
AL-KO EA/DAAL-KO EA/DA

Gewichtsklasse

 + Comfortabele indelingen tot 4,8 t (Fiat Ducato)/ 4,5 t 
(Mercedes-Benz Sprinter) of 5,5 t (Fiat Ducato DA,  
Mercedes-Benz Sprinter DA) toegestaan totaalgewicht

Chassis

 + Fiat Ducato 40 heavy/Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI, 
verlaagd AL-KO chassis special Carthago met grote 
achterasspoorbreedte 198 cm

 + Standaard veiligheidspakket Fiat Ducato: airbag, ABS, 
ESP, ASR, elektronische startonderbreker, Hillholder, 
Traction Plus, Trailer Stability Assist, remsysteem 
ter voorkoming van botsingen, automatisch start-
stopsysteem, cruisecontrol, zijwindassistent (enkele as), 
standaard veiligheidspakket Mercedes-Benz Sprinter: 
airbag, zijwindassistent (enkele as), Hill Descend Control 
(afdalingshulp), Hill Start Assist, ABS, ASR, EBV, ESP

 + Carthago zichtconcept in bestuurderscabine

 + Carthago full-led koplampen (dimlicht en groot licht) 
incl. led-dagrijlicht

 + Elektrisch vouwgordijn voor de voorruit, met afzonder-
lijk programmeerbare privacy- en zonweringsfunctie

 + XL-camperdeur ‘Safetyluxe’ met extra sterke en 
stabiele deur, ruimere deurbreedte van 63 cm, groot 
deurvenster

Wooncomfort

 + Exclusief meubeldesign ‘emotionale’, keuze uit twee in-
terieurdesigns, two-level ruimteconcept en extra grote 
stahoogte van 211 cm in de woonkamer

 + Grote ronde zitgroep met luxe woonkamertafel, brede 
zijbank, uitdraaibare schoenenkast

 + Comfort-hoekkeuken met uittrekbaar aanrecht en 
werkbladvergroting, elektrische centrale vergrendeling 
voor het volledige keukengedeelte inclusief uittrekbaar 
aanrecht, uittrekbare bar- en schoenenkast, automati-
sche vergrendeling tijdens het rijden 

 + Comfort-badkamer, afscheidbare kleedkamer, massief 
houten schuifdeur

Opbergruimte

 + Kelder in dubbele vloer met zeer grote verwarmde 
bergruimte, netto hoogte tot 70 cm

kg

70 cm

Het paradepaardje van de 
Carthago Liner-klasse:
meer comfort, meer zelfvoorziening, meer 
onafhankelijkheid 
De chic e-line maakt indruk door pure elegantie – zowel van buiten als van binnen met het 
unieke meubeldesign ‘emotionale’ en de enorme stahoogte in het woongedeelte van 211 cm. 
De kampioen zelfvoorziening is exclusiever en comfortabeler dan ooit tevoren.

Verkrijgbaar op Fiat Ducato AL-KO en Mercedes-Benz Sprinter AL-KO, enkele en dubbele as

AL-KO EA/DA

AL-KO EA/DA

104



 + Toegang van buitenaf via meerdere grote kleppen, 
comfortabele toegang van binnenuit via de zitbankklep 
van de ronde zitgroep, kantelbare zijbank en groot luik 
in woonkamervloer

 + Grote, centrale doorlaadruimte (binnenhoogte 22 cm) 
met verlaagde bergruimte (netto hoogte 46 cm), 
gemakkelijk in te laden ook door de XL-camperdeur via 
groot, opklapbaar vloerluik in de woonkamer

 + Scootergarage binnenhoogte tot 132 cm*, belastbaar 
tot 450 kg

Zelfvoorziening/technologie

 + 235 l vers water, 185 l vuil water

 + 2 x 80 Ah gel-accu (uit te breiden naar 3 x 80 Ah)

Airco/verwarming

 + Alde warmwaterverwarming

 + Kelder in dubbele vloer met vloerverwarmingseffect

 + Carthago thermoconcept bestuurderscabine

Alle chic e-line modellen ook op 
Mercedes-Benz Sprinter met verlaagd 
AL-KO chassis verkrijgbaar - zie mode-
loverzicht en prijslijst!

* afhankelijk van het model 105


	2023-integraal-nl (1)_Deel104
	2023-integraal-nl (1)_Deel105



