CARAVAN
Med køyeskap over begge sengene er det blitt fem soveplasser i bakre ende av vognen. Her sees den ene av
skapsengene i utslått stilling, over den enseters sittegruppen som blir enkeltseng om natten. Til høyre et
hjørne av dobbeltsengen.

Den romslige sittegruppen foran i vognen, med det
runde spisebordet som gjør det lettere å komme inn i
og ut av benkene.

CARAVAN TESTER

Knaus Royale 580 UK:

Fin familievogn
Sist Caravan så på
en slik campingvogn var i Caravan
nr 1/2000. De nye
modellene som
først ble lansert
høsten 2003 fikk
nytt design og en
rekke nye detaljer.
Tekst og foto: TRON NÆSS
Testlag: ELSA og TRON

I

mportøren kaller da også
denne vognen for den
«norske» Knaus. Hvor mye
som er forskjellig fra denne
modellen og de ordinære
tyske har vi ikke sett så mye
på, så dette er noe du eventuelt får sjekke sjøl. Knaus
har i mange år solgt bra her
i landet, og med denne mo8

dellen bør de kunne komme
godt ut i konkurransen.
Utvendig har vognene fått
ny dekor og et strømlinjeformet karosseri med et par
moderne halvmåneformede
baklykter, og de hvite aluminiumsplatene foran og bak
er glatte. Vognen er bygget
på Al-Ko understell og den
har AKS 2004 stabilisator,
13 pol kontakt, reservehjul
og jekk som standard. Tar vi
da med at den har Al-Ko’s
kraftige støtteben og god
plass i gasskassa, skulle det
meste være nevnt.

Bedre plass til
matlaging
Det første vi la merke til da
vi steg inn i vogna var kjøkkenbenken og plasseringen
av kokeblusset. Her har
Knaus montert en koketopp
med tre bluss på langs

Med de tre kokeblussene plassert på langs innerst på
kjøkkenbenken er det frigjort verdifull plass.
innerst på benken og derved
frigjort plass. Både kokebluss og oppvaskkum er
dekket av glasslokk, og selv
om kjøkkenbenken ikke er
av de største gir den bedre
rom for matlaging enn de
fleste andre i klassen.
Overskapene er utstyrt
med hyller, og på undersiden
finner du ventilator og godt
arbeidslys. Selv om kjøkkenbenken har bra med hyller og skuffer, trenger du nok
en del bakker til å holde alt
løsøre på plass. Her er det
for øvrig forberedt for montasje av stekeovn. Kjøleskapet finner du rett innenfor
døren og siden dette er montert over et skap er det lett
tilgjengelig. På toppen av
kjøleskapet er det beregnet

plass til TV, men her var bare
opplegg for 230V, og over
denne igjen en praktisk
hylle til bruk når du står i ro.

Skrådd dobbeltseng
Bak i vogna finner du en
dobbeltseng som er skrådd i
fotenden, og for mange kanskje i smaleste laget med
sine 140/115 cm. Fjærmadrassen ligger på ribbebunn,
og den både ser og kjennes
ganske bra ut. Under denne
senga er det et bra lasterom
med tilgang både utenfra og
innenfra, men tilgangen
innefra begrenses litt av at
det er bare halve madrassen
som kan løftes opp og det
(Forts. på side 10)
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CARAVAN

Fakta om testvognen
Produksjonsland: Tyskland
Importør: Kroken Caravan AS
Utlånt av: Sett på NorVei-messen
Vekt netto (imp. oppl.): 1355 kg
Totalvekt (imp. oppl.): 1600 kg
Typegodkjent: Ja
Total lengde: 769 cm
Utvendig bredde vegg/vegg:
248 cm
Innvendig bredde vegg/vegg:
234 cm
Maks innvendig takhøyde:
195 cm
Mål sittegruppe I:
120/160 x 200 cm
Mål sittegruppe II:
66 x 155 cm
Sittedybde: 47 cm
Mål dobbeltseng:
140/115 x 198 cm
Enkeltseng: 57 x 198 cm

Mål køye(r): 62 x 200 cm
Høyde kjøkkenbenk: 93 cm
Kjøkkenbenk: 117 x 60 cm
Kjøleskapsvolum: RM 7400L
på 97 liter (fryser 10,5 liter)
Høyde til topp av kjøleskap:
105 cm
Dybde klesskap: 59 cm
Bredde klesskap: 73 cm
Hengehøyde:102 cm
Toalettrom: 70 x 109 cm
Toalett: C200 med elektrisk
spyling
Høyde toalettvask: 88 cm
Antall 220 V punkter: 3+
Antall 12 V lyspunkter: 16
Høyde TV-hylle: 115 cm
Maks mål TV: 60 x 55 x 45 cm
Høyde inngangsdør: 166 cm
Antall vinduer/åpningsbare: 6
Antall takluker: 3 (1 Heki)

Utstyr

Varme

Batteri/lader: Nei
Fortrekksgardiner: Ja
Rullegardiner: Ja
Fast vanntank: Ja, 43 liter
Vannpumpe: Ja
Varmt vann: Ja
Dusj: Ja, med forheng
Kjøkkenventilator: Ja
Felles avløp: Ja, utvendig
Skyvedør: Ja
Gasslekkasjetester: Nei
Stereoanlegg: Nei
TV-antenne: Ja
12 V uttak for TV: Nei

Type: Alde
Sentralvarme: Vann
Gulvvarme: Ja, elektrisk
Elkolbe: Ja

Planløsning
Toalettrom: Ja
Rundsittegruppe: Ja
Antall sengeplasser: 7
Køye(r): 2
Fast soveværelse: Ja
Ekstra sittegruppe: Ja
Hylleskap: Nei
Tørkeskap: Nei

Vurdering
1 +: Nytt kokebluss gir fin kjøkkenbenk
2 +: Hyller i kjøkkenskap
3 +: Høyt plassert kjøleskap
4 +: Speil i oppholdsrommet
5 +: Fine hyller i sittegruppe
1 -: Tung seng
2 -: Mangler hylleskap
3 -: Mangler leselamper i køyesenger
4 -: Mangler skjærefjøl
5 -: Lite overskap

Instruksjonsbok
og brosjyre
Språk: Norsk og tysk
Vurdering: Bra
Interiørbilder: Bra
Eksteriørbilder: Bra
Planløsningsskisser: Bra
Tekniske opplysninger: Tilfredsstillende
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Knaus Royale 580 UK: Mange nye detaljer.

Kjøleskapet finner du like
ved døren, med plass til
TV på toppen.

Under dobbeltsenga er
det et bra lasterom.

mangler noe som kan holde
den oppe. På motsatt side av
denne er det en enseter sittegruppe som gir en enkeltseng på natta.
Over disse sengene er det
køyeskap slik at du i alt får
plass til 5 soveplasser i
denne enden, og du kan
stenge den av fra resten av
vogna, med en skyvedør.
Skal du bruke overskapene
som senger mister du veldig
mye skapplass, og det mangler leselys til disse sengene.
Det midtplasserte toalettrommet er lyst og trivelig og
har bra med hyller og fine
speil. I denne vogna med
vannbåren varme var det
plassert en flat radiator opp
etter veggen. Det er brukbar
tetting for bruk av dusj, og
skjermingen mot resten av
rommet var utført som et
forheng. Toalettet er den
vribare typen C200 for å utnytte plassen beste mulig, og
innredningen av rommet er
slik at du kan stå i døråpningen og hjelpe de minste.
Klesskapet på motsatt side
er bra, men hengehøyden er

litt knapp, og vi kunne tenkt
oss mer hyller.

Romslig sittegruppe
Foran i vognen er den tradisjonelle sittegruppen plassert. Den er romslig og luftig, og kan res opp til to soveplasser. Her er overskapene brutt opp med noen
praktiske hyller til bruk når
du står i ro, men du må nok
rydde vekk det meste før
kjøring. Hele vogna er lys og
trivelig, og den får ekstra
godt lys fra den store Heki
takluken. Inngangsdøra er
en stalldør utstyrt med
myggnett. Det samme er alle
vinduer og takluker.

Knaus
Royale 580
UK – planskisse.
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Varmeanlegget i den
vogna vi så på var et ALDE
sentralvarmesystem og de
fleste konvektorene var greit
plassert, selv om vi har sett
bedre montasje. Som valg
kan du bestille vogna med
Truma luftvarme og spare
over 15.000. Begge variantene kan leveres med elektrisk gulvvarme. Det er fine
spalter bak ryggputene og
det er luftspalter i underkant av overskapene, men
disse mangler bakvekk mot
yttervegg og utslipp av luften i overkant. Batteri og lader mangler, men dette er
vanligvis utstyr som først
blir satt på plass av forhandler når det gjelder tyske
vogner. Skal du ha dette bør
du passe på å få riktige caravansaker, og ikke billigste
sort som vi enkelte ganger
ser. Varmtvann får du fra
ALDE-varmeren om du velger sentralvarme, eller fra
en Truma Therme om du velger vogn med luftvarme.
All belysning i vogna er
koblet til 12 V, slik at om du
utstyrer den med batteri eller tar strøm fra bilen kan
du gjerne stå utenom strøm-

Speilene gir ekstra romfølelse.
plass en natt eller to. Den
har en ferskvannstank på 43
liter men ikke gråvannstank,
og avløpet er sammenkoblet
under vogna slik at det garantert fryser om vinteren.
Ellers bør isolasjon og varmeanlegg være tilstrekkelig
til vinterbruk.
Alt i alt en fin vogn for en
familie på fire eller fem, men
siden overskapene er køyer
det kan bli litt lite skapplass
for mange på langtur. Kanskje den passer bedre for et
voksent par som tar i mot en
flokk barnebarn i helgene! 왏

Importør:
Bobilsenteret Namsos A/S
Bjørums BR. 15 A, 7800 Namsos
Tlf. 74 20 91 00
Fax 74 20 91 01
www.pilote.no

Forhandlere:
Harstad Caravansenter AS - Tlf. 77 07 17 80
Basko AS, Røra - Tlf. 91 81 90 35
Herberg Bil AS - Tlf. 35 55 31 41
Bobilsenteret Porsgrunn AS - Tlf. 35 55 70 80
Westgaard Bil - Tlf. 74 83 00 80
Bobil X AS - Tlf. 91 37 13 40
Tores Caravansenter AS Elverum Tlf. 62 94 45 50/909 17 795

www.freeteam.no
Velkommen til
Norges største teltutstilling..!
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TELT - FORTELT - BILTELT
Gamle Glitrevei 11
1488 Hakadal
Telefon: 67 06 70 40
Telefax: 67 06 70 41
E-post: post@freeteam.no
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