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Jorden runt 365 dagar om året
– till fantastiskt pris!
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Välkommen till Roadcar
– gaturevolutionen

Med ROADCAR lanseras en ny campingbuss på marknaden:  
Made in Germany och utrustad med allt du behöver för en bekväm resa.  
25 års expertis från Pössl och CAPRON:s kvalitetsstandard gör det möjligt  
för drömmar att slå in.
Och priserna är revolutionerande bra – alltså: Dags att hoppa in!
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En väg har inget slut. Så varför skulle  
körglädjen ha det? Nya Roadcar.
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Stadsbil och lantställe i ett –
för maximal frihet på resan!
Är vägarna och världen ditt andra hem? Då har den prisvärda och kompakta campingbussen 
allt du behöver på resan: Flexibilitet, säkerhet och samma körkänsla som i en bil när du ska 
ut på vägarna. Och när ni har kommit fram väntar en komplett utrustning som inte lämnar 
något att önska. Låt dig lockas av ett resekoncept som inte har några gränser – till ett 
sensationellt pris!

2,0 l Multijet 85kW/115hk

2,3 l Multijet 96kW/130hk Priser - se separat prislista Priser - se separat prislista Priser - se separat prislista

2,3 l Multijet 110kW/150hk Priser - se separat prislista Priser - se separat prislista Priser - se separat prislista

Tekniska data
Längd / Bredd / Höjd mm 5413 / 2050 / 2580 5998 / 2050 / 2580 6369 / 2050 / 2580
Invändig höjd mm 1905 1905 1905
Släpvagnslast 12 % bromsad / obromsad kg 2000 / 750 2000 / 750 2000 / 750
Axelavstånd cm 3450 4035 4035
Däck 215 / 70R 15 C 215 / 70R 15 C 215 / 70R 15 C
Liggytor bakparti cm 198 x 131 198 x 143 191 x 64 / 181 x 64
                    Bakparti alternativ cm -- -- 198 x 191 / 181Ombäddn. enkel- till dubbelbädd (tillval)
Ombäddning av sittgrupp till bädd (tillval) cm 180 x 88 180 x 88 180 x 88
Grundmotor Fiat Ducato 2,0l Multijet Fiat Ducato 2,0l Multijet Fiat Ducato 2,0l Multijet
Effekt basfordon kW / hk 85 / 115 85 / 115 85 / 115
Vikt i körklart skick kg 2637 2773 2821
Lastvikt kg 663 527 679
Tekniskt tillåten totalvikt kg 3300 3300 3500

Sittplatser / trepunktsbälten 4 4 4
Antal sovplatser 2 (+1 tillval) 2 (+1 tillval) 2 (+1 tillval)
Uppvärmning Truma Combi 4 Truma Combi 4 Truma Combi 4 
Kylskåp / varav frysfack l 80 / 7,9 80/7,9 80 / 7,9
Vattentank inkl. varmvattenberedare 
(red. vol) spillvattentank

l 122 (20) / 92 122 (20) / 92 122 (20) / 92

Batteri / laddare VA / A 95 / 18 95 / 18 95 / 18
Vägguttag 230V / 12V 3 / 0 3 / 0 3 / 0
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Roadcar R 540
Kort och gott

Roadcar R 600 
En för alla - och allt

Roadcar R 640 
Fan av mycket utrymme

Är med sina endast 5,4 meter och kort hjulavstånd en 
äkta citycar. Ändå saknar man ingenting på resan - 
förutan vardagen självklart. 

Här finns allt på 6 meter: stor diskbänk i köket 
och rymlig sittgrupp, där man kan servera alla 
läckerbitarna. 

Ett utrymme mirakel på 6,40 meter: den enda Roadcar 
med två enkelbäddar i längdriktningen. 

2,0 l Multijet 85kW/115hk

2,3 l Multijet 96kW/130hk Priser - se separat prislista Priser - se separat prislista Priser - se separat prislista

2,3 l Multijet 110kW/150hk Priser - se separat prislista Priser - se separat prislista Priser - se separat prislista

Tekniska data
Längd / Bredd / Höjd mm 5413 / 2050 / 2580 5998 / 2050 / 2580 6369 / 2050 / 2580
Invändig höjd mm 1905 1905 1905
Släpvagnslast 12 % bromsad / obromsad kg 2000 / 750 2000 / 750 2000 / 750
Axelavstånd cm 3450 4035 4035
Däck 215 / 70R 15 C 215 / 70R 15 C 215 / 70R 15 C
Liggytor bakparti cm 198 x 131 198 x 143 191 x 64 / 181 x 64
                    Bakparti alternativ cm -- -- 198 x 191 / 181Ombäddn. enkel- till dubbelbädd (tillval)
Ombäddning av sittgrupp till bädd (tillval) cm 180 x 88 180 x 88 180 x 88
Grundmotor Fiat Ducato 2,0l Multijet Fiat Ducato 2,0l Multijet Fiat Ducato 2,0l Multijet
Effekt basfordon kW / hk 85 / 115 85 / 115 85 / 115
Vikt i körklart skick kg 2637 2773 2821
Lastvikt kg 663 527 679
Tekniskt tillåten totalvikt kg 3300 3300 3500

Sittplatser / trepunktsbälten 4 4 4
Antal sovplatser 2 (+1 tillval) 2 (+1 tillval) 2 (+1 tillval)
Uppvärmning Truma Combi 4 Truma Combi 4 Truma Combi 4 
Kylskåp / varav frysfack l 80 / 7,9 80/7,9 80 / 7,9
Vattentank inkl. varmvattenberedare 
(red. vol) spillvattentank

l 122 (20) / 92 122 (20) / 92 122 (20) / 92

Batteri / laddare VA / A 95 / 18 95 / 18 95 / 18
Vägguttag 230V / 12V 3 / 0 3 / 0 3 / 0

Priser - se separat prislista Priser - se separat prislista Priser - se separat prislista

Ytterligare uppgiftor beträffande beräckning av vikt finns bak i detta katalog.
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Vänd på sätena och få en mysig sittgrupp 

 
Alltid med på resan: ditt eget motell 

 
Titta här: Det finns till och med ett badrum! 

 
Drive-in-restaurang 

1

1
3

2
4

2

3

4

Kompakta mått och gott om (parkerings-) plats.
I den här åker du lika bekvämt som i en bil – men 
med betydligt bättre utrustning. Badrum, kök och 
vardagsrum är alltid med. Dessutom har alla modeller 
ett genomgående lastutrymme fram till förarhytten för 
lååånga föremål.

Roadcar R 540
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Roadcar R 600

Sittgrupp för trivsamma stunder runt bordet

 
Stor säng för stora drömmar

 
Och alltid ombord: praktiskt badrum

 
Här skapar kocken både god mat och god stämning
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Roadcar-mellanklassen är topputrustad: stora arbetsytor 
i köket, mysig sittgrupp och stora skåp för allt husgeråd.
Dessutom erbjuder dubbelsängen mer plats – för extra 
stora drömmar!
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Roadcar R 640

Middag på hjul

 
Sov på längden: Längsgående enkelbädd

 
Naturligtvis med praktiskt badrum

 
Eld & lågor: Gashäll med tre plattor och skydd
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Störst i klassen: 640 är vår stora men kompakta 
campingbuss. Vi har också gett den två extra stora 
längsgående enkelbäddar.
På så sätt kan var och en gå upp när de vill och inte 
för att den andra måste. 
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Designed in heaven. Made in Germany.
Nya Roadcar.
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En Roadcar behöver  
inget extra.
Den har höjdpunkter.

Teknikcentral 
Allt under kontroll: Frostskydd,
säkring och gasavstängningskranar
går att komma åt centralt.

Eluttag i motorrummet 
Vind, väder och kabeltjuvar  
kan omöjligen ta sig in här.

Myggnät (Basic paket)
Håller alla sorters insekter borta.

Kompressorkylskåp 
Drar lite ström och drivs
av fordonsbatteriet eller med 
220-voltsanslutning. Iskallt!

Ventilationslucka i bakpartiet 
Ger sovutrymmet en frisk fläkt.

För att kunna erbjuda Roadcar till ett extra bra pris
har vi egentligen bara avstått från en sak: Krimskrams.
Därför är det standard att alla modeller verkligen är utrustade med 
det man behöver. I slutändan ska inget stå i vägen för den gränslösa 
friheten – inte ens resebudgeten!

Förtält-LED (Basic paket)  
Utebelysningen för ditt rullande hem

– utrustad med energisnåla LED-lampor.

TV-utrymme
Ger mycket utrymme för multimedia-utrust-

ning eller extra plats för sänglinne. 

Truma centralvärme
För kalla nätter eller små

värmepauser under skidåkningen.
Med utlopp i sovutrymmet och

vid sittgruppen.

Förvaringsutrymme för gasolflaskor
Plats för två 11-kilosflaskor.
För veckolånga gasollager.

Bakre förvaringsfack
Vad händer längst bak?

Inget: Var sak har sin plats
i det praktiska förvaringsfacket.
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Lastkoncept
Unikt, flexibelt lastutrymme med

urtagbar avdelare.
Öppnar ett genomgående

lastutrymme utan nivåer fram till förarhytten.

Extra sovplats (tillval)
Gör en tredje bädd av sittgruppen

Skafferi (fr.o.m. modell 600)
För köksgeråd –  
och naturligtvis även reseapoteket 

Klädskåp (fr.o.m. modell 600)  
Extra högt för skrynkelfri transport

Färskvattentank 112 l
Lätt att komma åt, tappa ur
och rengöra

Manöverpanel
Kopplingscentralen för elektroniken ombord

1
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 Övrig specialutrustning chassi Mervikt i kg

15‘‘ aluminiumfälgar Light -

16“ aluminiumfälgar för Light 3,5 ton -

16‘‘ stålfälgar för Light 3,5 ton 4

Last 3,5 ton (standard för 640) -

Elektr. justerbara och uppvärmda sidospeglar 1

Automatväxellåda 17

ESP inkl. antispinn & Hillholder 1

Parkeringshjälp 1

Manuell klimatanläggning förarhytt 18

Automatisk klimatanläggning förarhytt 19

Bränsletank 120 l 28

Lackerad stötfångare (aluminiumgrå, goldenwhite, lago blue, profondoröd, vit, svart) -

Lackering metallic -

LED-varselljus -

Läderratt 1

Radioförberedelse med högtalare 2

Dimstrålkastare 1

Navkapslar Fiat 2

Farthållare 1

Kaross Mervikt i kg

Ombäddning enkel- till dubbelbädd (inkl. 2 avdelare) 3

Ombäddning av sittgrupp till bädd 5

Elinstallation Mervikt i kg

2. batteri 95 Ah 27

TV-förberedelse med TV-fäste (12V-kabel i överskåpet) 7

Förberedd kabeldragning backkamera 2

Paket och färgar

Imperial blå

Golden White metallic

Svart metallic

Lago Azurro metallic

Aluminium grå metallic

Vit

Tizian röd

Stålgrå metallic

Chassi paket 
Mervikt i kg

Manuell klimatanläggning förarhytt 18

Passagerar-airbag 3

Passagerarsäte justerbart i höjdled 5

Fiat Captain Chair-säten 2

Elektriska & uppvärmda sidospeglar 2

Pris - se separat prislista

Basic paket 
Mervikt i kg

Taklucka Mini Heki i sovutrymmet 4

Duschutrustning (draperi + duschstril) 2

Insynsskydd förarhytt 1

Förarhyttssäte i boutrymmesdesign -

Rullgardiner i hela bodelen 6

Myggardin skjutdörr 4

LED-utebelysning -

Elmanövrerad ingångstrappa 12

Pris - se separat prislista

 Profondo röd metallic

GRÄNSLÖST FRI
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Detta är självklart 
standard

 Basfordon

 Fiat Ducato 33 Light Chassi (Roadcar 640: standard 35Light)

Multijet direktinsprutning, avgasnorm EURO 5+ inkl. partikelfilter

Framhjulsdrift, standard med 2,0 l JTD med 85 kW/115 hk

Varselljus integrerat i huvudstrålkastare

ABS, EBD, antispinn och centrallås förarhytt med fjärrkontroll

Förarairbag

Skivbromsar, bak- och framaxelstabilisator

Uppvärmning med luftcirkulation, varvräknare, servostyrning

Strålkastare med justerbar höjd, startspärr

3-punkts säkerhetsbälten

Fönsterhissar elektriska

Fullvärdigt reservhjul

Förar- och passagerarsäte med dubbla armstöd

Höjd- och lutningsjustering i förarsätet

 Vagnsteknik

Huvudströmbrytare i ingångs- och sovutrymmet 

Låda för gasolflaskor med plats för två 11-kilosflaskor, med förstärkt botten

Kraftfull Truma Combi 4 gasvärmepanna monterad centralt under sittbänken för optimal värmefördelning

Utlopp för värme även i sovutrymmet och vid förarhytten

122 l färskvattentank inkl. varmvattenberedare (20 l vatten under körning) med optimerad tyngdpunktsplacering i den isolerade 
delen under den bakre bädden

92 l spillvattentank under fordonet

Säkringslåda, gasavstängningskranar och frostskyddsventil mycket lättåtkomliga vid sittbänken

Varmvattenförsörjning med enhandsblandare

Multifunktionspanel för visning av vattennivå och batterikapacitet, lättåtkomlig vid ingången

Kraftfullt och läckagesäkert AGM-bodelsbatteri 95 Ah

CEE-anslutning för 230V med säkringsautomat – stöldsäker och väderskyddad placering i motorrummet

Jordfelsbrytare

Alla matarledningar infällda i golvet – för ett ”snubbelfritt” fordon

 Kök

Arbetsytor av robusta material

Gashäll med tre plattor och glasskydd för extra avställningsyta

Rymliga lådor i köksdelen

Besticklåda av hushållsstandard på rullskenor

80 l kompressorkylskåp inkl. frysfack på 8 l – gott om plats, till och med för 1,5 l flaskor

Stort skafferi (fr.o.m. 600)

 Toalettutrymme

Rymligt badrum med påkostat duschkar

Urtagbar iläggsbräda för ökad ståkomfort

Svängbar toalett för mer plats vid tvätt och dusch

Stora spegelytor

Takfläkt med myggnät

Vikbart tvättställ för mer utrymme

Kraftfull LED-belysning även i badrummet

 Sova

Den bakre bädden kan ställas upp för att göra det bakre lastutrymmet större – transport av stora saker blir en barnlek

Praktiska och extra säkra förvaringsutrymmen under bädden, även för tunga föremål

Madrassöverdagen är avtagbara och kan tvättas i 60 °C

Kallskumsmadrasser av hög kvalitet med 3D-textil för god ventilation 

 Boutrymme

Helisolerad bottenplatta, vägg- och takisolering med 20 mm isolermatta

Takhuvsfönster med myggnät

Förlängning av bordsskivan för mer komfort

Exklusiva överskåpsluckor med handtag i kromimitation

Hushållsstandard i hela bodelen: Skåphandtag, lås, gångjärn och lådor i robust utförande

Generösa förvaringsutrymmen och avställningsytor

Golv i elegant parkettimitation (PVC)

Påkostad belysning med LED-teknik och flera integrerade spotlights för en behaglig stämning

Stort väggskåp med klädstång för långa jackor och klädesplagg fr.o.m. ROADCAR 600

ROADCAR 540: Klädskåp under bädden     

Stort linneskåp fr.o.m. ROADCAR 600

Stort multimediaskåp för TV, DVD och receiver fr.o.m. ROADCAR 600

Praktiskt golvfack under bordet för skor och annat
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Med förbehåll för tekniska ändringar och eventuella fel. Observera att bilderna i denna katalog delvis föreställer alternativa dekorationer, utföranden eller specialutrustningar som inte hör till 
standardutrustningen eller för vilka det tillkommer extra kostnader. Färgavvikelser kan uppstå av trycktekniska skäl. Tryckt 08 / 2015
*”Vikt i körklart skick” omfattar enligt EU-direktiv 97/27 EU och EN 1645-2 fordonets tomma vikt inkl. förare (75 kg) och fylld bränsletank samt följande grundutrustning: Vattentank med 
reducerad volym (20 kg), en fylld gasolflaska av aluminium (11 kg) och en kabelvinda (4 kg). Den tekniskt tillåtna totalvikten får inte överskridas av personlig utrustning, passagerare eller 
eventuell specialutrustning. Montering av specialutrustning minskar den tillåtna lastvikten och eventuellt även antal tillåtna passagerare. Uppgifterna om standardutrustning, utseende, 
effekt, mått och vikt på fordonen motsvarar den information och de europeiska bestämmelserna om homologering som var aktuella vid tidpunkten för tryckningen. Dessa kan ändras innan 
fordonsköpet eller leveransen.
Avvikelser inom ramarna för fabrikstoleranserna (+ / - 5 % max) är möjliga och tillåtna.
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Besök oss på internet: www.roadcar.se

Ta dig friheten:
Din Roadcar-handlare ser fram
emot att prata med dig! 

GRÄNSLÖST FRI
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