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Ik ben op zoek naar nieuwe avonturen met
nieuwe vrienden en vooral vriendelijke
mensen. Zeg welkom tegen dat wat komen
gaat en laat alles wat is voor even los.
Neem mee wat ik mee wil nemen en laat
achter wat ik niet nodig heb. Het is vakantie.
Tijd voor fijne dingen.
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Dit drijft mij aan:
Chassis en opbouw van
alle Carado modellen.
Het chassis

4

Model
Basismotor
Vermogen kW (pk)

Fiat Ducato
2,3 ltr-Multijet
96 (130)

Technisch toegestaan totaalgewicht (kg)

3.500

Mogelijke gewichtsverhoging (optioneel, kg)

3.850

Aanhangergewicht 12 % ger/onger. (kg)
Bandenmaat
Watervoorraad incl. boiler / vuilwatertank (liter)
Accu / acculader (Ah / A)

De modellen zijn voorzien van een veilig en
betrouwbaar Fiat Ducato chassis. Technische
feiten voor dit chassis zijn: 2,3 ltr-Multijet
met 96 kW/130 PK, Multi-jet-injectie, Euro 6,
ABS, EBD, breedspoorchassis voor meer
stabiliteit en een boordcomputer zijn slechts
een paar van de vele technische feiten,
die de Ducato tot het perfecte basismodel
maken.

2.000 / 750
215 / 70 R 15 C
122 (20) / 92
95 / 18

De opbouw
Op het chassis bouwt Carado verschillende
opbouwvarianten, die zich laten onderscheiden door een extreem hoog kwaliteitsniveau. Het dak en de achterzijde zijn daarbij
van het bestendige GFK materiaal met 5 jaar

3-pits-kooktoestel

Gezellige
zitgroep

Functionele tafel

Carado 2019

Royale garage

Geïntegreerde koelkast met optionele
AES-Functie

Draaibare
cabinestoelen

Breedte: 232 cm

Voorbeeld
van bv. de
T 448

5

Slimme toilet- en
doucheoplossingen

Optoneel hefbed
met Clima-PluxElementen

Keuze uit
verschillende
bekledingen

Lengte: min. 595 cm – max. 741 cm
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waterdichtheidsgarantie* en de zijwanden
van aluminium. Een elektrische instaptrede
bij de alkoof en integraal modellen, een
grote garage, stabiele deuren en luiken en
geïsoleerde ramen zijn zo maar een aantal

kwaliteitsmerken. Typisch “Made in Germany”
zullen we maar zeggen. Meer technische info
in onze prijslijst.
* Hier zijn de waterdichtheidsvoorwaarden van Carado GmbH op van toepassing
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De basis voor alle modellen

100 % huisstofmijtvrije Slimme kleding- en
matrassen met Comfortbovenkasten
Fit-overtrek

Naar buiten.
Ruimte.
Vrijheid.

Ik ga naar mijn favoriete plek –
met mijn favoriete uitzicht.

Carado 2019

Geen luchthaven, geen hotelreceptie,
geen stress. Vakantie is om te relaxen.
En dan bij voorkeur zonder koffer.

Carado 2019

Plaats, land,
rivier, mens.

Met je hele
bezit zonder
gedoe en
geregel.
Ik wil zoveel mogelijk tijd doorbrengen
met mijn familie. En zo min mogelijk
dingen die me daarvan afleiden.

Carado 2019
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Eén ruimte,
met legio
mogelijkheden.
De woonruimte in mijn Carado
heeft veel goeddoordachte
opbergmogelijkheden, een sfeervolle
en perfect verwerkte zitgroep en
aangename LED verlichting.

Carado 2019

Overal goeden
lekker slapen.
Hoogwaardige opbergkasten en
ruimte’s, bekledingen en bedden
met lattenbodem of Clima-Plux
elementen (in de hefbedden). Tot in
detail over nagedacht, daar wil ik
wel in slapen om lekker te dromen
over de volgende vakantiedag!

De basis voor alle modellen
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Douchen.
Thuis voelen.
Plaats besparen.
Het sanitair is een perfect doordachte
ruimte met douche, cassettetoilet, een
draaibare wastafel en een intelligent
opbergsysteem.

Carado 2019

Niet ‘moeten’
koken, maar
alles kunnen
koken.
Met mooie inbouwapparatuur en
ergonomische werkruimte is mijn
keuken misschien klein, maar wel
compleet.

De basis voor alle modellen
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Halfintegraal
16

Alles wat ik tijdens mijn
vakantie nodig heb;
een camper waarin ik mij
thuis voel.

De T-modellen

Carado 2019
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T 132

Halfintegraal
met dwarsbed achterin

T 334

7m

1 • T 132

6m
5m
4m
3m
2m
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1m
0

L / B / H (cm)
Stahoogte
(cm)
Rijkl.gewicht
(kg)
Wielbasis

595 / 232 / 290

696 / 232 / 290

195

210

2.630

2.795

345

404

Aantal pers.
Slaapplaatsen

Met het dwarsbed aan de
achterzijde heb ik een royale
indeling en toch een compacte
totaallengte van het voertuig.

( )
( )

(

)
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3 • T 132

2 • T 132
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2 Het 3 pits kooktoestel en de spoelbak
met zwarte afdekplaat voor extra
werkoppervlak.
3 Cabinestoelen laten zich eenvoudig
draaien en maken de zitgroep compleet

De T-modellen

1 Zicht op het grote dwarse bed achterin

1 Aankomen en je direct thuisvoelen:
indirecte LED verlichting bij de deur en
in de keuken

2 • T 334

2 Nieuw gepositioneerd bedieningspaneel
boven de koelkast
3 De keuken met ergonomisch werkblad en
hoogwaardige inbouwapparatuur
4 Ruim zicht en doorkijk op het gezellige
woongedeelte door de eenvoudig te
draaien cabinestoelen

1 • T 334
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4 • T 334

3 • T 334

De T-modellen
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T 135

Halfintegraal
met Frans bed achterin

T 348

7m

1 • T 135

6m
5m
4m
3m
2m
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1m
0

L / B / H (cm)
Stahoogte
(cm)
Rijkl.gewicht
(kg)
Wielbasis

595 / 232 / 290

680 / 232 / 290

195

210

2.700

2.715

345

380

Aantal pers.
Slaapplaatsen

Door zijn opstelling in de lengte
ontstaat een enorm ruimtevoel met veel ruimte om te slapen en
je helemaal thuis te voelen.

( )
( )

(

)
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3 • T 348

1 Het Franse bed achterin met diverse
intelligente opbergruimtes
2 Van bovenaf: de multifunktionele
toiletruimte, links naast het bed
3 De keuken in de T 348 met mooie ruime
bovenkasten
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De T-modellen

2 • T 135

T 339

Halfintegraal
met Queensbed

T 449

7m

1 • T 339

6m
5m
4m
3m
2m
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1m
0

L / B / H (cm)
Stahoogte
(cm)
Rijkl.gewicht
(kg)
Wielbasis

697 / 232 / 290

740 / 232 / 290

210

210

2.770

2.850

404

404

Aantal pers.
Slaapplaatsen

( )
(

)

(

)

Misschien wel iets voor de echte
koningin: Praktisch een eigen
slaapkamer in de kampeerauto. Het
vaste bed achterin is in het midden
gepositioneerd en is daardoor van
drie zijden eenvoudig toegankelijk.
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3 • T 339

1 Royale slaapkamer achterin
2 De nieuwe entree in de T 449
3 Het ruime hefbed voorin, optioneel voor
de T-modellen
4 Ruimte voor 4: royale zitgroep in de T 449
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4 • T 449

De T-modellen

2 • T 449

T 337

T 447

T 448

7m

Halfintegraal
met éénpersoonsbedden
1 • T 337

6m
5m
4m
3m
2m
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1m
0

L / B / H (cm)
Stahoogte
(cm)
Rijkl.gewicht
(kg)
Wielbasis

690 / 232 / 290

740 / 232 / 290

735 / 232 / 290

195

210

210

2.780

2.850

2.770

380

404

404

Aantal pers..
Slaapplaatsen

( )
( )

(

)

( )
(

)

Met de éénpersoonsbed indeling
slaap je apart en toch samen met
genoeg plaats om lekker te dromen.

Carado 2019

4 • T 448

2 • T 448

1 + 2 Eénpersoonsbedden achterin en indien
gewenst in een handomdraai gemaakt tot
één groot vastbed (optioneel)
3 De verstelbare tafel in de zitgroep
4 De variabele toiletruimte wordt in een
handomdraai een douche

De T-modellen

27

3 • T 447

Integraal
28

Mijn vakantiehuis
op vier wielen.

De I-modellen
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Integraal
met éénpersoonsbedden

I 447
7m

1 • I 447

6m
5m
4m
3m
2m

30

1m
0

L / B / H (cm)
Stahoogte
(cm)
Rijkl.gewicht
(kg)
Wielbasis

741 / 232 / 293
213
2.920
404

Aantal pers.

( )

Slaapplaatsen

( )

Links mijn plek, rechts jouw plek.
En in een handomdraai maken we er
onze plaats van.
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3 • I 447

2 • I 447
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2 Geïntegreerd is letterlijk genomen:
Sanitair en slapen samengevoegd
tot één ruimte
3 Het geïntegreerde bovenbed laat
zich eenvoudig zakken

De I-modellen

1 Eénpersoonsbedden achterin,
desgewenst als één groot bed
te maken

I 449

Integraal
met Queensbed

I 339

7m

1 • I 339

6m
5m
4m
3m
2m
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1m
0

L / B / H (cm)
Stahoogte
(cm)
Rijkl.gewicht
(kg)
Wielbasis

741 / 232 / 293

698 / 232 / 293

213

213

2.920

2.840

404

404

Aantal pers.

( )

Slaapplaatsen

( )

( )

Door het vrijstaande bed aan de
achterzijde, is deze vanaf 3 zijden
toegankelijk.

3 • I 339

2 Kledingkasten links en rechts van het bed
3 De mooie draaibare tafel met complete
zitgroep

Carado 2019

1 Het Queensbed vanaf drie zijden
toegankelijk

4 Overzicht van het woon- en slaapgedeelte
van het integraal model

2 • I 339
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De I-modellen

4 • I 339

2 • I 449

3 • I 449

1 Ruim overzicht voor een royaal
ruimtegevoel
2 Ruime schuiflades voor opbergruimte van
al je keukengerei
3 Muzieklounge met uitzicht
4 Een badkamer om je in thuis te voelen

4 • I 449
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1 • I 449

De I-modellen
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Alkoof
36

Mijn plaats voor
veel familie. En voor
veel avontuur.

De A-modellen
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A 361

Alkoof
met stapelbed

A 461

7m

1 • A 361

6m
5m
4m
3m
2m

38

1m
0

L / B / H (cm)
Stahoogte
(cm)
Rijkl.gewicht
(kg)
Wielbasis
Aantal pers.
Slaapplaatsen

660 / 232 / 314

720 / 232 / 314

195

195

2.790

2.860

380

404

(

)

(

)

Het alkoofbed boven de cabine
biedt ouders veel plaats om te
slapen. Het stapelbed achterin
is ideaal voor de kinderen, zodat
iedereen ‘s morgens heerlijk
uitgerust is.

3 • A 461

Carado 2019

2 • A 461

39

2 Overzicht op het stapelbed achterin het
alkoofmodel
3 Plaats voor het hele gezin, met tot wel
6 slaapplaatsen en grote zitgroep

De A-modellen

1 Het ruime bed boven de cabine

Alkoof
Met dwarsbed

A 464
7m

1 • A 464

6m
5m
4m
3m

Het dwarsgeplaatste bed achterin
geeft tal van mogelijkheden:
reizen met twee (echt)paren, met
twee generaties of gewoon met
vier vrienden.

2m
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1m
0

L / B / H (cm)
Stahoogte
(cm)
Rijkl.gewicht
(kg)
Wielbasis
Aantal pers.
Slaapplaatsen

725 / 232 / 314
195
2.870
404
(

)
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3 • A 464

1 Met het dwarsbed achterin biedt de
alkoof twee grote slaapplaatsen
2 Genoeg opbergruimte voor iedereen: zie
hier de enorme garage achterin de A 464
3 Zicht van voor naar achter op woon-,
eet- en slaapgedeelte
4 Doordacht tot ieder detail: zie hier de
keuken in ons alkoofmodel

4 • A 464
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De A-modellen

2 • A 464

Alle
mogelijkheden
overzichtelijk
op rij
Carado biedt een veelvoud aan
modellen en indelingen - afhankelijk
van de ruimte die je wenst en de
gezinssituatie. Met welk model je
rijdt maakt helemaal niet uit, je rijdt
immers Carado!
42

Model
Lengte / Breedte / Hoogte
(cm)

T 132

T 135

T 348

595 / 232 / 290

595 / 232 / 290

680 / 232 / 290

7m
6m
5m
4m
3m
2m
1m
0
Model
Lengte / Breedte / Hoogte
(cm)

A 361

A 461

A 464

660 / 232 / 314

720 / 232 / 314

725 / 232 / 314

Carado 2019

7m
6m
5m
4m
3m
2m
1m
0
T 337

T 334

T 339

T 448

T 447

T 449

690 / 232 / 290

696 / 232 / 290

697 / 232 / 290

735 / 232 / 290

740 / 232 / 290

740 / 232 / 290
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7m
6m
5m
4m

2m
1m
0
Model
Lengte / Breedte / Hoogte
(cm)

I 447

I 449

I 339

741 / 232 / 293

741 / 232 / 293

698 / 232 / 293

Modellenoverzicht

3m

Uitrustingspakketten
voor (T) halfintegraal- en (A) alkoofmodellen
Wie op het gebied
van stijl, comfort en
functionaliteit extra
wensen heeft, kan
(tegen meerprijs) uit
de optielijst of uit de
volgende pakketten
zijn persoonlijke
voorkeur kiezen.
44

Basic pakket

Chassis comfort pakket

• Panorama dakluik boven de keuken

• 16"-aluminium velgen, origineel
FIAT

• Mini-Heki 40 × 40 cm

• Houten douchevlonder

• Dashboard met applicaties
(Techno-Trim)

• Captain-Chair cabinestoelen met
armleuningen

• LED-Dagrijverlichting (strips)

• Stopcontact in de garage

• Zijwanden in gladde aluminium
beplating, champagne kleur met
speciale Emotion striping
• Verhoogde achterbumper
elementen

• Instrumentenpaneel met
verchroomde ringen

• Spiegel met indirecte verlichting
en kledinghaken

• Extra stopcontact onder de
bovenkast bij keuken

Emotion pakket

• Stuur & versnellingspook in leder

• Douchewandbekleding

• Koplampen met zwart kader

Chassis pakket
• Airco in de cabine, manueel
• ESP incl. ASR & Hillholder
• Passagiersairbag
• Elektrisch verstelbare en
verwarmbare buitenspiegels
• Cruisecontrol
• Radiovoorbereiding met
luidsprekers
• Antenne geïntegreerd in de
buitenspiegel
• In hoogte verstelbare
passagiersstoel

• Koelergrill glanzend zwart

Carado 2019

Uitrustingspakketten
voor (I) Integraalmodellen
Chassis pakket
• Airco in de cabine, manueel
• ESP met Traction +
• Passagiersairbag

Basic pakket
• Panorama dakluik boven de
zitgroep
• Midi-Heki 40 × 40 cm

• Zijwanden in gladde aluminium
beplating, champagne kleur met
speciale Carado Emotion striping
• Verhoogde achterbumper
elementen

• Radiovoorbereiding met
luidsprekers incl. antenne
• In hoogte verstelbare
passagiersstoel

Chassis comfort pakket

• Douchewandbekleding

• 16"-aluminium velgen,
origineel FIAT

• Spiegel met indirecte verlichting
en kledinghaken

• Stuur & versnellingspook in leder

• Houten douchevlonder

• Instrumentenpaneel met
verchroomde ringen

• Piloten stoelen met armleuningen
• Extra stopcontact onder de
bovenkast bij keuken

45

• Dashboard met applicaties
(Techno-Trim)

• Stopcontact in de garage
• Deur aan bestuurderszijde, links
voor
• Dakluik van 40 × 40 cm boven
hefbed

Opties & pakketten

Emotion pakket

• Cruisecontrol

46
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Highlights 2019

Dat is praktisch
De praktische magneet aan het
toiletluik.

Goed beschermd

Luifel

Instappen en je thuis voelen

Hagel- en weerbestendig met lange
levensduur, het dak en de achterzijde
zijn van glasvezel versterkt kunststof
(GFK). In combinatie met de
bewezen sandwichconstructie
inclusief een 34 mm dikke isolatie,
zijn onze CARADO modellen
bijzonder sterk en betrouwbaar.

De elegante luifel biedt met zijn
lengte van 350 cm resp. 450 cm
en zijn 250 cm uitval optimale
bescherming tegen zon en regen.

De indirecte verlichting bij de entree
en de chique afwerking achter
de instapgreep benadrukken het
thuisgevoel in de Carado.

• Optionele uitrusting

47

Aparte ruimte voor gasflessen

De sluitingen voor de opbergluiken
hebben een zelfaantrekkende functie
Vorstbestendig
De afvalwatertank onder de
kampeerauto is desgewenst bij
alle CARADO campers vorstvrij
te isoleren. Daarmee is de tank
tegen vorst en beschadigingen
beschermd.
• Optionele uitrusting

Geen kans voor vocht
Alle deuren en luiken zijn voorzien
van lekwaterstrips en zo tegen
regen- en lekwater beschermd.
Tussen de deur en het kader kan zo
geen vocht naar binnen komen en bij
vorst vriest het niet vast.

Driedelig, sportief en
reparatievriendelijk
Een modern design is niet alleen
mooi, maar moet ook praktisch zijn.
Een beschadigd deel van de camper
is eenvoudig te herstellen zonder
direkt de hele bumper te moeten
vervangen. Daarmee bespaar je tijd
én geld.

Hier is plaats voor 2 gasflessen van
11  kg. Tijdens het rijden staan deze
stabiel en goed bevestigd vast.
Het omwisselen van een lege naar
een volle fles is eenvoudig en snel
gedaan.

Highlights

Veilig

Accu opladen – van bv. de E-bike

Energiesparende LED verlichting

Draaibaar

De locatie van het 230 V en 12 V
stopcontact is goed doordacht:
bv. in de garage (Basic-pakket)
speciaal voor de E-bikes.

De standaard Ambiente verlichting
geeft een aangename sfeer. De
moderne LED techniek vermindert
het stroomverbuik en verhoogt de
levensduur van de accu.

De draaibare TV-houder laat zich
altijd zo positioneren dat u vanuit
iedere zitpositie beeld heeft.

Koelkast

48

• TV en houder zijn beide optionele
uitrusting (is voorbeeld in T 339)

Optioneel kan gekozen worden voor
een extra grote koelkast met AES
functie: 167 ltr inhoud waarvan 29 ltr
vriesgedeelte.
• Optionele uitrusting

Alles overzichtelijk

Verschuiven, draaien en zakken

Standaard houder voor opladen
van tablet en mobiele telefoon met
passende USB contactdoos.

Gekoeld handschoenenvak
Zo is een gekoeld drankje onderweg
gewoon onder handbereik.
• alleen bij T- en A-modellen

De tafel in de L-zitgroep laat zich
eenvoudig in alle richtingen draaien,
zelfs tot 180°.
Nieuw: USB aansluitpunt in het
woongedeelte
Met het USB aansluitpunt in het
woongedeelte, kan je je tablet of
mobieltje opladen terwijl je gewoon
door surft.

Optioneel laat de tafel zich zakken,
zodat ook de zitgroep kan worden
omgebouwd tot extra bed.

Carado 2019
Plaats voor passagiers
De zitbank naast de ingangsdeur
kan als extra 5e zitplaats incl.
veiligheidsgordel besteld worden.
Optioneel mogelijk voor:
• T 334 • T 348 • T 447 • T 448 • T 449
• I 447 • I 449

Eenvoudiger, aangenamer en
lichter: het nieuwe hefbed

Goed opgeborgen levert meer
plaats op

Met de nieuwste mechaniek is het
hefbed eenvoudig te bedienen, waarbij het door speciale ophangpunten
gestabiliseerd wordt. Voor nog meer
luxe en goede ventilatie van de matras
zorgen de Clima-Plux elementen.

Royale bovenkasten bieden extra
opbergmogelijkheden. Zo wordt de
ruimte in de kampeerauto optimaal
benut en vindt alles zijn plaats. De
kastkleppen hebben een stijlvolle
brede RVS greep en sluiten licht en
comfortabel.

Optionele uitrusting voor de
modellen:

Plaats voor alles en iedereen
In de grote garage gaan met gemak
fietsen, campingmeubilair en andere
zaken zoals bv. sportuitrusting mee.
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• T 334 • T 339 • T 348 • T 447
• T 448 • T 449
Standaard in:
• I 447 • I 449 • I 339
En een plek voor schoenen
Sommige modellen hebben
opbergruimte voor schoenen of andere
kleinigheden.

Stijlvol en kleurvast - voor jaren
Dankzij duurzame stofferingen
zien de stoelhoezen zelfs na jaren
er nog prima uit. Niet alleen door
de kostbare siernaad, maar in het
bijzonder doordat het beschermd
wordt tegen lichtinval.

Fijn, dat mijn allergie ergens
anders op vakantie is
De matrassen zijn 100 % resistent
tegen huisstofmijt en zijn standaard
in alle Carado modellen.

Onder de éénpersoonsbedden
bevindt zich een ruime en goed
bereikbare kledingkast. De roede is
uittrekbaar, waardoor ook alles wat
achterin hangt, snel en eenvoudig te
pakken is.
• T 337 • T 447 • T 448 • I 447

Bj de zitbank bevindt zich een praktisch
opbergvak. Deze is vanaf de entree
goed bereikbaar - en ideaal voor een
snelle schoenenwissel bij het in- en
uitstapen.
• T 334 • T 339 • T 348 • T 447 • T 448
• T 449 • I 339 • I 447 • I 449

Highlights

Alles op de juiste plek

Onze campers
zitten vol
met originele
verrassingen.
50
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De originele Carado accessoires worden speciaal voor
Carado modellen ontwikkeld. Elk product is optimaal
aangepast aan het Carado model in uiterlijk, technologie
en design. Voor nog meer vrijheid en Carado gevoel.

Carado 2019

Bevestigingssysteem voor de fietsen

51

Carado originele accessoires
zijn niet af fabriek leverbaar,
maar uitsluitend (achteraf)
te bestellen via ons
dealernetwerk. Afwijkingen
en/of veranderingen aan de
afbeeldingen voorbehouden.

Originele accessoires

Een speciaal kussen voor uw hond

Mijn Carado,
simpelweg perfect
gebouwd.
52
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In het unieke landschap
van Sachsen, staat één van
de meest moderne fabrieken
van Europa.

In Neustadt worden
de kampeerauto’s onder de
hoogste kwaliteitseisen
geproduceerd. Tijdens de
productie zorgen diverse
controles ervoor, dat alle
componenten uitgebreid
worden getest.
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Produktie

Carado hoort bij de
Erwin Hymer Group – dat
betekent service door heel
Europa, topkwaliteit en
een onverslaanbare prijs/
kwaliteitsverhouding.
Oftewel: Made in Germany.
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