvaring.

Fri åtkomst
Innehåll i de stora förvaringsfacken i
730 EF är enkelt att komma åt från
utsidan – och innehåll kan även
placeras i facken utifrån.

Flexibelt garage
På QF-modellerna erbjuder den
höjdjusterbara sängen till och med
plats för transport av cyklar.

Omgestaltning av rum
Med skiljedörren mellan kök och
badrum och de två skjutdörrarna från
badrum till sovrum förvandlas
badrummet till ett omklädningsrum
på nolltid.

Tydligt kvalitetsbevis
Stabil glasfibertakkassett för den
fällbara sängen istället för uppsvängd
vägg med välvt standardtak

Klappat och klart
I en handvändning omvandlas
sofforna i EF- och QF-planlösningarna
till enkelstolar i körriktningen – inklusive Isofix-fästen.

Bekväm modell för två personer
Utan bild. Nya Profila RS 695 LF
kombinerar hög komfort med en
fascinerande kombination av
garderob/garage. För principen, se
Integra Line 695 LF (s. 30).
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PROFILA T
660 EB

DETALJER OCH
HÖJDPUNKTER
22
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Delintegrerade

Profila T 660 EB

Nya Profila T 660 EB imponerar med en överskådlig längd på 6,99 m för enklare manövrering. Här erbjuder två enkelsängar på 2 m hög sovkomfort och även ett stort förvaringsutrymme på undersidan. Den nya multitalangen i den
populära 7 m-klassen kompletteras av en L-sittgrupp med enkelstol på passagerarsidan, längsgående kök med ett
kylskåp på 142 liter samt tvättrum med vridbart tvättställ och integrerad dusch.
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INTEGRERADE MODELLER
INTEGRA LINE 695 LF

Nya Integra Line 695 LF klarar enkelt balansgången mellan hemtrevligt vardagsrum, funktionellt kök, bekvämt badrum och en stor,
smart kombination mellan garage och garderob. Med en längd på 6,99 m förblir Integra Line förvånansvärt behändig och översiktlig.
Ta reda på det själv!
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Integrerade

Integra Line

Stor panoramavindruta med optimalt
synfält och gott om ljus

Rymlig loungesittgrup för upp till
7 personer

Soffa med en
bredd på 1,60 m
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ETT BRILJANT
VÄGGSKÅP

Sett från hytten vandrar blicken över ett magnifikt vardagsrum genom det raffinerade köket och in till badrummet – och kommer fram till
en ganska oansenlig skåpsdörr. De båda bladen kan dock dras framåt så att utrymmet förstoras. På så sätt omvandlas badrummet till ett
bekvämt omklädningsrum. Härifrån har man dessutom direkt tillgång till cykelgaraget.
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Integrerade

Integra Line

Rymlig känsla i kompakt
format

Badrum med stort variabelt
klädskåp

Kök med fällbart skydd och
sänkbar armatur
32-tums hemmabio med
vridbar skärm

Bältesintegrerade, roterbara
hyttstolar med armstöd
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DEN RYMLIGA
HUSBILEN FÖR TVÅ
PERSONER

En oslagbar känsla av rymd! Även när den uppfällbara sängen är nedfälld känns IL 695 LF ovanligt rymlig – och det är den också. Denna ljusa
och öppna planlösning för tankarna till en sommarpaviljong – även i dagskonfigurationen.

28
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Integrerade

Integra Line

Stort takfönster för
mycket ljus

Extra bred
fällbar säng

Isolerad hyttdörr
och fönster

Fällbar bordsskiva för bekväm
passage framåt

Fällbara enkelstolar
(inkl. Isofix)
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INTEGRA LINE
695 LF

Detaljerad beskrivning: Omklädningsrum med badrum och raffinerad
garderob. Båda bladen kan enkelt vridas in mot mitten så att man kan
nå sängkläder och ytterkläder enkelt utan att behöva böja sig. Mitten
kan användas som förvaringsutrymme vid flytt eller som extra lagringsutrymme.
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Integrerade

Integra Line 695 LF

DETALJER OCH
HÖJDPUNKTER
Den höga komforten är endast en av fördelarna med Il 695 LF.
Inte minst det eleganta och moderna chassit i glasfiberförstärkt
plast hos Integra Line är viktiga trumfkort för denna planlösning.

Raffinerade detaljer
Infällt handtag i satinerat aluminium,
tredimensionell och haptisk kännbar
ytkvalitet på instrumentbrädan är
bara några exempel på den utmärkta
kvaliteten på material och utförande i
Integra Line.

Safety First
LED-strålkastare (extrautrustning)
med statiskt kurvljus ger det
karakteristiska utseendet på fronten
hos IL – och lyser upp vägbanan
optimalt i mörker.

Bakre garage
I det nedsänkta bakre garaget under
klädskåpet ryms även skrymmande
bagage eller cyklar

Direkt åtkomst
Du har direkt åtkomst till garaget
även från insidan – praktiskt när du vill
hänga våta kläder i badrummet för
torkning utan att behöva bära dem
genom fordonet.

Stor hemmabio
Bildskärmen på 32 tum kan enkelt
vridas ut ur väggfästet i ingångsområdet och syns perfekt från hela
sittgruppen.

Frontspoiler i glasfiberförstärkt
plast..
... som gjutits i ett enda stycke ger
även optiskt ett enhetligt intryck och
bidrar till karossens höga styvhållfasthet tack vare exakt passform och hög
styrka.

Perfekt användarkomfort
Med en enda knapptryckning kan du
tömma avloppsvattentanken från
garaget. Slipp smutsiga händer och
ryggont – komfort i högsta klass.

Also new: IL 720 QF and IL 730
EF. See details at PT/PRS 720
QF, 730 EF.
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INTEGRERADE MODELLER
INTEGRA 760 EF/QF

Att beskriva dessa generösa planlösningar i lyxklassen som instegsmodeller är minst sagt en underdrift. Men det kanske är just det som
ägarna till en Integra 760 EF/QF vill utrycka med sitt val. Den har allt som hör till en riktig lyxmodell, men det krävs en närmare titt innan
man förstår vad som verkligen får plats på en ytterlängd på mindre än 8 m.

32
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Integrerade

Integra

Busspegel med
vidvinkelfält

Principen ”Short Cabin” med
optimalt synfält framåt

LED-strålkastare
med kurvljus

Förkromad kylargrill

Tredimensionell välvd baksida
i ett stycke

LED-blinkers med riktningsvisande rörligt ljus

Kan fås antingen med två
eller tre axlar

33

RIKTIGA
STORHETER..

... finns det många av. Men knappast någon annan husbil av den här längden förkroppsligar stil, komfort och utmärkt funktionalitet lika
övertygande som Integra 760 EF eller QF: Det generösa vardagsrummet inrett enligt Face to Face-principen fortsätter in i den stora
förarhytten med justerbara komfortsäten inkl. svankstöd. Den som väljer förvaringsskåp som går runt hytten istället för den fällbara sängen
kommer att imponeras av den kupolliknande, luftiga och ljusa känslan av rymd.
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Integrerade

Integra 760 EF/QF

Storslagen känsla av rymd och extra lagringsutrymme
med förvaringsskåp som tillval (istället för uppfällbar säng)

Loungesittgrupp med utdragbar
tv-hållare på passagerarsidan

Pilotsäten med
svankstöd

Stort bord med delad skiva för
bekväm passage
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INTEGRA
760 EF

Två stora enkelsängar med en längd på 2 m resp. 1,95 m över ett stort
bakre garage och ytterligare förvaringsutrymme i de bakre skåpen är
det avgörande funktionella argumentet vid val av denna variant. Den
indirekta belysningen och kromdekorerade bakväggen med belysta
takbalkar skapar en stämningsfull atmosfär.
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Integrerade

Integra 760 EF

INTEGRA
760 QF

Sovrummet i Integra 760 QF erbjuder förstklassig komfort i varje
detalj. Den 1,50 m breda mittsängen är självklart justerbar i höjdled
och huvudgaveln kan justeras. Med tvättfack i fotänden, två klädskåp
och två hörnskåp erbjuder planlösningen också många lättillgängliga
förvaringsmöjligheter i bakpartiet.

Integra 760 QF

37

STILREN
ELEGANS...

… kännetecknar badrum och kök med raffinerad stämningsbelysning, högvärdiga ytor av mineralmaterial samt möbelfronter i högglans med
krominsatser och förstklassiga detaljer.
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Integrerade

DETALJER OCH
HÖJDPUNKTER
Integra är en lyxig serie med fokus på stil och diskret
elegans. Här handlar det inte om att synas till varje pris
utan stilren design och funktionell perfektion står i
främsta rummet.

Ordning och reda
I garaget ser ett organisationssystem
med variabla lådor som fixeras på
väggen till att var sak hittar sin plats
- och även blir kvar där.

Dubbla skikt ... ger bättre isolering
I förarhyttens sidofönster finns en
effektiv dubbelruta. Framrutan är
dessutom försedd med en plissegardin som förutom insynsskydd även
erbjuder en isolerande funktion.

Ett lysande exempel
LED-strålkastarna lyser upp vägbanan på ett effektivt sätt. Det statiska
kurvljuset underlättar vid svängar och
kurvtagning.

Rent och hygieniskt
Avloppsvattentanken töms bekvämt
med en knapptryckning via en
elektrisk tömningsventil – en kamera
ombord leder föraren direkt till
avloppsschaktet på parkeringsplatsen (tillval).

Den elektriska fällbara sängen sänks
till en bekväm instegshöjd med en
knapptryckning och kan nås bekvämt
via sätena.

Elegant baksida
Integra är lika snygg på fram- som på
baksidan. Den tredimensionellt
utformade väggen i glasfiberförstärkt
plast har gjutits i ett stycke och är ett
bevis på den höga nivån av tekniskt
kunnande – och på professionell
design.

At your service
I det centrala teknikfacket har
vattendräneringsventiler och andra
tekniska anslutningar samlats på en
enda plats i sidoväggen som enkelt
kan nås via en klafflucka.

Skräddarsydd lastkapacitet
Integra 760 kan fås som alkovmodell
med två eller tre axlar. Den som vill ha
enklare manövrering väljer den
tvåaxliga varianten, om det är
lastkapaciteten som räknas väljer
man varianten med tre axlar.
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HUSBILSFORUM:

VÄLKOMMEN
TILL EURA
MOBILS VÄRLD

Resan börjar redan i vårt nya husbilsforum. Här upplever du
vår märkesvärld och Eura Mobils husbilsfamilj.
I den 3 000 kvadratmeter stora utställningshallen på
ovanvåningen presenterar vi husbilar från vårt kärnvarumärke Eura Mobil. Men även husbilar från systermärkena Forster
och Karmann-Mobil (också från Sprendlingen) samt husbilar
från Benimar, Challenger, Mobilvetta och Roller Team som
ingår i koncernens europeiska förbund. Som du kanske
redan är van vid, samtalar vi gärna med dig och hjälper dig
med goda råd. Vi ser fram emot att möta dig vid våra
kundevenemang. På nedervåningen hittar du vårt nya
kundtjänstcenter med en kundsupport och en extra lagerhall för reservdelar, för att kunna uppfylla alla dina önskemål.
Vi ser fram emot att få träffa dig och uppleva en avkopplande och informativ kvalitetstid tillsammans med dig på en
helt ny nivå.
40
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Husbilsforum
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SERIER OCH PLANLÖSNINGAR
NYHET
INTEGRA LINE 

IL 660 EB 6,99 m

IL 695 EB 6,99 m

PT 675 SB 6,99 m

PT 695 EB 6,99 m

IL 695 LF 6,99 m

INTEGRA 

NYHET
PT 660 EB 6,99 m

PROFILA T

NYHET
PRS 675 SB 6,99 m

PROFILA RS 

PRS 695 EB 6,99 m

PRS 695 HB 6,99 m

PRS 695LF 6,99 m

CONTURA 

NYHET
ACTIVA ONE

A ONE 550 MS 5,89 m

A ONE 570 HS 5,99 m

A ONE 650 HS 6,50 m

6m
42
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Serier och planlösningar

A ONE 690 HB 6,99 m

A ONE 690 VB 6,99 m

7m

NYHET
IL 720 EB 7,41 m

IL 720 EF 7,41 m

NYHET
I 760 EF 7,89 m

IL 720 QB 7,57 m

IL 720 QF 7,57 m

NYHET
IL 730 EF 7,57 m

NYHET
I 760 QF 7,89 m

I 890 EB 8,99 m

NYHET
PT 720 EB 7,41 m

PT 720 EF 7,41 m

PT 720 QF 7,57 m

I 890 QB 8,99 m

NYHET
PT 730 EF 7,57 m

NYHET
PRS 720 EB 7,41 m

PRS 720 EF 7,41 m

PRS 720 QF 7,57 m

C 716 EB 7,28 m

C 766 EB 7,84 m

C 766 EF 7,84 m

C 766 QB 7,84 m

8m

9m
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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.
Vid installation av specialutrustning (= specialutrustning/extrautrustning) och tillbehör reduceras 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*)
+ 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 överflödesventil 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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