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CARTHAGO BOUWT ZIJN 
RELATIEF GOEDKOPE 
ZUSTERMERK MALIBU STEEDS 
VERDER UIT. HOE DAT UITPAKT, IS 
TE ZIEN AAN DE GLOEDNIEUWE 
INTEGRAAL, DE I 430.

B
uscampers, halfintegralen en inte-
graalcampers van Malibu ronden het 
aanbod van Carthago naar beneden 
af. Het moederbedrijf legt er de nadruk 

op dat het dochtermerk, waarvan de producten 
eveneens in de Sloveense Carthago-fabriek in 
Odranci worden vervaardigd, aan de bedrijfs-
eigen hoge kwaliteitsstandaarden voldoen. 
De Malibu rolt dan ook met een hoogwaar-
dige en houtvrije opbouw van de band. De 
bovenkant van het dak evenals de boven- en 
onderkant van de onderste bodemplaat zijn 
van vezelversterkte kunststof sandwichpa-
nelen, de zijwanden en de achterwand van 
aluminium-sandwich. 
In plaats van schroeven, die als koudebruggen 
werken, kozen de ontwerpers voor gelijmde 
vormprofielen. De isolatie is van RTM-schuim 
met gesloten cellen die geen water opnemen. 
Een ander sterk punt is dat de Malibu een 
doorlopende en verwarmbare dubbele bodem 
heeft, die de daarin geplaatste watertanks be-
schermt tegen vorst in de winter.
De I 430 is met zijn lengte van 6,95 meter en 
een prijskaartje van € 89.054 nieuw in het 
programma. Hij behoort tot de herziene en ge-
optimaliseerde generatie Malibu’s die niet al-
leen opvalt door het antraciet- en goudkleurige 
exterieur, maar ook door de nieuwe achterkant 
met opbouwpanelen waardoor eventuele 

Van goeden 
huize
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reparatiekosten lager uitvallen. Een achter-
spoiler en een nieuwe bumper completeren de 
nieuwe Malibu-look. De schoonwatertank is 
met 10 liter vergroot tot 120 liter en nu ook in 
de dubbele bodem geplaatst. De bergruimte in 
de dubbele bodem kun je voortaan niet alleen 
beladen via luiken aan de binnenkant, maar 
ook via een grote klep aan de buitenkant.

TIJDLOOS EN SOLIDE
Binnenin munt de Malibu I 430 uit door een 
tijdloos, stijlvol en solide interieur dat tijdens 
het rijden nauwelijks piept of knarst. De goed 
doordachte indeling van de I 430 zorgt voor 
veel bewegingsvrijheid. De 82 centimeter 
brede eenpersoonsbedden laten zich snel en 
makkelijk ombouwen tot een groot dubbel bed. 
Je moet daarvoor de op rails lopende traptre-
den 33 centimeter naar voren trekken en een 
matrasdeel in de tussenruimte plaatsen.
Onder de bedden biedt een royale garage (220 
x 137 x 118 cm) ook plaats aan grote spullen. 
Twee kasten (beide 80 x 112 x 48 cm) bieden 
ruimte voor de garderobe van maximaal vier 
reizigers. Deze kasten zijn heel goed toeganke-
lijk doordat je het voeteneinde van beide bed-
den omhoog kunt klappen; je hoeft hiervoor 
niet op je knieën.
De in de lengterichting geplaatste keuken (100 
x 60 cm) heeft een driepits gasstel met elektri-
sche ontsteking, veel bergruimte en een grote 
spoelbak met een doorsnede van 38 centime-
ter. Een van de halfronde afdekplaten van de 
spoelbak – beide kunnen ook als snijplank of 
dienblad fungeren – past in een houder aan de 
wand en je kunt er dan het nodige op kwijt.
De grote toiletruimte (113 x 92 cm) heeft een 
douchecabine (met een doorsnede van 72 
centimeter) en twee waterafvoeren. Een grote 
kunststof spiegel boven de wasbak laat de 
ruimte groter lijken. De toiletruimte heeft ver-
der een stevige deur met een goed slot en een 
metalen deurklink.

ZITGROEP
Het grote en centraal geplaatste tafelblad (93 
x 68 cm) is in alle richtingen verschuifbaar. 
De zitgroep van deze integraal bestaat uit een 
L-vormige bank, een zitplaats in de lengte-
richting en draaibare voorstoelen. De goed 
gevormde twaalf centimeter dikke kussens van 
de zitplaatsen zijn erg comfortabel. Doordat de 
zittingen een diepte van 47 centimeter hebben, 
krijgen je bovenbenen een prettige ondersteu-
ning als je zit, wat het zitcomfort nog vergroot. 
Boven de stoelen in de stuurcabine hangt 
een handmatig, maar makkelijk te bedienen 
hefbed (195 x 160 cm) waar twee reizigers goed 
in kunnen slapen. De omvangrijke standaard-
uitrusting van de Malibu (zie kader) zorgt voor 
nog veel meer pluspunten van de nieuwe I 430.

De zitgroep (rechtsboven) biedt veel plaats 
en comfort, het praktische vak voor de tv 
(linksboven) hangt boven de zitgroep.

Linksonder: Zowel vanbinnen als van-
buiten valt de Malibu I 430 op door zijn 
moderne ontwerp. De bewegingsvrijheid 
binnen is eveneens een sterk punt.

Rechtsonder: De grote in lengterichting 
geplaatste keuken munt uit door veel 
bergruimte en een grote ronde spoel-
bak. Het driepits gasstel heeft elektrische 
ontsteking.

In de toiletruimte heeft 
Carthago bepaald niet 
bezuinigd op ruimte en 
uitrusting.

De eenpersoonsbedden 
kun je ombouwen tot een 
groot dubbel bed.

TECHNISCHE GEGEVENS

Basisvoertuig: Fiat Ducato 2,3 l met een vlak chassis, 130 
pk turbodiesel, handgeschakelde zesversnellingsbak en 
voorwielaandrijving
Maten en gewichten: (l x b x h) 695 x 227 x 294 cm, wielba-
sis 380 cm, max. toelaatbaar totaalgewicht 3.500 kg
Bedden: bedden achterin 200 en 190 x 82 cm, hefbed: 195 
x 160 cm
Vulhoeveelheden: schoon-/vuilwatertank 125/90 l, gas: 2 x 
11 kg, koelkast 145 l
Standaarduitrusting: verwarming Truma Combi 6, airbag 
bestuurder, ABS, ESP, ASR, Traction Plus, Hill Holder, 
centrale vergrendeling stuurcabine, houtvrije opbouw met 
vezelversterkte kunststof sandwichplaat voor dak en bodem, 
bestuurdersstoel van Aguti met armleuningen, verwarmbare 
dubbele bodem, wanden en dak 33 mm, isolatie RTM-
hardschuim
Extra’s (o.m.): basispakket 1 inclusief airbag bijrijder, 
airconditioning in de stuurcabine, busspiegels, in hoogte 
verstelbare en kantelbare bestuurdersstoel à € 2.635
Basisprijs: € 89.054
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C AMPERS TES TRIT: MALIBU I 430 Altijd en overal
informatie bij de hand! 
ACSI Campings Europa-app

• 8.200 door ACSI geïnspecteerde campings

• Handige zoekfi lters en gedetailleerd kaartmateriaal

• Gratis updates met o.a. campingbeoordelingen 

• Nieuw: informatie over 9.000 camperplaatsen! 

De app is geschikt voor smartphone en tablet (Android 4 en hoger, iOS 7 en hoger en Windows 10) 
en voor laptop en computer (Windows 10).

Vanaf

€0,99
per jaar

Ga voor meer informatie naar: www.EUROCAMPINGS.nl/FL18

De uit meerdere delen bestaande achterkant 
is modern van vorm en reparatievriendelijk. 

De grote garage achterin, de kledingkasten 
onder de eenpersoonsbedden en de berg-
ruimte in de dubbele bodem van de Malibu I 
430 kunnen de nodige bagage en garderobe 
aan.

Testredacteur Juan Gamero
De nieuwe Malibu I 430 is solide en goed 
gebouwd. Bovendien munt hij uit door een 
verwarmbare dubbele bodem, stijlvol en degelijk 
interieur en tal van nuttige details. Hij biedt veel 
bewegingsvrijheid, bergruimte en heeft een 
doordachte standaarduitvoering met bijvoorbeeld 
een breed hefbed. Daarmee heeft de Malibu I 430 
een goede prijs-kwaliteitsverhouding. 

CONCLUSIE

“De nieuwe Malibu 
I 430 is solide en 
goed gebouwd" 
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