Kennismaking

Degelijke bouw
zonder franje!

Nieuw op de markt

Carado I 339
Carado is binnen de Hymergroep succesvol met de productie van campers in het instapsegment. De bouw gebeurt in
de Capron-fabriek in Neustadt bij Dresden. En met ruim tien jaar ervaring is Carado inmiddels een vaste speler in de
branche. Voor modeljaar 2019 komt Carado met een nieuwe integraal camper van nog geen zeven meter.
TEKSt KEES EN CARLA WITVLIET

D

e consument heeft nu dus keuze
uit drie integraalmodellen. Deze
debutant lijkt een succesformule
door z’n uitrusting met queensbed en
een gescheiden douche- en toiletruimte.
De buitenzijde smoelt sowieso goed,
beslist geen instaplook!

queensbed, de schoonwatertank in de
dinettebank en de vuilwatertank ligt voor
de achteras. Deze tank is helaas niet
geïsoleerd, dus oppassen bij vorst! Om de
camper wat meer sjeu te geven biedt
Carado enkele aanvullende pakketten
aan.

EXTERIEUR

INTERIEUR

Als basis dient het Fiat Ducato lightchassis met Euro 6-motor. De camper
heeft een dak en achterwand van polyester (GFK) en 34 mm dikke wanden van
aluminium. Dankzij de positie van de
busspiegels is de dode hoek beperkt
maar, een extra dodehoekspiegel is een
aanrader! De Carado bezit een ruime
garage waarin ook de gaskast voor twee
grote gasflessen staat. Dit beperkt wel de
laadruimte van de garage. De praktische
sjorogen zijn handig om bijvoorbeeld
fietsen te zekeren. De Truma combi 6
(boiler/kachel) staat links onder het

Dankzij de geïntegreerde instap kom je
makkelijk binnen. De eenvoudige zithoek omvat een dinettebank en twee
voorstoelen. Het smalle zijbankje is een
handig reserveplekje. De vaste wandtafel
is verschuifbaar maar niet echt stabiel.
De cabine-aankleding biedt een sobere
indruk. Zo is bijvoorbeeld het portier van
wit kunststof voorzien en is de cabinevloer naast de bijrijdersstoel niet netjes
afgedicht. Ook de plissé cabineverduistering oogt ietwat fragiel. Het meubelwerk
ziet er trendy uit met gezellige sfeerverlichting onder de kastkleppen. Ook het

Plus/min
	goede prijs/kwaliteit
verhouding
	keukenuitrusting
cabine afwerking
karige basisuitrusting

Vaste wandtafel ietwat onstabiel

brede, verlichte afscheidingsblok tussen
zithoek en keuken is gaaf. Met de hoekkeuken zijn we content, een stijlvol
smeedijzeren pannenrek siert het driepits gasstel. En met een Thetford-koelkast en aparte vriezer van 160 liter grijp je
niet snel mis. In de kast erboven hangt de
tv die zowel naar de zithoek als de slaapkamer draaibaar is, super! Wel alert blijven tijdens het lopen want de vloer heeft
twee opstapjes, bij de zithoek en naar de
slaapkamer. In de doorloop naar achter
staan toilet- en doucheruimte tegenover
elkaar. De toiletdeur sluit tevens het
woongedeelte af. Tegen de achterwand
staat het queensbed met voor elk een
kast ernaast. Ook onder het voeteneinde
is nog een ruime kast verstopt. Dus geen
paniek tijdens het opbergen van de kleding. Boven de voorstoelen hangt het
hefbed voor eventuele logés. Al met al
een degelijk gebouwde wagen die beslist
veel waar voor z’n geld biedt.
INSTALLATIES

Tv zicht vanuit bed of vanaf de
zithoek
Trendy interieur met sfeervolle
verlichting
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In de camper zien we vier 230 V-aansluitingen en één in de garage. Verder nog
twee USB-aansluitingen en één 12 V. Het
bedieningspaneel binnen is verhuisd en
hangt nu boven de koelkast, een prima
plek. Ondanks het feit dat het een zoge-

noemde instapcamper betreft valt er
(gelukkig) niets negatiefs over de aanleg
van kabels en leidingen te melden. •
Specificaties (volgens opgave fabrikant)
Carado I 339
Chassis
Fiat Ducato Light chassis
Motor
standaard 2.3 Multijet (130 pk Multijet Power)
Uitrusting 	onder meer beklede draaibare cabine Aguti stoelen, airbags, ABS,
ESP, Hill holder, cruise control, airco. Fix en Go kit (geen reservewiel),
90 liter brandstoftank, dagrijverlichting.
Maximum vermogen
kW / (pk) 96/ (130) / 3.600
Maximum koppel
Nm / toeren 320 /1.500
Wielbasis
4.040 mm
Lengte
699 cm
Breedte
233 cm
Hoogte
294 cm
Stahoogte
213 cm
Maximummassa
3500 kg
Rijklaar gewicht
2840 kg
Laadvermogen
660 kg
Hefbed voor
200 bij 150 cm
Bed achter
190 bij 150 cm
Aantal zit-/slaapplaatsen
4/4
Uitrusting 	onder meer Truma Combi 6 kW verwarming + CP Plus, 3 gaspitten,
Thetford C 260 toilet, 122 liter schoonwatertank, 92 liter afvalwatertank, 141/23 liter Thetford koel-vrieskast, led-binnenverlichting,
95 AH Gel huishoudaccu, 2 maal 11 kg gasflessen.
Prijs
€ 70.890
i
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