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Kjør i vei og bort fra hverdagens sorger og problemer – din 
Eura Mobil støtter deg på alle tenkelige måter. 

Med praktiske funksjoner og utstyrskarakteristikker gjør 
våre bobiler reisen til en grenseløs fornøyelse. Stor oppbe-
varingsplass, værbeskyttelse med karosserier av GRP-ma-
terial, vintersikring og gulvvarmekomfort med oppvarmet, 
dobbel bunn, forsikringsfordeler eller omfattende garantier 
– vi har tenkt på alt, slik at du kan nyte ferien uten sorger 
og bekymringer.

KVALITET
LAGET AV 
EURA MOBIL
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Nye Activa One 690 VB fokuserer på den tradisjonelle styrkene til Eura Mobil når det gjelder familie: stor oppbevaringsplass for bagasje og 
leker i den doble bunnen og bagasjerommet, mye plass for hele familien og robuste møbler inne i bilen samt et GFK-karosseri med lang levetid 
for problemfri familieferie. 

Eura Mobil Nyheter 2021/2022 Alkovebiler

ALKOVER
ACTIVA ONE 690 VB
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37 cm høy dobbel bunn med mye 
oppbevaringsplass

spisekrok i kurv-look med opptil 
4 belteplasser

alkovebunn foldbar for fri tilgang 
til førerhuset

alkoven isolert og 
oppvarmetlyse, moderne møbler 

med 3 års garanti



ALLE HAR EN 
YNDLINGSPLASS ... 
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... dette kunne vært mottoet for Activa One 690 VB. I nesten hvert eneste krok finner du detaljer som gjør deg glad - både i den midtre sitte-
gruppen og i det store kjøkkenet med ekstra mye skapplass og i barnerommet bak. God tur! - Prøv den!

Eura Mobil Nyheter 2021/2022 Alkovebiler



stort  
klesskap

separat barnerom med køyesenger 
og sittegruppe

robuste overskap med aluminiumsprofiler 
og elementer som forhindrer klapring

kjøkken med 142 liter kjøleskap, ekstra brede 
skuffer og stang for kopphåndkle
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JIPPI! ET EGET LEKE-  
OG SOVEROM!
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Pssst - deres hemmelighet! - og laget kun for dere. Et leke- og spisebord til å henge opp og to senger i kurv-look, som kan trekkes ut ved behov 
eller lyst, venter bare på å bli oppdaget av dere. Du kan sove alene i din egen seng, eller leke i den. 

Eura Mobil Nyheter 2021/2022 Alkovebiler



senger med vindu og 
leselampe

stort oppbevaringsrom 
under sengen

Lag fire av to: uttrekkbar sengeramme med to 
ekstra madrasser oppe og nede

køyeseng med stabil 
sengeramme

9

bord for å  
henge opp



Lekende lett å betjene: Badet, med den svingbare vasken, forener mye moro og flott funksjon. Når den er 
svingt til siden, har du også full bevegelsesfrihet når du dusjer. Oppbevaringsskapet med hjørnehyller er 
alltid for hånden, og varmluftsdysen gjør badet koselig og varmt, akkurat som hjemme!

ACTIVA ONE  
690 VB

10 10 Eura Mobil Nyheter 2021/2022 Alkovebiler Activa One 690 VB



DETALJER OG 
HØYDEPUNKTER

Det er ikke uten grunn at alkovene fra Eura Mobil kjemper alltid 
om seieren i klassen ved det årlige valget av årets bobil. Den 
pålitelige teknikken, de praktiske romdelingene og den høye 
kvaliteten på material og bearbeiding har lenge blitt snakket om. 
Og likevel har Activa One flere detaljer å oppdage - og disse gjør 
også en forskjell.

Lyst på en forfriskning? 
Badet i Activa One overbeviser også 
med stabile møbler, mange små 
oppbevaringsmuligheter og mye plass 
i dusjen. Så bra at trykkvannspumpen 
reagerer uten forsinkelse og leverer 
en forfriskende vannstråle, akkurat 
som hjemme.

Stor basiskjeller 
Stor høyde på den doble bunnen + 
individuelt delbart oppbevaringsrom 
= plass, akkurat der hvor du trenger 
det. Mulig med oppbevaringsromde-
ling helt etter ønske hos din autoriser-
te forhandler. Hos Eura Mobil 
naturligvis frostsikker og med 
gulvvarmeeffekt.

Alkover 
I oppvarmede og isolerte alkover kan 
du slappe godt av. Sengen på 160 x 
210 cm hviler på en stabil sengeramme 
og er beskyttet mot nedkjøling med 
effektiv isolasjon i vegger og tak, av 
alkovebunnen og av varmluftsdysene.

Tydelige kanter 
Enda en slik skjult, diskret detalj som 
gjør en forskjell: Med de robuste 
aluminiumsspoilerne tåler du mye 
stein eller kvister på veien uten å få 
varige karosseriskader - dette skåner 
både lommeboka og nervene.

Fleksibilitet er trumfkortet 
Bak på A One 690 VB kan du 
bestemme spontant om du har en 
dobbelseng oppe og bare en 
enkeltseng nede, eller omvendt, eller 
kun to enkeltsenger, eller kun to 
dobbeltsenger - alt er mulig med den 
uttrekkbare sengerammen.

Activa One ... 
... praktisk på reisen. Eksempel på 
stang for kopphåndkle. På kjøkkenet 
skinner den forkrommede stangen 
ikke bare for dekor - den lar også kopp-
håndkleet tørke raskt og holder det 
alltid i nærheten.

Bord, sving deg! 
Bordplaten er utstyrt med en 
svingbar forlengelse slik at hele 
familien har nok plass til å sette fra 
seg ting under måltidene. Den er 
alltid der når du trenger den, og aldri i 
veien når du bruker gjennomgangen.

Perfekt form 
Det er ikke bare de indre verdiene som 
teller – den dynamisk buede alkovefron-
ten gjør også inntrykk. Med den 
haglbeskyttede GFK-overflaten og 
toningen av førerhuset er også 
praktiske fordeler fremhevet.
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 PRS 730 EF
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De nye planløsningene med motliggende sofaer, såkalte Face-to-Face-planløsninger, er svært trendy. En åpen romeffekt, mye bevegelses-
frihet og en sittegruppe for variabel bruk og de markante egenskapene for denne romordningen. Som vanlig med Eura Mobil har du nytte 
av ekstra oppbevaringsplass i den doble bunnen og bagasjerommet samt smart utforming av kjøkkenet og badet i våre modeller. 

Eura Mobil Nyheter 2021/2022 Halvintegrerte

HALVINTEGRERTE
PROFILA T / RS 720 QF, PT 730 EF og PT 660 EB
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Ved Profila RS: heveseng i flukt med taket 
(ståhøyde 1,98 m under sengen)

Moderne møbler med 
stemningsbelysning

To utsvingbare enkeltseter med 
Isofix-holder

To sofaer med mye 
bevegelsesfrihet
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Spesielt ved Profila RS, med heveseng i flukt med taket, viser de nye planløsningene sine spesielle fordeler.  
Sofa/vindu-kombinasjonen gir bedre lys og plass, og gir en helt ny følelse av komfort, spesielt på passasjersiden. 

Eura Mobil Nyheter 2021/2022 Halvintegrerte

FOR ALLE SOM ER  
HELT UTHVILT! 
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Panoramaglasstak og Midi-Heki for mye 
luft og lys i taketasjen

Praktiske hyller rett ved 
hevesengen

Dobbelseng med 
190 x 143 cm bredde

Bekvem innstigningshøyde 
til hevesengen
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... det blir tydelig ved første blikk på det ergonomiske buede kjøkkensenteret i EF-planløsningene. Kjærlig detaljarbeid på krydderhyllen og den 
høyglansede sprutplaten med lys kommer sammen med konstruktive høydepunkter slik som den senkbare vannkranen under arbeidsplatefor-
lengelsen, som også fungerer som dryppbrett for kjøkkenutstyr.

Eura Mobil Nyheter 2021/2022 Halvintegrerte

KJÆRLIGHET GÅR 
GJENNOM MAGEN...
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Praktisk  
krydderhylle

Nedfellbart deksel og 
senkbart armatur 

Ergonomisk buet kjøkkenfront med arbeidsplate 
av mineralstoff og vask støpt i én del

Romdelerdører fra kjøkkenet til badet og 
fra badet til soverommet
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PROFILA T/RS 
720 QF

DETALJER OG 
HØYDEPUNKTER

Profila T/RS 720 QF
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Ved den avbildede Profila T 720 QF er det lett å gjenkjenne den nedfellbare bordplaten foran i bilen, som gir en 
spesielt bekvem gjennomgang til førerhuset. Den flotte romeffekten er uansett inkludert! Mye bevegelsesfrihet, 
også bak: den komfortable, høydejusterbare sentralsengen med oppbevaringsrom for klær og justerbar hodedel 
rammes inn av to klesskap og har et stort bagasjerom under. Rombadet skaper en wellness-atmosfære en regndusj 
med fargebelysning.
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PROFILA T 
730 EF

DETALJER OG  
HØYDEPUNKTER

Profila T/RS 730 EF
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Fritt gjennomgrep  
I de store oppbevaringsrommene i 
730 EF har du enkel tilgang til 
innholdet innenfra, og du kan laste 
dem like enkelt utenfra. 

Klar kvalitetsmelding  
Stabil GFK-takkassett for hevesengen 
i stedet for enkelt veggoppsving med 
buet standardtak. 

Variabelt oppbevaringsrom 
I QF-modellene gir den høydejuster-
bare sengen til og med plass for 
transport av sykler.

Enkel endring 
I en håndvending forvandler du 
sofaene i EF- og QF-planløsningene til 
enkeltseter i kjøreretningen – inklu-
dert Isofix-feste.

Romforvandling  
Med romdelerdøren fra kjøkkenet til 
badet og de to skyvedørene fra badet 
til soverommet forvandler du badet til 
påkledningsrom i en håndvending.

Den komfortable turbilen for to  
Uten bilde. Nye Profila RS 695 LF 
forener mye romkomfort med en 
fascinerende klesskap/bagas-
jerom-kombinasjon. Prinsippet 
finner du under Integra Line 695 LF 
(side 30). 

730 EF overtar en spesialrolle i modellprogrammet. 
Med de lave enkeltsengene og badet som er installert 
over hele kjøretøybredden bak, har denne planløsningen 
to rom det kan gås i, som er avstengt fra den fremre 
delen av bilen på en elegant måte. Du finner mye oppbe-
varingsplass i oppbevaringsrommene under sengene og 
i de store overskapene i soverommet.  
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PROFILA T 
660 EB

DETALJER OG  
HØYDEPUNKTER

Profila T 660 EB
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Nye Profila T 660 EB begeistrer med en oversiktlig total lengde på 6,99 m med enkel håndtering. I tillegg kommer mye 
sovekomfort på 2 m lange enkeltsenger med stort bagasjerom under. L-sittegruppe med enkeltsete på passasjersiden, 
langsgående kjøkken med 142 liter kjøleskap og vaskerom med svingbar servant og integrert dusj kompletterer det nye 
multitalentet i den populære 7 m-klassen.
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Nye Integra Line 696 LF skaper lekende overganger mellom superkomfortabelt oppholdsrom, praktisk kjøkken, bekvemt rombad og 
en stor, smart kombinasjon mellom bagasjerom og klesskap. Det som overrasker: med 6,99 m forblir Integra Line alltid håndterlig og 
oversiktlig. Erfar det selv!

Eura Mobil Nyheter 2021/2022 Helintegrerte

INTEGRERTE
INTEGRA LINE 695 LF 

Integra Line
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Stor panoramafrontrute med optimalt 
synsfelt og mye lys

Romslig sittegruppe for opp 
til 7 personer

Sofa med 1,60 m 
bredde 
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Sett fra førerhuset sveiper blikket over et storartet bolandskap forbi det smarte kjøkkenet, gjennom rombadet og ender på en heller diskret 
skapdør. Skapet har god plass: de to dørene er lette å trekke fremover. Slik blir badet til et perfekt påkledningsrom. Under det har du direkte 
tilgang til sykkelgarasjen. 

DET FANTASTISKE 
VEGGSKAPET
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Flott romeffekt på 
kompakt lengde

Belteintegrerte, dreibare førerhusseter 
med armlene

Hjemmekino med svingbar 32” 
skjerm

Kjøkken med nedfellbart deksel 
og senkbart armatur

Rombad med variabelt, kjem-
pestort klesskap
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For en romeffekt! Selv ved senket heveseng virker IL 695 LF uvanlig romslig – og det er den også. Midt i dagligkonfigurasjonen dukker det 
plutselig opp en følelse av sommer og terasseliv – så lys og åpen er romkomfortkunstneren.

Eura Mobil Nyheter 2021/2022 Helintegrerte

BOBILEN MED GOD
PLASS FOR TO

Integra Line
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Stor Heki for 
masse lys

Ekstrabred, senkbar 
heveseng

Nedfellbar bordplate for bekvem 
gjennomgang forover

Isolert førerhusdør 
og -vindu

Utsvingbare enkeltseter 
(inkl. Isofix)  
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Her er detaljene: Påkledningsrommet med bad og raffinert klesskap. 
Begge dører svinger bekvemt til midten slik at klær og ytterklær er 
enkle å nå uten å bøye seg.  Midten kan brukes som hylle når du skifter 
klær, og også som ekstra oppbevaringsrom.

INTEGRA LINE 
695 LF

Integra Line 695 LF



DETALJER OG 
HØYDEPUNKTER

Med den fantastiske romkomforten er styrkene til  
IL 695 LF beskrevet bare ytterst ufullstendig. Og i det 
elegante og moderne GFK-skallet for vår Integra Line, 
har planløsningen flere ess i ermet.

Gjennomtenkte detaljer  
Aluminiumssatinert gripeplate, 
tredimensjonal og haptisk registrer-
bar overflatekvalitet på instrumen-
tholderen er bare to eksempler på den 
utmerkede kvaliteten på materialer 
og finish i Integra Line.

Safety First 
De valgfrie LED-hovedlyktene med 
statisk kurvelys gir ansikt til IL og lyser 
opp kjørebanen optimalt når det er 
mørkt. 

Bagasjerom  
Under klesskapet er det også plass til 
stor bagasje eller sykler i det senkede 
bagasjerommet

GFK-frontmasken ... 
... er helstøpt, ikke bare optisk, men 
også konstruktivt, og bidrar til 
karosseriets høye stabilitet med 
nøyaktig tilpasning og høy fasthet.

Direkte tilgang 
Du har også tilgang til bagasjerom-
met innenfra. Dette er praktisk når du 
trenger å henge opp våte klær til tørk 
på badet uten at du må bære dem 
igjennom bilen først.

Perfekt betjeningskomfort 
Med et tastetrykk kan du tømme 
avløpsvanntanken fra bagasjerommet 
på en enkel måte. Ingen skitne 
hender, ingen bøying – ren komfort. 

Stor kino 
32“-skjermen kan svinges ut av 
veggfestet i inngangsområdet og kan 
ses perfekt fra hele sittegruppen.

31

Ikke i bildet: die nye planløsnin-
gene IL 720 QF og IL 730 EF – 
for rominndeling, se PT/PRS 720 
QF / 730 EF
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Med så romslige planløsninger må det innrømmes at snakket om innstigning i luksusklassen, er betydelig underdrevet. Og likevel er det 
akkurat dette eierne av en Integra 760 EF / QF gir uttrykk med valget sitt. Den har alt som hører til i en luksusbobil, og vil først på andre blikk 
røpe hva som er mulig på mindre enn 8 m utvendig lengde.

Eura Mobil Nyheter 2021/2022 Helintegrerte

INTEGRERTE
INTEGRA 760 EF / QF

Integra
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Forkrommet 
kjølergrill 

LED-hovedlykter 
med kurvelys

“Short Cabin”-prinsipp med 
optimalt synsfelt forover

Busspeil med 
vidvinkelfelt

Buet, tredimensjonal 
hekk i én del

Fås med to eller tre akslerLED-blinklys med retningsvisende 
følgelys
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... er ofte et tema. Det finnes vel knapt en annen bobil på denne lengden som viser stil, romkomfort og utmerkede funksjoner så overbevisende 
som Integra 760 EF eller QF.  Et avrundet Face-to-Face-oppholdsrom finner sin trivelige fortsettelse i det romslig utformede fører huset med 
ev. justerbare komfortseter inkl. korsryggstøtte. Hvis du velger oppbevaringsskap rundt hele førerhuset i stedet for hevesengen, vil du elske 
den kuppellignende, luftige og lyse romfølelsen.

Eura Mobil Nyheter 2021/2022 Helintegrerte

DEN FAKTISKE 
STØRRELSEN ...

Integra 760 EF/QF
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Herlig romfølelse og ekstra oppbevaringsrom med valgfrie 
oppbevaringsskap (i stedet for heveseng) 

Stort bord med delt plate for bekvem 
gjennomgang

Sittegruppe med Tv-uttrekk på 
passjasersiden

Pilotseter med 
korsryggstøtte 
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To store enkeltsenger med 2 m eller 1,95 m lengde over et stort 
bagasjerom og flere oppbevaringsrom i skapene bak er det utslagsgi-
vende, funksjonelle argumentet for valg av denne varianten. Omgivel-
ser som skapes av bakvegg med indirekte belysning og kromdekor, 
sammen med belyst takbjelke, tryller fram en passende atmosfære.

INTEGRA 
760 EF

Integra 760 EF
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Den visse mengden av ekstra komfort følger deg hvert skritt i soverom-
met i Integra 760 QF.  Den 1,50 m brede sentralsengen er naturligvis 
høydejusterbar, og hodedelen kan settes opp. Med klesrommet i foten-
den, de to klesskapene samt de to hjørneskapene gir planløsningen også 
mange oppbevaringsmuligheter bak, som er lette å komme til. 

INTEGRA 
760 QF

Integra 760 QF
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... av bad og kjøkken med raffinert stemningsbelysning, mineralstoffoverflater av høy kvalitet samt skinnende møbelfronter med 
krominnlegg og førsteklasses detaljløsninger

Eura Mobil Nyheter 2021/2022 Helintegrerte

STILRENT 
UTFØRELSE...



39

DETALJER OG 
HØYDEPUNKTER

Ved Integra presenterer luksusmodellen seg som stilfull 
og uten å være påtrengende. Den er ikke nødvendigvis 
et blikkfang, men har elegant design og funksjonell 
perfeksjon.

Ordensvakter 
I bagasjerommet sørger et ordenssys-
tem med variable bokser som festes 
til veggen, for at alt er på riktig plass. 

Dobbelt pakket ... bedre isolasjon 
I siderutene i førerhuset finner du 
effektive, doble glass og frontruten er 
utstyrt med persienner, som både 
beskytter mot innsyn og isolerer. 

Et lysende eksempel  
LED-lyktene begeistrer med 
dagslysbelysning av kjørebanen. Det 
statiske kurvelyset støtter ved 
avkjøringer og kjøring i kurver.

Alltid rent 
Avløpsvanntanken tømmes enkelt og 
greit med et tastetrykk ved hjelp av 
den elektriske utløpsventilen – et 
kamera om bord leder føreren direkte 
over utløpssjakten på oppstillings-
plassen (ekstrautstyr). 

Enkelt og greit  
Den elektriske hevesengen senkes til 
bekvem innstigningshøyde med ett 
tastetrykk, og er lett å nå via setene.

Vakker bakside 
Også bakfra er Integra stilig å se på. 
Den tredimensjonalt formede 
GFK-veggen, laget i én del, er et bevis 
på stor, konstruktiv kunnskap – og 
profesjonell design.

Til tjeneste  
Det sentrale tekniske rommet binder 
sammen vannutløpskraner og andre 
tekniske tilkoblinger i et rom i 
sideveggen som er lett å nå via en 
oppbevaringsluke.

Tilleggslast etter mål 
Ved Integra 760 står ALKO med to 
eller tre aksler til disposisjon. Hvis du 
ønsker enklere håndtering, velger du 
to aksler, hvis det handler om 
tilleggslast, går du for tre aksler. 
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Reisen starter allerede i vårt nye bobilforum. Her kan du 
oppleve vår merkeverden og Eura Mobils bobilfamilie. 

I den 3.000 kvadratmeter store utstillingshallen i overeta-
sjen presenteres ikke bare bobilene med vårt stammerke 
Eura Mobil, men også kjøretøyene fra søstermerkene 
Forster og Karmann-Mobil, som også befinner seg i 
Sprendlingen, samt bobiler fra Benimar, Challenger, 
Mobilvetta og Roller Team i det europeiske markedsfor-
bundet i gruppen vår. Som du vet, vil vi gjerne samtale 
med deg ansikt til ansikt, hjelpe deg med råd og gleder 
oss til å treffe deg på våre kundearrangementer. I undere-
tasjen oppfyller det nye, store kundeservicesenteret vårt 
alle de ønsker du måtte ha med servicestøttepunkter og 
ekstra lagerrom for reservedeler. 

Vi gleder oss til avslappende og informativ kvalitetstid 
med deg på en helt ny måte i de nye lokalene.

BOBILFORUM:
VELKOMMEN  
TIL EURA  
MOBILS VERDEN
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6 m 7 m

PT 660 EB 6,99 m

PRS 675 SB 6,99 m

A ONE 650 HS 6,50 mA ONE 550 MS 5,89 m

IL 695 EB 6,99 m

PT 695 EB 6,99 m

PRS 695 HB 6,99 m

A ONE 690 VB 6,99 m

IL 660 EB 6,99 m

PT 675 SB 6,99 m

PRS 695 EB 6,99 m

A ONE 690 HB 6,99 mA ONE 570 HS 5,99 m

IL 695 LF 6,99 m

PRS 695LF 6,99 m

INTEGRA LINE  

INTEGRA  

PROFILA RS  

CONTURA  

PROFILA T 

ACTIVA ONE 

42 42 Eura Mobil Nyheter 2021/2022 Modellserier og planløsninger

MODELLSERIE OG PLANLØSNINGER

NY

NY

NY

NY



9 m8 m

IL 720 QB 7,57 m

C 766 EF 7,84 m

IL 720 EB 7,41 m

I 760 EF 7,89 m

PT 720 EB 7,41 m

PRS 720 EB 7,41 m

C 716 EB 7,28 m

IL 730 EF 7,57 m

PT 730 EF 7,57 m

IL 720 QF 7,57 m

PT 720 QF 7,57 m

PRS 720 QF 7,57 m

C 766 QB 7,84 m

IL 720 EF 7,41 m

I 760 QF 7,89 m

PT 720 EF 7,41 m

PRS 720 EF 7,41 m

C 766 EB 7,84 m

I 890 EB 8,99 m I 890 QB 8,99 m

43

MODELLSERIE OG PLANLØSNINGER
NY NY

NY NY

NY NY

NY



All informasjon i denne brosjyren henviser til produkter som er oppført her, og gjelder ikke for andre produkter i Eura 
Mobil. Modellene som er avbildet i denne brosjyren, viser utstyret i Tyskland. De inneholder delvis også 
spesialutstyr og tilbehør som ikke er inkludert i standard leveringsomfang. Alle vektangivelser er verdier med en 
svingningsvariasjon på +/- 5 prosent. I forskjellige land er avvik fra de beskrevne modellvarianten mulig på grunn av 
lovfestede bestemmelser. Skaff deg informasjon om det nøyaktige omfanget og leveringsprogrammet for 
modellspesifikt samt modelluavhengig utstyr hos din Eura Mobil-forhandler. Feil på og endringer i konstruksjon, 
utstyr og spesialutstyr forbeholdes. Når denne brosjyren gis ut, mister alle tidligere kataloger sin gyldighet.

Generell informasjon om vektsituasjon ved bobiler
Spesialutstyr (tilleggsutstyr) øker målene i kjøreklar tilstand og reduserer bagasjeplassen. Vekten av tilleggsutsty-
ret går fram av opplysningene i våre prospekter eller kan innhentes fra forhandleren/selgeren. Maksimalt tillatt 
antall personer til enhver tid er avhengig av vekt og akselbelastning. Det kan reduseres ved montering av 
spesialutstyr (=spesialutstyr/tilleggsutstyr) og tilbehør, slik at noen av sitteplassene ikke kan brukes til fordel for 
mer bagasje. Hvis alle sitteplasser skal brukes, må det delvis gis avkall på bagasje. Teknisk tillatt totalvekt samt 
akselbelastninger må ikke overskrides.
Lasteevnen reduseres ved montering av spesialutstyr (=spesialutstyr/tilleggsutstyr) og tilbehør. I tillegg er  
lasteevnen ikke bare avhengig av vekten i kjøreklar tilstand, kjøretøyets faktiske vekt, vekten av tilbehøret og 
teknisk tillatt totalvekt, men også av de aktuelle akselbelastningene. Forutsetningen for utnyttelse av 
kjøretøyteknisk mulig tilleggslast er en tilsvarende, aksellastavhengig fordeling av lasten.

Vekten av kjøretøyet i kjøreklar tilstand iht. art. 2.nr.4.a)VO(EU) 123072012, hvis ikke annet er fastsatt, er definert 
som: Kjøretøyets vekt med standardutstyr iht. opplysninger fra produsenten (inkl. verktøy) + drivstofftank fylt opp 
til 90 %.

+ 75 kg (vekten av føreren)
+ Aluminiumsflaske for flytende gass (11 kg fyllmengde) fylt opp til 100 %(tilsvarer 18 kg totalvekt)
+ Ferskvannstank fylt opp til 100 % (kapasiteten til ferskvannstanken er begrenset til 25 liter    
 ferskvann under kjøring hvis det er planlagt teknisk*) 
+  Ferskvannsvarmer fylt opp til 100 % = Vekt i kjøreklar tilstand
* Varmtvannsbereder kapasitet iht. vedl. V. del A, nr. 2.6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012 er begrenset til 25 liter (anbefalt  
 fylling under kjøring) av en overløpsventil avhengig av kjøretøymodell
 
Teknisk tillatt totalvekt iht. art. 2, nr.7 VO (EU) 1230/2012 er definert som: Maksimalvekt for kjøretøyet, oppgitt av 
produsenten for lastet kjøretøy.  
 
Maksimal tilleggslast i henhold til opplysningene i katalogen, er definert som: Teknisk tillatt totalvekt — Vekt i 
kjøreklar tilstand = Maksimal mulig tilleggslast.
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