
AL-KO EA/DA

new generation

Gewichtsklasse

 + Model 53: Fiat Ducato AL-KO enkele as met toegestaan 
totaalgewicht tot 4,8 t of Iveco Daily met toegestaan 
totaalgewicht tot 5,8 t

 + Model 53 L: Fiat Ducato AL-KO dubbele as met 
toegestaan totaalgewicht tot 5,5 t of Iveco Daily met 
toegestaan totaalgewicht tot 6,7 t

Chassis

 + Standaard veiligheidspakket Fiat Ducato: airbag, ABS, ESP, 
ASR, elektronische startblokkering, heuvelrem, Traction 
Plus, Hill Descent Control, automatisch start-stopsysteem, 
cruisecontrol, Trailer Stability Assist, remsysteem ter voor-
koming van botsingen zijwindassistent (enkele as)

 + Standaard veiligheidspakket Iveco Daily: ESP, ABS,  
elektronische startblokkering, ASR, Hillholder

 + Carthago zichtconcept in bestuurderscabine

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

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

Wooncomfort

 + Ronde loungezitgroep achterin, uniek 4-ruimtenconcept

 + Optie: tv-fauteuil en 40" led flatscreen elektrisch 
uitschuifbaar

 + Grote, gewelfde keuken met elegante keukenbar in 
verticale golfvorm als optische ruimteverdeler met 
voorraadkast en in tegengestelde richting bewegende 
schuifdeur

 + Comfortabele badkamer met af te scheiden kleedka-
mer, kamerhoge kledingkast

 + Elektrisch verlaagbare eenpersoonsbedden in lengte-
richting met ligoppervlak uit één stuk tot 200 cm

 + Dit alles bij een voertuiglengte van slechts 7,83 m

kg

Ronde loungezitgroep achterin met 
elektrisch uitschuifbare tv-fauteuil
Uniek 4-ruimtenconcept

Dit model zet de maatstaf voor campers met zitgroep achterin: voorin elektrisch verlaagbare 
eenpersoonsbedden in lengterichting met royaal ligoppervlak uit één stuk, achterin een 
exclusieve ronde loungezitgroep, daar tussenin een extra brede keuken met elegant gebogen 
keukenbar en een comfortabele badkamer. Ontdek de unieke finesses van de liner-for-two!

Verkrijgbaar op Fiat Ducato AL-KO met enkele as/dubbele as en Iveco Daily 5,6 t / 6,7 t.

5,6 t / 6,7 t

5,6 t / 6,7 t

AL-KO EA/DA
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Opbergruimte

 + Kelder in dubbele vloer met zeer grote verwarmde 
bergruimte, netto hoogte tot 57 cm

 + Grote, centrale doorlaadruimte (binnenhoogte tot 
36 cm*) met grote bergruimte (netto hoogte tot 
36 cm*), gemakkelijk in te laden via groot, opklapbaar 
vloerluik in de woonkamer, extra diepe buitenberg-
ruimte in de dubbele vloer (hoogte 63 cm, breedte 
110 cm)

 + Pedelec-scootergarage, binnenhoogte tot 114 cm  
(model 53), extra grote scootergarage met binnen-
hoogte tot 145 cm (model 53 L), belastbaar tot 450 kg*

Zelfvoorziening/technologie

 + 210 l vers water, 155 l vuil water

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

Airco/verwarming

 + Alde-warmwaterverwarming, echte warmwatervloer-
verwarming in het zitgroepgedeelte

 + Kelder in dubbele vloer met vloerverwarmingseffect

 + Carthago thermoconcept bestuurderscabine

57 cm

* afhankelijk van het model 135
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Tweede Heki III boven ronde loungezitgroep, 3e/4e gordelzitplaats tijdens het rijden 
en relax-hoofdsteunen in ronde loungezitgroep*

Elektrisch uitschuifbare tv-fauteuil* met automatische rugleuningverstelling

* Optioneel

Grote ronde loungezitgroep

 + Interieurdesign siena bicolor met meubeldecor zomerkastanje en frontpanelen van 
bovenkastjes in bicolorlook met hoogglans ivoor

 + Grote ronde loungezitgroep achterin met veel ruimte en een unieke comfortabele 
tv-kijkpositie voor twee personen

 + Grote luxueuze woonkamertafel met exclusief profiel van massief hout, in twee 
standen verschuifbaar

 + In beide hoeken achterin elegante legplanken
 + Drie grote panoramaramen in ronde loungezitgroep
 + Panoramadakluik Heki III boven ronde loungezitgroep
 + Elektrisch uitschuifbare tv-fauteuil*
 + 40” led flatscreen incl. elektrisch uitschuifsysteem*
 + Exclusief sideboard in de woonkamer met USB-aansluiting en 230 V stopcontact, 
drie lades en grote kastdeur

 + Kapstok met spiegelelement en drie Carthago kledinghaken bij de entree
 + Aanvullende warmwatervloerverwarming: extra verwarmingsslangen in dubbele 
vloer bij de ronde loungezitgroep

Grote ronde loungezitgroep met extra schap achterin

 + Interieurdesign siena bicolor met meubeldecor zomerkastanje en frontpanelen van 
bovenkastjes in bicolorlook met hoogglans ivoor

 + Grote ronde loungezitgroep achterin met veel ruimte en een unieke comfortabele 
tv-kijkpositie voor twee personen

 + Grote luxueuze woonkamertafel met exclusief profiel van massief hout, in twee 
standen verschuifbaar

 + Schapruimte achter de ronde loungezitgroep achterin met twee opbergvakken, 
gemakkelijk toegankelijk via kleppen (bestuurderszijde), USB-aansluiting en 
230 V-stopcontact

 + Barkast voor glazen met binnenverlichting, uitschuifbaar wijnrek (schap achterin 
bijrijderszijde)

 + Drie grote panoramaramen in ronde loungezitgroep
 + Panoramadakluik Heki III boven ronde loungezitgroep
 + Elektrisch uitschuifbare tv-fauteuil*
 + 40" led flatscreen incl. elektrisch uitschuifsysteem*
 + Exclusief sideboard in de woonkamer met USB-aansluiting en 230 V stopcontact, 
drie lades en grote kastdeur

 + Kapstok met spiegelelement en drie Carthago kledinghaken bij de entree
 + Aanvullende warmwatervloerverwarming: extra verwarmingsslangen in dubbele 
vloer bij de ronde loungezitgroep

Model I 53

Model I 53 L

Highlights woonkamer

138

ne
w

 g
en

er
at

io
n



Verhoogde keukenbar met grote voorraadkast en in tegengestelde richting 
bewegende schuifdeur

Uittrekbare voorraadkast dient tegelijkertijd als uitbreiding van het keukenblad 

Grote, gewelfde keuken met verhoogde keukenbar in verticale golfvorm Koffiecupmachine incl. uitschuifsysteem*

* Optioneel

Highlights keuken
Grote, gewelfde keuken

 + Groot gewelfd keukenwerkblad met Corian-druiprand
 + 3-pitskookplaat ‘Profi Gourmet’ met glazen afdekplaat, robuust gietijzeren 

rooster en gemakkelijk te reinigen glazen onderplaat
 + Verhoogde keukenbar in verticale golfvorm als optische ruimteverdeling 
met grote voorraadkast en in tegengestelde richting bewegende schuifdeur

 + Zes grote lades 
 + Twee gescheiden afvalemmers geïntegreerd in het aanrecht
 + Elektrische centrale vergrendeling in keukengedeelte inclusief 
keukenaanrecht, -lades en -bovenkastjes

 + Tegenoverliggende koelkast van 153 l die opent aan twee kanten met apart 
vriesvak

 + Uittrekbare voorraadkast geïntegreerd in de ronde badkamerwand
 + Spoelbakafdekking fungeert tevens als extra schapruimte
 + Koffiecupmachine incl. uitschuifsysteem* in bovenkastjeModellen I 53, I 53 L
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Kamerhoge kledingkast met twee 
kledingstangen en een legplank voor 
een indeling in afzonderlijke vakken

Badkamerdeur in hoogglans ivoor met 
horizontale chromen elementen

Comfortabele badkamer met kleedruimte met aparte wellness regendouche

De badkamerdeur 1  dient ook als afscheiding voor 
de woon-/slaapkamer en creëert tegelijkertijd een 
aan het zicht onttrokken kleedkamer. Met de massief 
houten schuifdeur 2  in de slaapkamer kan het slaap-
gedeelte afgescheiden worden. Op deze manier onts-
taat een volledig afgescheiden kleedkamer. De houten 
schuifdeur 3  onder de eenpersoonsbedden dient als 
afscherming tegen kou uit de bestuurderscabine.

De badkamerdeur 1  zorgt in gesloten toestand 
dat het woon- en slaapgedeelte van elkaar worden 
gescheiden. 

Volledig afgescheiden kleedkamer met veel bewe-
gingsruimte en geïntegreerde, kamerhoge kledingkast.

 + Comfortabele bad-/kleedruimte met aparte douche 
 + Royale toiletruimte met wastafelonderkast, wasmand en 

grote spiegelkast
 + Wellness regendouche met douchecabinedesign in 

donkere granietlook, indirect verlichte hoekzuil en 
douchewanden met marmerdessin incl. kledinghaken, 
waterdichte douchevloer in design woonkamervloer

 + Badkamerdeur in hoogglans ivoor met horizontale chro-
men elementen

 + Kamerhoge kledingkast met twee kledingstangen en een 
schap in de kleedkamer; kledingkastdeur in hoogglans 
ivoor met horizontale chromen elementen

 + Twee grote sideboards met meerdere grote kledingladen

Modellen met comfort-badkamer I 53, I 53 L

Kleedkamer met comfort-badkamer, model I 53 met elektrisch verlaagbare eenpersoonsbedden in lengterichting 
Zo kunnen de verschillende ruimtes in slechts twee stappen van elkaar gescheiden worden en ontstaat een van het woon- en slaapgedeelte 
gescheiden kleedkamer met geïntegreerde, kamerhoge kledingkast.

Comfort-badkamer met kleedkamer
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200/195 x  
210 cm

De elektrisch verlaagbare eenpersoonsbedden zijn mooi in het woongedeelte 
geïntegreerd

Elektrisch verlaagbare eenpersoonsbedden in lengterichting met uittrekbaar trapje 
en schuifdeur als afscherming tegen koude

Draaibare bestuurdersstoelen, uittrekbaar tafelblad, een extra USB-aansluiting en 230 V-stopcontact en in de hoogte verstelbare tv-houder incl. 24" led flatscreen. 
Een perfecte mobiele werkplek voor onderweg of voor zakelijk gebruik

* Optioneel 

Kantoor- en tv-kamerpakket*

Highlights slaapkamer

Elektrisch verlaagbare eenpersoonsbedden in lengterichting

 + Royaal ligoppervlak uit één stuk
 + Slaapsysteem Carawinx – medisch aanbevolen, puntelastisch 
bedbodemsysteem

 + Bed laag neerlaatbaar voor comfortabele toegang tot het bed via 
uittrekbaar toegangstrapje en extra grote zithoogte/hoofdruimte

 + Twee zijramen in het slaapgedeelte, dakluik Mini Heki boven bedinstap
 + Hoogwaardige koudschuimmatras met 7 zones en actief ademende 
gestikte tijk

 + Schuifdeuren onder het hefbed als afscherming tegen koude uit de 
bestuurderscabine

Modellen I 53, I 53 L

141

ne
w

 g
en

er
at

io
n



22
7 

cm

Fiat Ducato: 783 cm/Iveco Daily: 785 cm

22
7 

cm

Fiat Ducato: 853 cm/Iveco Daily: 855 cm

200/195 x  
210 cm

200/195 x  
210 cm

liner-for-two I 53 L
 AL-KO DA  6,7 t

liner-for-two I 53 
AL-KO  5,6 t

Gepatenteerd(1): 
Pedelec- 
scootergarage

Modellen & highlights
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450450

450350

Fiat Ducato

Fiat Ducato

Iveco Daily

Iveco Daily

115 cm115 cm
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 + Uniek indelingsconcept met exclusieve ronde loungezitgroep in 
het achterste gedeelte en innovatieve indeling in 4 ruimtes bij een 
voertuiglengte van slechts 7,83 m resp. 7,85 m

 + Elektrisch verlaagbare eenpersoonsbedden in lengterichting met 
royaal ligoppervlak uit één stuk

 + Comfortabele badkamer met kleedruimte en aparte wellness 
regendouche

 + Volledig af te scheiden kleedkamer dankzij badkamerdeur en 
massief houten schuifdeur

 + Plafondhoge kledingkast met twee kledingstangen en een schap in 
de kleedkamer geïntegreerd

 + Kapstok met spiegelelement en drie Carthago kledinghaken bij de 
entree

 + Gepatenteerde Pedelec-scootergarage (model op Fiat inclusief  
wieluitsparing aan bijrijderszijde), binnenhoogte 114 cm (maximale 
stuurhoogte Pedelec / scooter bijrijderszijde), garagehoogte buiten 
wieluitsparing 93,5 cm (Fiat) en 105,5 cm (Iveco), scootergarage 
belastbaar tot 450 kg (model 53 Fiat: 350 kg)

 + Royaal ruimtelijk gevoel in ronde loungezitgroep achterin met 
opberggedeelte met vitrinekast voor glazen

 + Elektrisch verlaagbare eenpersoonsbedden in lengterichting met 
royaal ligoppervlak uit één stuk

 + Comfortabele badkamer met kleedruimte en aparte wellness 
regendouche

 + Volledig af te scheiden kleedkamer dankzij badkamerdeur en 
massief houten schuifdeur

 + Plafondhoge kledingkast met twee kledingstangen en een schap in 
de kleedkamer geïntegreerd

 + Kapstok met spiegelelement en drie Carthago kledinghaken bij de 
entree

 + Extra grote scootergarage, binnenhoogte 128 cm (Fiat) en 145 cm 
(Iveco), scootergarage belastbaar tot 450 kg

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

Fiat Ducato 
verlaagd AL-KO chassis 40 heavy 3.805 kg 995 kg 2/4* 2/4*

Iveco Daily 5,6 t 4.235 kg 1.565 kg 2/4* 2/4*

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

Fiat Ducato 
verlaagd AL-KO chassis 40 heavy DA 4.185 kg 1.315 kg 2/4* 2/4*

Iveco Daily 6,7 t 4.625 kg 2.075 kg 2/4* 2/4*

* Optioneel 143
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Standaard wit
Opbouw, voertuigfront wit; A-stijl, voor-, zij-, achterspoilers en wielkasten zilver platina (afbeelding toont Fiat Ducato)

Optie silverline
Opbouw, voertuigfront zilver; A-stijl, voor-, zij-, achterspoilers en wielkasten zilver platina (afbeelding toont Iveco Daily 5,6 t)

Exterieur 
AL-KO EA/DA

 
5,6 t / 6,7 t

Frontdesign Fiat Ducato Frontdesign Iveco Daily Design achterkant Fiat Ducato Design achterkant Iveco Daily

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.
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Design bestuurderscabine Fiat Ducato
met interieurdesign leer zand

Design bestuurderscabine Iveco Daily
met interieurdesign leer ivoor

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

Gigantische doorlaadruimte, inladen via twee buitenkleppen

Gasflessenkast

Extra, enorm groot vloerluik in de dubbele vloer in de kleedkamer

Netto hoogte 
tot 57 cm

BESTUURDERSZIJDE

Kelder in dubbele vloer met zeer grote bergruimte

EASY ENTRY – comfortabel buiten inladen, eenvoudig binnen uitnemen
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Groot luik in woonkamervloer bij de entree: met geopende XL-camperdeur 
comfortabel ook van buiten in te laden

liner-for-two I 53 op Fiat Ducato AL-KO met wielkast/stuurhoogte-
uitbreiding

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

liner-for-two I 53 op Iveco Daily 5,6 t met stuurhoogte-uitbreiding

liner-for-two I 53 L op Fiat Ducato AL-KO DA liner-for-two I 53 L op Iveco Daily 6,7 t

BIJRIJDERSZIJDE

Uw meerwaarde 
 + Centrale kelder in dubbele vloer met zeer grote, verwarmde bergruimte, netto hoogte tot 50 cm (Fiat Ducato) resp. 57 cm (Iveco Daily)

 + Toegang van buitenaf via meerdere grote kleppen

 + Comfortabele toegang van binnenuit via twee enorme vloerluiken in de woonkamer

 + Grote, centrale doorlaadruimte (binnenhoogte Fiat 36 cm; Iveco 33 cm), gemakkelijk in te laden ook door de XL-camperdeur via 
groot, opklapbaar vloerluik in de woonkamer

 + Extra diepe buitenbergruimte in de dubbele vloer (hoogte 63 cm, breedte 110 cm)

 + Volledig verwarmde kelder in dubbele vloer met warmteopslagfunctie met vloerverwarmingseffect
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Wandverwarmingseffect 
aluminium aan de binnenzijde van de wanden: warmteopslag en wandverwar-
ming tegelijkertijd, 1.000 maal betere warmtegeleiding dan traditionele houten 
binnenwanden

Alde warmwaterverwarming
met talrijke convectoren overal in de kelder van de dubbele vloer, in de woon-
kamer, in de scootergarage, in de bestuurderscabine en bij de toegangsdeuren. 
Warmtebooster onder bestuurdersstoel. Echte warmwatervloerverwarming in 
het zitgroepgedeelte

Alde warmwaterverwarming

Kelder in dubbele vloer
met vloerverwarmingseffect en echte 
warmwatervloerverwarming

Capaciteit
Verswatertank van 210 liter
Vuilwatertank van 155 liter 
2 x 80 Ah gel-accu 
(uit te breiden naar 3 x 80 Ah) of
1 x 90 Ah lithium-ion-accu (uit te breiden 
naar 2 x 90 Ah)

Waterafvoersysteem in de kelder in de dubbele vloer
ook buiten via de XL-camperdeur te bedienen. Grote inhoud van de vers- en 
vuilwatertanks, vorstvrij en met een gunstig zwaartepunt in de kelder van de 
dubbele vloer, waterafvoersysteem in dubbele vloer, watervoorziening via 
drukpompsysteem

Boordapparatuur

Elektrotechniek, watervoorziening, warmteopslagverwarmingstechniek
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Diep verzonken gasfleskast ‘easy change’
diep verlaagd, met eenhandsbediening van de klep, comfortabel verwisselen van 
de afzonderlijk toegankelijke gasflessen

Verwarmde technische componenten
In een Carthago camper worden koudegevoelige plekken tevens gericht ver-
warmd: alle technische componenten zoals tanks, accu's, opbergruimtes, entrees 
enzovoort. Dat garandeert een volledige werking ook bij zeer lage temperaturen

Accucentrale 
2 x 80 Ah gelaccu's in verwarmde kelder van dubbele vloer en accuhoofd-
schakelaar, optionele 90 Ah lithium-ion-accu inclusief accucomputer 
(uitbreidbaar) en apart touchscreen

Elektrocentrale
in scootergarage goed toegankelijk
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Standaarduitrusting

met afstandsbediening in de hoofdsleutel voor gelijktijdige activering centrale 
vergrendeling en buitenverlichting

met telkens twee gasdrukveren en treklus, kan naar boven worden gezwenkt

inclusief radiatorrooster met dubbele chromen spijlen; bij Iveco Daily bovendien: in 
tegengestelde richting bewegende touringcar ruitenwisserinstallatie

met grote hoofd- en groothoekspiegel

met dubbele veiligheidsvergrendeling, elektrisch bedienbaar portierraam en lage 
instap

met extra sterke en stabiele deur, ruimere deurbreedte van 63 cm, groot deurven-
ster, dubbele veiligheidsvergrendeling, drie zeer robuuste stalen parallellogram-
scharnieren, geïntegreerd verduisterend vouwgordijn en rolhor tegen vliegen

‘Coming Home’-functie

Scootergaragekleppen

Full led koplampen

XL-camperdeur ‘Safetyluxe’ 

Busspiegel ‘Carthago best view’

Cabinedeur
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198 cm

met douchecabinedesign in donkere granietlook, indirect verlichte hoekzuil en 
douchewand met marmerdessin, een stahoogte van 198 cm in de douche en een 
extra staafdouche

met warm en koud water in scootergarage

met traploze dimfunctie (sfeerverlichting) in keukengedeelte inclusief keukenaanrecht, -lades en -bovenkasten

onder hefbed, in slaapstand afsluiting tegen koude uit de bestuurderscabineboven bestuurderscabine met ligoppervlak uit één stuk en ‘Carawinx’-slaapsysteem

Bad-/kleedkamer met wellness regendouche

Elektrisch verlaagbaar hefbed 

Handige buitendouche 

Omgevingsverlichting Elektrische centrale vergrendeling

Tegen kou beschermende schuifdeuren
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