
AL-KO

Super-Lightweight

De lichtste camper van de 
premiumklasse integralen tot 3,5 ton
Geschikt voor de stad dankzij 15 cm smallere buitenbreedte  
en compacte voertuiglengtes
Licht betekent niet automatisch afzien. Tenminste, bij Carthago! De c-compactline Super-Lightweight 
zet de maatstaf in de gewichtsklasse tot 3,5 ton en dat zonder compromissen op het gebied van 
kwaliteit en comfort. 

Gewichtsklasse

 + Licht en wendbaar: een buitenbreedte van slechts 
2,12 m en korte voertuiglengtes van minder dan 
7 meter

 + Carthago lichtgewicht constructietechnologie – hoog 
laadvermogen, ook in de gewichtsklasse van 3,5 t

 + Tot 4,25 t opwaardeerbaar

Chassis

 + Fiat Ducato 35 light/40 heavy met verlaagd AL-KO chassis 

 + Standaard veiligheidspakket Fiat Ducato: airbag, ESP, 
ABS, ASR, elektronische startonderbreker, Hillholder, 
Traction Plus, Hill Descent Control, automatisch start-
stopsysteem, cruisecontrol, zijwindassistent, Trailer Sta-
bility Assist, remsysteem ter voorkoming van botsingen

 + Carthago zichtconcept in bestuurderscabine

 + XL-camperdeur ‘premium two 2.0’ met grotere deur-
breedte van 63 cm, dubbele veiligheidsvergrendeling, 
extra breed deurraam

Wooncomfort

 + Meubelontwerp ‘smartline’ – aangepast aan smalle 
voertuigbreedte voor maximaal wooncomfort en meer 
bewegingsvrijheid, keuze uit twee interieurdesigns

 + Woongedeelte geheel gelijkvloers

 + L-zitgroep met zijbank of uittrekbare zijzitplaats* en 
rechthoekige 360°- woonkamertafel met chromen rand

 + Ruimtebesparende zijkeuken met zes grote lades, 
verhoogde keukenbar als optische ruimteverdeling en 
als extra schapruimte, 3-pitskookplaat ‘Profi Gourmet’ 
en ronde rvs spoelbak

 + Vario-badkamer, combibadkamer: maximaal comfort 
op een klein oppervlak met aan het zicht onttrokken 
kleedkamer*

 + Extra grote bedden met ligoppervlakken tot 200 cm 
lang

4,25 t

3,5 t

AL-KO

* afhankelijk van het model2424



Opbergruimte

 + Kelder in dubbele vloer met zeer grote verwarmde 
bergruimte, netto hoogte tot 55,5 cm

 + Toegang van buiten via meerdere grote kleppen,  
comfortabele toegang van binnenuit via zitbankklep 
van de L-zitgroep en opklapbare zijbank*

 + Grote centrale doorlaadruimte* (binnenhoogte 22 cm) 
met verlaagde voorraadkelder (netto hoogte 46 cm) 
met een groot, opklapbaar vloerluik in de woonkamer

 + Scootergarage: binnenhoogte van 120 cm, belastbaar 
tot 350 kg

Zelfvoorziening/technologie

 + 150 l vers water, 140 l vuil water

 + 1 x 80 Ah gel-accu (uit te breiden naar 2 x 80 Ah)

Airco/verwarming

 + Warmeluchtopslagverwarmingstechniek Truma Combi 6

 + Kelder in dubbele vloer met vloerverwarmingseffect

55,5 cm

* afhankelijk van het model 2525
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TV

TV

32"
24"

Tv-uitschuifsysteem in bovenkast boven de zitgroep (I 138 DB, I 141 LE, I 143 LE)* Elegant geïntegreerde design tv-kast incl. 32" led-flatscreen (I 138 DB, I 143 LE)*

Uitdraaibare schoenenkast met schoenenhouders voor vier paar schoenenGrote L-zitgroep met zijbank in interieurdesign Rome (I 143 LE)

Highlights woonkamer

L-zitgroep met uittrekbare zijzitplaats

 + Meubelontwerp ‘smartline’ met bovenkastelement in verticale golfvorm, 
optimaal wooncomfort, elegantie en meer bewegingsvrijheid

 + 360°-woonkamertafel met chromen rand, met voetpedaal draaibaar en in 
twee standen verschuifbaar

 + Exclusief verlichtingsconcept in led-lichttechniek, werkverlichting met 
talrijke lichtspotjes en indirecte sfeerverlichting afzonderlijk regelbaar 

 + Uitdraaibare schoenenkast met inruimsysteem voor vier paar schoenen 
geïntegreerd in de zitbankonderbouw incl. led-accentverlichting

 + Tv- uitschuifsysteem boven L-zitgroep voor 24" led flatscreen*
 + Gemakkelijke toegang tot het hefbed (180 x 160 cm) via de zijbank
 + Eenvoudige toegang tot de opbergruimte zonder kussens te verwijderen 
via zitbankdeksel in de L-zitgroep met gepatenteerd beslag

L-zitgroep met opklapbare zijbank

 + Meubelontwerp ‘smartline’ met bovenkastelement in verticale golfvorm, 
optimaal wooncomfort, elegantie en meer bewegingsvrijheid

 + 360°-woonkamertafel met chromen rand, met voetpedaal draaibaar en in 
twee standen verschuifbaar

 + Exclusief verlichtingsconcept in led-lichttechniek, werkverlichting met 
talrijke lichtspotjes en indirecte sfeerverlichting afzonderlijk regelbaar 

 + Uitdraaibare schoenenkast met inruimsysteem voor vier paar schoenen 
geïntegreerd in de zitbankonderbouw incl. led-accentverlichting

 + Tv-uitschuifsysteem boven L-zitgroep voor 24" led flatscreen* of elegant 
geïntegreerde design tv-kast voor 32" led flatscreen*

 + Gemakkelijke toegang tot het hefbed (180 x 160 cm) via de zijzitbank
 + Eenvoudige toegang tot de opbergruimte zonder kussens te verwijderen 
via zitbankdeksel in de L-vormige zitgroep met gepatenteerd beslag en 
opklapbare zijbank

Model I 141 LE

Model I 138 DB, I 143 LE

* Optioneel3030

Su
pe

r-
Li

gh
tw

ei
gh

t



Ruimtebesparende zijkeuken

 + Keukenblok met zes grote lades en aparte afvalemmer in apart comparti-
ment hygiënisch van elkaar gescheiden

 + Design bovenkast met verticale golfvorm
 + Vlak in het oppervlak geïntegreerde spoelbakafdekking die als extra 
werkruimte/snijplank kan worden gebruikt

 + Verhoogde keukenbar als optische ruimteverdeling en als extra schapruimte
 + Slimtower koelkast van 133 l die opent aan twee kanten met apart vriesvak
 + 3-pitskookplaat ‘Profi Gourmet’ met eendelige glazen afdekplaat, sterk 

gietijzeren rooster en glazen onderplaat
 + Koffiecupmachine incl. uitschuifsysteem* in de bovenkast met verticale 
golfvorm

Highlights keuken

Modellen I 138 DB, I 141 LE, I 143 LE

Zes grote keukenladen en aparte afvalemmer hygiënisch in een apart compartiment

Ruimtebesparende zijkeuken Slimtower koelkast van 133 l die opent aan twee kanten

Koffiecupmachine incl. uitschuifsysteem* in bovenkastje

* Optioneel 3131
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Vario badkamer met afscheidbare kleedkamer

Combibadkamer met af te scheiden kleedkamer*

Vario verdraaibare badkamer: was- en toiletruimte a  
of doucheruimte b  dankzij verdraaibare wastafel-
spiegelwand

Combi-badkamer: was-/toiletgedeelte met afscheid-
bare ronde douche

Aan het zicht onttrokken kleedkamer

Aan het zicht onttrokken kleedkamer

 + Praktisch comfort op een klein oppervlak
 + Verdraaibare binnenwand en douchevouwdeur, met slechts 

twee handelingen ontstaat een grote doucheruimte
 + Doucheruimte volledig van de wasruimte afscheidbaar
 + Grote spiegel met achtergrondverlichting, extra kast met 
plankindeling en schappen

 + Massieve badkamerdeur met verdekte scharnieren, 
metalen klink en deurvergrendeling

 + Dakluik Mini-Heki in wasruimte

 + Praktisch comfort op een klein oppervlak 
 + Royale, via schuifdeur volledig afscheidbare ronde douche
 + Ingebouwde doucheplanchet en handdoekstang in 
Mini-Heki 

 + Grote spiegelkast met schapindeling
 + Ruime wastafelonderkast
 + Massieve badkamerdeur met verdekte scharnieren, 
metalen klink en deurvergrendeling 

Vario-badkamer model I 141 LE

Modellen met combi-badkamer I 138 DB, I 143 LE

De badkamerdeur 1  dient als afscheiding voor de 
woon-/slaapkamer en creëert tegelijkertijd een aan 
het zicht onttrokken kleedkamer.

De badkamerdeur 1  dient als afscheiding voor de 
woon-/slaapkamer en creëert tegelijkertijd een aan 
het zicht onttrokken kleedkamer.

Kleedkamer met Vario-badkamer, model I 141 LE met eenpersoonsbedden in lengterichting
Zo kan de ruimte in één stap worden afgescheiden en ontstaat een kleedkamer.

Kleedkamer met combi-badkamer, model I 143 LE met eenpersoonsbedden in de lengterichting
Zo kan de ruimte in één stap worden afgescheiden en ontstaat een kleedkamer.

* afhankelijk van het model3232
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200/190 x  
85 cm

196 x  
147/135 cm

Highlights slaapkamer

Eenpersoonsbedden in de lengte

 + Uitbreiding van het ligoppervlak tussen de bedden met extra matras en 
verstelbaar hoofdgedeelte

 + Kledingkasten onder de eenpersoonsbedden in lengterichting door liftfunctie 
en gedeelde matrassen gemakkelijk van voren en boven toegankelijk

 + Trapje voor comfortabele toegang tot het bed
 + Extra groot ligoppervlak, koudschuimmatras met 7 zones van hoge kwaliteit 

en ademende gestikte tijk 
 + Tweedelige, verwarmde en geventileerde lattenbodem met flexibel 
opgehangen houten latten

 + Slaapinterieur & decoratieset met decoratieve kussens, plaid en hoeslakens 
op maat*

Tweepersoonsbed overdwars

 + Grote kledingkast onder bed, diepte kledingkast in de richting van de 
scootergarage kan naar wens worden veranderd

 + Toegang tot het bed via grote traptredes
 + Extra groot ligoppervlak, koudschuimmatras met 7 zones van hoge kwaliteit 
en ademende gestikte tijk 

 + Tweedelige, verwarmde en geventileerde lattenbodem met flexibel 
opgehangen houten latten

 + Slaapinterieur & decoratieset met decoratieve kussens, plaid en hoeslakens 
op maat*

Model I 138 DB

Grote eenpersoonsbedden met verstelbaar hoofdgedeelte (I 141 LE, I 143 LE)

Kledingkast onder tweepersoonsbed overdwars (I 138 DB)

Model I 141 LE, I 143 LE

Groot tweepersoonsbed overdwars (I 138 DB)

Kledingkasten onder eenpersoonsbedden in de lengte dankzij liftfunctie comfortabel 
langs voren en boven toegankelijk (I 141 LE, I 143 LE)

* Optioneel 3333
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695 cm

667 cm

641 cm
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200/190 x  
85 cm

200/190 x  
85 cm

196 x  
147/135 cm

180 x 
160 cm

180 x 
160 cm

180 x 
160 cm

c-compactline Super-Lightweight l 138 DB 
AL-KO

  3,5 t   4,25 t

c-compactline Super-Lightweight l 141 LE 
AL-KO

  3,5 t   4,25 t

c-compactline Super-Lightweight l 143 LE 
AL-KO

  3,5 t   4,25 t

Modellen & highlights

3434
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350

350

92,5 cm
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0 
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105 cm
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105 cm
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0 

cm

 + Korte voertuiglengte speciaal voor de 3,5 t gewichtsklasse
 + Tot 4,25 t opwaardeerbaar*
 + L-zitgroep en opklapbare zijbank
 + Compacte zijkeuken 
 + Verhoogde keukenbar als optische ruimteverdeling en als extra schapruimte
 + Combibadkamer met ronde douche en handige handdoekstang in Mini-Heki
 + Groot tweepersoonsbed overdwars
 + Kledingkast onder tweepersoonsbed overdwars, diepte in de richting van de scootergarage kan  

naar wens worden veranderd

 + Innovatieve vloerindeling met korte voertuiglengte speciaal voor de 3,5 ton gewichtsklasse
 + Tot 4,25 t opwaardeerbaar*
 + L-zitgroep met uittrekbare zijzitplaats
 + Compacte zijkeuken 
 + Verhoogde keukenbar als optische ruimteverdeling en als extra schapruimte
 + Vario verdraaibare badkamer: maximaal comfort op een klein oppervlak
 + Aan het zicht onttrokken kleedkamer dankzij de badkamerdeur
 + Extra grote eenpersoonsbedden in lengterichting met ligoppervlakken tot 200 cm lang 
 + Kledingkasten onder de eenpersoonsbedden in lengterichting: extra grote binnenhoogte  

door verlaging in de dubbele vloer

 + Allrounder: veel comfort, korte voertuiglengte, gering gewicht
 + Tot 4,25 t opwaardeerbaar*
 + L-zitgroep met opklapbare zijbank
 + Compacte zijkeuken 
 + Verhoogde keukenbar als optische ruimteverdeling en als extra schapruimte
 + Combibadkamer met ronde douche en handige handdoekstang in Mini-Heki
 + Aan het zicht onttrokken kleedkamer dankzij de badkamerdeur
 + Extra grote eenpersoonsbedden in lengterichting met ligoppervlakken tot 200 cm lang
 + Kledingkasten onder de eenpersoonsbedden in lengterichting: extra grote binnenhoogte  

door verlaging in de dubbele vloer

Chassis Gewicht rijklaar Laadvermogen* tot Zitplaatsen met 3-puntsgordel Slaapplaatsen
Fiat Ducato 
Verlaagd AL-KO-chassis 35 light 2.845 kg 1.365 kg 4 4/5*

Chassis Gewicht rijklaar Laadvermogen* tot Zitplaatsen met 3-puntsgordel Slaapplaatsen
Fiat Ducato 
Verlaagd AL-KO-chassis 35 light 2.875 kg 1.335 kg 4 4

Chassis Gewicht rijklaar Laadvermogen* tot Zitplaatsen met 3-puntsgordel Slaapplaatsen

Fiat Ducato 
Verlaagd AL-KO-chassis 35 light 2.955 kg 1.255 kg 4 4/5*

* Optioneel 3535
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Standaard wit
Opbouw, voertuigfront, A-stijl, voor-, zij-, achterspoilers en wielkasten wit

Carthago lichtgewicht constructietechnologie –  
hoog laadvermogen bij slechts 3,5 t*

Rekenvoorbeeld c-compactline Super-Lightweight I 138 DB

Gewichtsgegevens zijn gegevens bij benadering. Afwijkingen bij de aangegeven gewichten binnen een tolerantie van 5% zijn mogelijk en toegestaan.

* naar wens ook als heavy-uitvoering met tot 4,25 ton toelaatbaar totaalgewicht
** zie prijslijst Carthago Integraal voor uitvoerige pakketsamenstelling

Voorbeeldbagagelijst  
bij 2 reizigers

1 tafel + 4 campingstoelen 25 kg

1 barbecue 5 kg

2 e-bikes 40 kg

1 gereedschapskist 10 kg

1 gasfles 15 kg

IN TOTAAL 95 kg

Resterend laadvermogen
(= 403,5 kg laadvermogen – 95 kg bagagelijst) 308,5 kg

Rijklaar gewicht
incl. bestuurder 2.845 kg

Basis Plus-pakket**  
met bijv. automatische airco, dakluik Midi-Heki

+ 36 kg

Media-pakket**  
met satellietontvanger en 4 m luifel

+ 81 kg

Optionele 16" lichtmetalen velgen en 
lithium-ion accu – 20,5 kg

Reisklaar totaalgewicht 2.941,5 kg

Potentieel laadvermogen 558,5 kg

1 medereiziger incl. bagage  
(75 kg + 10 kg + 70 kg = 155 kg)

155 kg

Potentieel laadvermogen
bij 2 reizigers 403,5 kg

Exterieur 
AL-KO

Afwijkingen van kleurencombinaties of afzonderlijke kleurtinten, afwijkingen van materiaaleigenschappen en wijzigingen in de leveringsomvang door de fabrikant zijn voorbehouden. Dit geldt 
ook voor kleurafwijkingen bij basisvoertuigen, voor zover deze het gevolg zijn van wijzigingen van de fabrikant van het basisvoertuig.

3636
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Bestuurderscabine Fiat Ducato
Standaarduitvoering met hefbed en opbergkasten aan de zijkant, met interieurdesign Venezia 

Bestuurderscabine Fiat Ducato
Optie geen hefbed, in plaats daarvan bovenkastjes rondom, met interieurdesign Venezia

Design bestuurderscabine

3737
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4a

2a
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Scootergarage met grote binnenhoogte door verlaag-
de vloer, toegang aan twee kanten via twee grote 
scootergaragedeuren aan bestuurders- en bijrijders-
zijde

Comfortabel inladen van de bergruimte in de dubbele vloer via grote 
buitenklep

Inhoud eenvoudig binnen uit de opbergruimte nemen via opklapbare 
zitbankklep van de L-zitgroep met gepatenteerd beslag

Opbergruimte in dubbele vloer met zeer grote bergruimte

EASY ENTRY – comfortabel buiten inladen, eenvoudig binnen uitnemen

Netto hoogte 
tot 55,5 cm

Gasflessenkast

Scootergarage 
tot 

350 kg
belastbaar
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BESTUURDERSZIJDE

55,5 cm

3838
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4b

4a

5

3

1 4a

3
5

Uw meerwaarde
 + Kelder in dubbele vloer met zeer grote, verwarmde bergruimte, netto hoogte tot 55,5 cm

 + Toegang van buitenaf via meerdere grote kleppen

 + Comfortabele toegang van binnenuit via zitbankklep L-zitgroep en via opklapbare zijzitbank* en groot vloerluik in woonkamer

 + 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 woonruimte

 + Kelder in dubbele vloer volledig verwarmd met warmteopslagfunctie en vloerverwarmingseffect

Grote, extra bergruimte in de dubbele vloer met aparte buitenklep

Groot luik in woonkamervloer bij de entree: met geopende XL-toegangsdeur 
comfortabel van buitenaf in te laden

Comfortabel inladen van de bergruimte in de dubbele vloer via extra 
buitenklep*

Inhoud comfortabel uitnemen via opklapbare zijbank*
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BIJRIJDERSZIJDE

* afhankelijk van het model 3939
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Extra warmtestraling in de bestuurderscabine
door verwarmd dashboardoppervlak. Dit vermindert koudestraling vanaf de 
voorruit naar de bestuurderscabine/woonkamer 

Warmeluchtopslag-verwarmingstechniek Truma Combi 6
met groot aantal warmeluchtopeningen overal in de kelder van de dubbele vloer, in 
de woonkamer, in de scootergarage, in de bestuurderscabine en bij de koudege-
voelige toegangsdeuren

Boordapparatuur

Elektrotechniek, watervoorziening, warmteopslagverwarmingstechniek

Verwarmingstechniek met 
warmeluchtopslag
Truma Combi 6

Kelder in dubbele vloer
met warmteopslagfunctie en 
vloerverwarmingseffect

Capaciteit
Verswatertank van 150 liter 
Vuilwatertank van 140 liter 
1 x 80 Ah gel-accu 
(uit te breiden naar 2 x 80 Ah)

4040
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Waterafvoersysteem
en watertanks in de vorstvrije kelder van de dub-
bele vloer; ook van buitenaf via de XL-camperdeur 
te bedienen

Gasflessenkast in achterste gedeelte
met comfortabele toegang via aparte gaskastdeur. Optie: comfortabel uitschuif-
systeem voor gasflessen

Accucentrale verwarmd 
met hoofdschakelaar; standaard: 1 x gelaccu 80 Ah, uit te breiden naar 2 x 
80 Ah, optionele lithium-ion-accu 90 Ah inclusief accucomputer en apart 
touchscreen

Elektrocentrale 
goed toegankelijk in scootergarage 

4141
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met laag gewicht en met personenauto vergelijkbaar rijcomfort

met beklede armleuningen, verstelbaar, zithoogte in woonstand op dezelfde hoogte 
als zitgroep

met praktisch sideboard en voorbereiding voor geïntegreerde achteruitrijcamera-
monitor en waterfleshouder

met grote hoofd- en dodehoekspiegel

met gemakkelijke toegang dankzij twee grote scootergaragedeuren aan bestuur-
ders- en bijrijderszijde

Verlaagd AL-KO chassis special light

Aguti-pilootstoelen in bestuurderscabine Stijlvol dashboard

Busspiegel ‘Carthago best view’

Garage toegankelijk aan beide zijden Voorruitplissé

Standaarduitrusting

met horizontaal, bedienbaar, multifunctioneel, isolerend vouwgordijn, daardoor 
tegelijkertijd dienst doend als zonneklep, zichtbelemmering en verduistering met 
isolatie

4242
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3-pitskookplaat ‘Profi Gourmet’ met eendelige glazen afdekplaat voor extra werkop-
pervlak en werkbladuitbreiding door wandhouder voor spoelbakafdekking

met afzonderlijk regelbare indirecte sfeerverlichting en werkverlichting met talrijke 
lichtspotjes

met verdekte scharnieren – vlak in de carrosserie geïntegreerd

met chromen rand, met voetpedaal draaibaar en in twee standen verschuifbaar

met grotere deurbreedte van 63 cm, dubbele veiligheidsvergrendeling, extra breed 
deurraam, verduisterend vouwgordijn en geïntegreerde rolhor

als comfortabele voetensteun in tv-positie of als opstaphulp naar het hefbed

Comfortabel ingerichte zijkeuken

XL-camperdeur ‘premium two 2.0’

Zijzitbank

Exclusief verlichtingsconcept in led-lichttechniek

Buitenkleppen en deuren

360° woonkamertafel

4343
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