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Op reis met 

je eigen suite
DE GROTE BROER VAN DE CARALOFT BIEDT VEEL RUIMTE 
EN IS AANTREKKELIJK GEPRIJSD. MAAR HIJ HEEFT NOG VEEL 
MEER STERKE PUNTEN. ACSI FREELIFE MAAKTE EEN TESTRIT.

E
en suite voor onderweg’, zo noemt 
Weinsberg de CaraSuite, de grote 
broer van de CaraLoft. Zo denkt in elk 
geval de marketingafdeling over het 

model. Maar wat onderscheidt de CaraSuite 
nu precies van de CaraLoft? 
Om te beginnen is dat de hoogte. De 
CaraSuite is 15 centimeter hoger dan de basis-
versie van de CaraLoft. Zelfs onder het cen-
traal geplaatste hefbed – in de hoogste stand 
natuurlijk – kunnen lange mensen rechtop 
staan. Ook de douche heeft een stahoogte 
van 190 centimeter. Bijzonder groot is verder 
het bed achter in de CaraSuite 700 ME, onze  
7,43 meter lange testcamper op basis van een 
Fiat Ducato met optionele 150 pk turbodiesel. 
Het slaapgedeelte heeft twee eenpersoons-
bedden waar je één groot bed van kunt ma-
ken. Je kunt er dan, gegeven de breedte van 
206 centimeter, zelfs dwars in slapen. Daar is 
overigens geen reden voor, want de eenper-
soonsbedden zijn elk al twee meter lang.

ZOWEL TRAP ALS BERGING
Je stapt in bed via een traptrede die tevens 
als berging dienstdoet. Heb je het tussenstuk 
tussen de bedden uitgetrokken, dan kun je 
deze trede niet meer gebruiken en stap je in 
bed via een aan het tussenstuk op te hangen 
laddertje.
Wat krapper wordt het aan de andere kant van 
de CaraSuite. Het bankje van de zitgroep is 
smal en door zijn rechte leuning zit je er ook 
niet lekker op. Het verbaast ons dat de ont-
werpers hier een steekje hebben laten vallen. 
Er is namelijk wel aandacht aan het bankje 
besteed. Dat blijkt uit de hoofdsteunen die 
je uit hun houders kunt trekken waardoor er 
een handig en fraai vormgegeven legplankje 
omlaaggeklapt kan worden.
De basisprijs van de CaraSuite 700 ME be-
draagt € 64.346. Een aantrekkelijke prijs voor 
een bijna 7,5 meter lange halfintegraal die 
overtuigt door de afwerkingskwaliteit van zijn 
interieur. De schuiflades nemen bij het sluiten 

De tafel is groot en stevig. 
Via het raam in het dak 
komt veel licht naar bin-
nen. Met de draaibare 
voorstoelen heb je een 
grote zitgroep.

“Je kunt 
's nachts 
vanuit 't 
hefbed de 
sterren 
zien"

’
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TECHNISCHE GEGEVENS

Basisvoertuig: Fiat Ducato 2.3 liter turbodiesel, 150 pk, 
handgeschakelde zesversnellingsbak en voorwielaandrij-
ving, McPherson-veerpoten voor en starre as achter
Maten en gewichten: (l x b x h) 743 x 230 x 294 cm, 
wielbasis 403 cm 
Toelaatbaar totaalgewicht: 3.500 kg 
Bedden: achterin tweemaal 201 x 86 cm, hefbed  
192 x 140/120 cm
Vulhoeveelheden: schoon-/vuilwatertank 100/95 l,  
gas 2 x 11 kg 
Verwarming: Truma Combi 4, boiler 10 l
Standaarduitrusting (samenvatting): airbag bestuurder, 
ABS, ESP, breedspoor-chassis, dak van vezelversterkte 
kunststof, heldere achterlichtunits, boordaccu 75 Ah, con-
trolepaneel, voortentverlichting, 2 x 11 kg gas, dompel-
pomp, douche met vaste deur, spiegelkast, dakventilatie 
met hor, verzonken halogeenverlichting
Basisprijs: € 64.346
Prijs testmodel: € 71.221

de laatste centimeters zelf voor hun rekening, 
de scharnieren van de kleppen en deuren 
zijn stevig. Er hangt niets scheef en vooral de 
naden van het meubilair laten vakmanschap 
zien.

STERREN KIJKEN
Het is jammer dat Weinsberg de verwarmings-
buizen niet heeft voorzien van een ombouw of 
afdekking. De ruimtes waarin deze buizen zijn 
geplaatst, worden vaak gebruikt als opberg-
ruimte en de slangen kunnen dan beschadi-
gen. Tijdens het rijden beviel onze fonkelnieu-
we testcamper onder meer vanwege het vrijwel 
ontbreken van bijgeluiden. Alleen het hefbed 
liet af en toe wat van zich horen.
Boven de bestuurderscabine pronkt een dak-
luik. Verkrijgbaar tegen meerprijs, maar dat 
is de investering waard. Het luik ziet er niet 
alleen mooi uit, maar je kunt zo vanuit het 
hefbed ’s nachts de sterren zien.
Al met al blijft het niet bij de basisprijs. Naast de 
motor van 150 pk (€ 2.310) kost de airbag voor 
de bijrijder € 354. Je kunt echter beter de af-
zonderlijke opties laten voor wat ze zijn en voor 
€ 3.051 het Fiat-pakket nemen met onder meer 
airconditioning, elektrisch verstelbare buiten-
spiegels, een airbag voor de bijrijder, draaibare 
voorstoelen en cruisecontrol. Verder wil je vast 
nog een luifel en een achteruitrijcamera om je 
suite reisklaar te hebben. Daarvoor moet je nog 
circa € 1.514 bij de basisprijs optellen. Meer is 
uiteraard altijd mogelijk, maar als je je beperkt 
tot de echt nuttige extra’s, krijg je een camper 
met verbazingwekkend veel ruimte en een 
heel goede prijs-kwaliteitverhouding. ■ 

Testredacteur Heiko Paul
De CaraSuite 700 ME bevalt ons prima om meerdere redenen. 
Allereerst vanwege de aantrekkelijke basisprijs. Wie daar nog 
zo’n € 6.900 bij optelt, heeft een goed uitgeruste camper. De 
hoogte in deze camper is een ander sterk punt. Zelfs onder 
het hefbed kun je nog rechtop staan. Deze ruimtelijkheid gaat 
door in de toiletruimte en ook onder de douche. De bedden 
achterin zijn een highlight. Ze hebben zowel dikke, comfor-
tabele matrassen als lengte. Wat dit betreft kan de CaraSuite 
zich meten met een liner.

CONCLUSIE

De kledingkasten bevinden zich onder de voeteneinden van de 
bedden achterin. Je stapt het bed in via een traptrede of via een 
laddertje. De verhoging onder het laddertje is een struikelblok. 

Een paar minpuntjes vind je aan de binnenkant in het meubilair. 
De warmeluchtbuizen zouden afgedekt moeten zijn (linksboven).

De keuken is heel klassiek in een hoek geplaatst. Doordat de koel-
kast zich achter de rug van de kok bevindt, zijn de kastjes onder 
het aanrecht geheel beschikbaar voor keukenbenodigdheden en 
proviand (linksonder).

De wasbak in het afsluitbare en van veel bergruimte voorziene 
toilet is aangenaam groot (rechtsboven).

Als je de hoofdsteunen niet gebruikt, kun je een fraai legplankje 
neerklappen (rechtsonder).

Het bed achterin is enorm groot. Mede door de indirecte 
verlichting is het er aangenaam toeven. De open vakken 
zijn tijdens het rijden niet erg bruikbaar, kastjes zouden 
hier beter zijn geweest.
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