Kennismaking

Slim trucje geeft
halve meter winst!

Nieuw op de markt

Carthago c-tourer I 144 LE
Gespot in januari op de CMT (Camper und Motor Turistik) in Stuttgart: een nieuwe verrassende indeling in de
Carthago C-Tourer. Compleet met de populairste bedopstelling onder camperaars, een ruime zithoek en een
separate douche/toiletruimte. Dat alles op een lengte net onder de zeven meter! Geheid een bestseller vermoeTEKST EN FOTOGRAFIE KEES WITVLIET

N

aast de meubelopstelling is ook de
interieurkleur duidelijk opgefrist.
Carthago komt flitsend voor de dag
waar normaliter ingetogenheid paste.
Een licht essen houttint, glanzend witte
kastkleppen en chroom accenten.
Kortom, een heuse facelift. Deze speciale
uitvoering fungeert als testcase om reacties van het publiek te peilen. Aan de
consument dus de keus of dit een blijvertje is.

EXTERIEUR

Om door een ringetje te halen, deze
C-tourer in stijlvolle grijstinten, grote
busspiegels en fraaie stroomlijn.
Gebouwd op de vertrouwde Fiat Ducato
met AL-KO chassis en met een 2.3 MultiJet motor van 130 pk standaard. Verder
een solide houtvrije opbouw, aluminium
wanden en polyester dak. RTM hardschuim fungeert als isolatiemiddel. Multifunctioneel is de dubbele vloer, naast

goede isolatie tevens bergplaats voor
waterleidingen en verwarmingsslangen.
De polyester onderkant voorkomt vochtinwerking. Dan de garage, kom maar op
met die fietsen of scooter en, oh ja, het
campingmeubilair kan trouwens ook mee.

Plus/min

INTERIEUR

Het ingenieuze trucje treffen we in de
slaapkamer, achterin de camper. Bij de
eenpersoonsbedopstelling is het linkerbed uitschuifbaar. Door een geraffineerde
wandconstructie schuift het voeteneinde
tot half in de douche en voilà, je bed staat
klaar. Ingeschoven trouwens een plekje
om lekker weg te zwijmelen met een
boek. Onder beide voeteneinden is zowel
hang- als legplek, dus dames alle garderobe kan mee. Dankzij de halve meter
ruimtebesparing staat er zomaar een luxe
douche- en toiletruimte klaar. Een toiletruimte met Thetford draaitoilet, daarnaast de wc rolhouder precies op de juiste

plek. Qua aankleding ziet het er gelikt uit
met een fraaie spiegelwand met designverlichting en voldoende plek voor toiletspullen. De douchecabine ertegenover
sluit met een kunststof vouwdeur, handig is de stang die geklemd zit in het dakluik voor natte jassen. Ook de zithoek
voorin, profiteert mee van de ruimtewinst. Dus gezelligheid troef voor zeker
vijf personen. Een goed wendbare tafel
op één poot staat ertussen. De tv hangt
op ooghoogte naast de toegangsdeur.
Behalve gangbare bovenkasten bieden
onopvallende plekjes handige bergruimtes. Zo is er een ruime kast onder de tv,
een lade in de L-bank en een paar vloervakken. Het fraai ogende keukenblok
compenseert gebrek aan aflegruimte met
een rail als plankdrager. Dus toch plek
voor die luxe koffiemachine.
INSTALLATIES

Elektrokast in garage
Bed, ingeschoven in ‘zit’ stand
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	plaats kachel in
woonruimte
	separate douche/
toiletruimte
uitschuifbaar bed
	geen 12 volt aansluiting
in woonruimte
	aanschaf pakketten
noodzakelijk

Vakkundig is de aanleg van alle installaties, met name in de garage. Van binnenuit zijn de watertanks goed bereikbaar.
Voorbeeldig is de inbouwplek van de
Truma Combi 6 in het zijbankje, de
warmte is direct waar die wezen moet!
Standaard is de Carthago schaars uitgerust, de motorairco, cruise control, radiovoorbereiding en dergelijk zitten in een

Specificaties (volgens opgave fabrikant)
Carthago c-tourer I 144 LE
Chassis:	Fiat Ducato met AL-KO chassis
Motorstandaard:	2.3 MultiJet (130 pk MultiJet Power)
Uitrusting onder meer:	beklede draaibare cabine stoelen, airbags, ABS, ESP, cruise control, airco,
roetfilter, Hill holder (wegrijassistent), elektrische opstap, dagrijverlichting,
Fix en Go kit (geen reservewiel), 90 liter brandstoftank, 15 inch wielen.
Maximum vermogen kW / (pk): 96/ (130) / 3.600
Maximum koppel Nm / toeren: 320 /1.500
Wielbasis:
4.035 mm			
Lengte:
699 cm
Breedte:
227 cm
Hoogte:
289 cm
Stahoogte:
198 cm
Maximummassa:
3.500 kg
Rijklaar gewicht:
3.075 kg
Laadvermogen:
425 kg
Hefbed:
160 bij 195 cm
Bed achter:
2 maal 200 bij 80 cm
Aantal zit-/slaapplaatsen:
4/4
Uitrusting onder meer :	Truma Combi 6 kW verwarming, 3 gaspitten, Thetford toilet, 110
liter schoonwatertank, 100 liter afvalwatertank, grote 140 liter
koelkast, LED binnenverlichting, 80 AH huishoudaccu.
Prijs:
€ 93.172
Info:
www.carthago.com
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