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WEINSBERG, HET BUDGETMERK VAN KNAUS, PROBEERT IETS BIJNA 
ONDENKBAARS. VIER SLAAPPLAATSEN OP ZES METER LENGTE - 
EEN MINI-CAMPER MET MAXI-BEZETTING. IS ZO'N CONCEPT ECHT 
FUNCTIONEEL? 

E
en zes meter lange Ducato met op-
gezet dak inclusief alkovenneus uit 
glasvezelversterkte kunststof - dat is 
de Weinsberg Carabus. Weinsberg is 

het budgetmerk van Knaus Tabbert, een van 
de toonaangevende caravan- en camperfa-
brikanten. De prijzen zijn daarom lager. In de 
basisuitvoering kost de Carabus € 56.986. De 
testuitvoering (met media-, Fiat- en Smart-
pakket) kost € 62.387.
Het markante alkovendak springt als eer-
ste in het oog. Het is nauwsluitend en netjes 
aangebracht, de overgangen van plaatwerk 
naar kunststof zijn zorgvuldig afgekit en het 
dak zelf is goed gemaakt. Compromis bij een 
budgetmerk zijn de opgebouwde dakramen. Ze 
verstoren de lijn van het voertuig een beetje en 
zorgen bovendien voor windgeruis als je wat 
sneller rijdt. Dan zijn de zijramen netter in het 
verhoogde dak geplaatst. Die zijn overigens 
hard nodig om de camper op warme dagen te 
ventileren. 
Op het eerste gezicht is de indeling klassiek 
voor een buscamper. Een dwarsgeplaatst bed 
achterin, daarvoor het keukenblok met erte-
genover de toiletruimte en een zitgroep voor 
vier personen achter de bestuurdersstoel. De 
grote truc is van buitenaf niet zichtbaar: boven 
de zitgroep bevindt zich een hefbed. Dat wordt 
met een greep naar beneden getrokken en kan 
worden bereikt via een in te haken houten lad-
dertje. Als je die niet nodig hebt, berg je hem 
op tussen het keukenblok en de koelkast. Het is 
precies de juiste plek en een goede oplossing 
omdat de ladder zo niet van de ene naar de 
andere plek schuift, maar altijd grijpklaar is. 

 ALLERLEI ROMMELTJES
Dat de koper van een Weinsberg het bud-
getmerk van Knaus heeft gekozen, is niet al 
te duidelijk zichtbaar. De afwerking van ons 
testexemplaar, inclusief alle opbergruimten, is 
netjes en vele details zijn goed doordacht en 
gebruiksvriendelijk. Zo zijn de bovenkasten 
met inlegvakken in kleinere stukken verdeeld, 

zodat de ruimte optimaal benutbaar is. En de 
kast boven de toiletruimte heeft een klapdeur 
die vanuit het hefbed kan worden geopend. 
Goed zijn ook de aflegruimten voor allerlei 
rommeltjes bij het bed achter. Een ander plus-
punt is de ledverlichting in de hele camper.  
Onpraktisch is daarentegen de conventionele 
badkamerdeur. Die opent naar buiten en blok-
keert zo de doorgang naar het achterste bed. 
Een schuifdeur zou een elegantere oplossing 
zijn geweest. De deur is gelukkig wel voorzien 
van een deurvanger die niet is uitgerust met 
een kunststof riempje - dat nogal eens scheurt 
- maar een steviger textiel riempje. Dat is goed 
opgelost.
De toiletruimte? In orde, maar niet helemaal 
zonder kritiek. Het cassettetoilet van Thetford 
is draaibaar (niet echt noodzakelijk) en een 
beetje te hoog. De wasbak is eenvoudig. Zeer 
eenvoudig zelfs (zie foto op pagina 32). De 
spiegel is enorm. Daarboven zit de douchekop. 
Voor het douchen kun je een douchegordijn 
om je heen trekken. Dat gaat zo goed als dat in 
deze klasse kan. Een soort cirkelvormige fiets-
band in het gordijn helpt om dat op afstand te 
houden tijdens het douchen. 
In het keukenblok vind je een hoog gemon-
teerde compressorkoelkast. Links ernaast 
vinden we twee gaspitten, maar helaas zonder 
elektrische ontsteking. De gootsteen is na de 
afwas makkelijk schoon te maken, omdat de 
kookplaat naadloos overloopt in de gootsteen. 
Heel praktisch.

SLIM GEMAAKT
De beide tweepersoonsbedden hebben een 
comfortabele, schuimrubber matras op een 
lattenbodem. Aangenaam; zo bewijst de lig-
test. Vooral zeer lange mensen zullen verheugd 
zijn over het hefbed dat maar liefst 218 centi-
meter lang is. Ook met een breedte van 'slechts' 
130 centimeter kun je hier met twee mensen 
goed slapen. Of je nu als paar apart slaapt of 
met vier personen onderweg bent, de Carabus 
biedt vier volwaardige slaapplaatsen. 

Mini-maxi-
camper
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Het heeft minder met slapen dan met functi-
onaliteit te maken, maar de lattenbodem van 
het achterste bed in de 601 MQH is zeer slim 
gemaakt. Sta je naast de koelkast voor het bed, 
dan is een deel eenvoudig omhoog te klappen. 
Zo kun je dus makkelijk bij de bagage onder 
het bed. Dat is praktischer dan het normaal 
gesproken zijwaarts opklappen van het gehele 
middendeel van de lattenbodem.
Het bankje van de zitgroep bevalt ons goed, 
want het kan naar de zijkant worden uitge-
breid. Geen ongewenst schouder- of heupcon-
tact dus met de persoon die naast je zit. Zijn de 
stoelen van de bestuurder en de voorpassagier 
omgedraaid? Dan wordt het eten met vier 
mensen aan de tafel wat lastig voor de voorste 
passagier en degene die er tegenover zit, want 
de tafel is niet te vergroten. Van een op tafel 
geplaatst bord eten is haast onmogelijk.

CONCLUSIE
De Weinsberg Carabus 601 MQH probeert aan 
alle wensen van de kampeerder te voldoen. En 
doet dat alles bij elkaar ook nog heel  
succesvol. Vier slaapplaatsen op een zinvolle 

Twee dakramen, voor 
en achter, zorgen ervoor 
dat de Carabus ondanks 
donkere meubelen niet 
somber is (meerprijs).

Compacte tweepits 
kookplaat is voor een 
buscamper voldoende, 
maar het ontbreken van 
elektrische ontsteking is 
jammer.

De zitgroep ziet er 
uitnodigend uit.

De badkamer is 
doeltreffend en heeft een 
grote spiegel (rechts). Een 
wegdraaibare wastafel zou 
beter zijn geweest voor 
meer ruimte tijdens het 
douchen.

De voertuighoogte van 
3,2 meter moet je niet 
onderschatten.

Zelfs met neergelaten hefbed heb je een ruimtelijk 
gevoel in de Carabus. 

en praktische manier creëren bij een lengte 
van zes meter is geen gemakkelijke opgave.
Maar het budgetmerk van Knaus weet deze 
spagaat opvallend goed uit te voeren. Afgezien 
van de basic toiletruimte met zijn onhandige 
deur, zijn er geen belangrijke minpunten te 
ontdekken aan de Carabus 601 MQH. Tot de 
pluspunten rekenen we bij deze aantrekkelijk 
geprijsde buscamper de keurige afwerking, 
het ruime alkovendak, een handige indeling 
evenals sommige goed doordachte details 
bij de meubelconstructie. In dat licht bezien 
kunnen we Weinsberg alleen maar feliciteren: 
het concept van een mini-maxi-camper is 
uitstekend gelukt. ■

TECHNISCHE GEGEVENS

Chassis: Fiat Ducato 2,3 liter turbodiesel, 96 kW (130 PS), 
handgeschakelde zesversnellingsbak, voorwielaandrijving, 
Euro 5, vier toegelaten zitplaatsen.
Maten en gewichten: (lxbxh ) 599 x 205 x 320 cm, wielbasis: 
404 cm, maximaal toelaatbaar totaalgewicht: 3.500 kg, 
laadvermogen: 590 kg
Opbouw: plaatstalen carrosserie met koudebrugvrije 
PE-schuim zijwand- en dakisolatie, bodemplaatisolatie 
in Styrodur (22 mm), opbouwdak uit glasvezelversterkte 
kunststof, isolatieramen.
Bedden: dwars ingebouwd bed achterin: 194 x 140 cm, hef-
bed voorin: 218 x 130 cm, noodbed bij zitgroep: 180 x 70 cm 
Vulhoeveelheden: schoon/vuilwatertank: 110/85 liter, gas: 2 
x 11 kg, diesel: 90 liter
Standaarduitrusting: Truma Combi 6 verwarming, bestuur-
dersairbag, ABS, ESP (elektronische stabilisatie), hellingrem, 
tweepits kookplaat met geïntegreerde spoelbak, compres-
sorkoelkast 65 liter, Thetford-toilet, 90 Ah boordaccu, 2 x 
230 Volt en 2 x 12 Volt stopcontacten, waterleiding in het 
geïsoleerde deel aangebracht, dompelwaterpomp.
Extra's (selectie): mediapakket Weinsberg (onder meer  
'All-in-one' navigatiesysteem, achteruitrijcamera € 1.698), 
Smart-pakket (elektrisch uitschuifbaar opstapje, rollo's 
aan achterdeuren, geïsoleerde voor- en zijruiten € 1.007), 
Fiat-pakket (airco, cruise control, passagiersairbag, draaibare 
stoelen in de stuurcabine € 2.696) 
Testverbruik: 10,8 liter/100 km
Basisprijs: € 56.986 
Prijs testmodel: € 62.387
Info: weinsberg.com/nl-nl/
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