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Allemansvriend
Met de Saphir 495 SKM biedt Fendt een Moderne 
gezinSindeling Met een zitgroep in het Midden. in 
deze coMpacte caravan voelt iedereen zich Snel 
thuiS. 

EindEloos vEEl laadruimtE
Al op het eerste gezicht belooft de Fendt Saphir 
een hoogwaardig, functioneel en aangenaam 
kampeerverblijf te worden tijdens deze trip. Het 
is een caravan waar fabrieksklaar alles in zit wat 
je hartje begeert. We beginnen de caravan te 
beladen, maar er lijkt geen einde te komen aan 
de bagageruimte in de fietsengarage onder het 
stapelbed, in de bovenkasten en in de laden. 
Vooral de laadruimte onder het stapelbed is erg 
praktisch. Hier kun je fietsen en andere grote 
bagagestukken kwijt en je kunt ze goed vastzetten 
met de rails en sjorogen. We letten er goed op dat 
bij het beladen het zwaartepunt zoveel mogelijk 
laag en rond de as ligt. Achter onze trekauto slaat 
de Fendt dan ook een goed figuur, zowel optisch 
als rijtechnisch. 

dubbEl scharniEr
Aangekomen bij de Breitenauer See trekt onze 
caravan meteen de aandacht van andere kam-
peerders die daar op het terras van het restaurant 
naast de receptie zitten. We worden vriendelijk 
ontvangen en mogen een mooi plekje uitzoeken 
aan de rand van het terrein, in de buurt van een 
van de moderne en schone toiletgebouwen.
Onze Fendt is snel opgesteld en klaar voor ge-
bruik. Diverse details zorgen voor een aangenaam 
verblijf. De leeslampen met usb-stopcontacten 
bijvoorbeeld, maar ook de vele haken en stopcon-
tacten voor het flexibel opbergen en opladen van 
onze vakantiespullen. De koelkastdeur scharniert 
aan de linker- en de rechterkant en kan daarmee 
vanaf beide zijden worden geopend. In de keuken 
is er voldoende opbergruimte met de laden, de 
apothekerskast, vakken en kasten. De dakramen 
kunnen voor een goede ventilatie traploos worden 
geopend. Alle ramen zijn uitgerust met combi-
rollo’s en makkelijk te bedienen. 

GrotE stapElbEddEn
Het moderne en hoogwaardige interieur – in 
kastanje-houtdecor en ingetogen kleuren voor de 
stoffering – zorgt voor een aangename sfeer in 
de Fendt Saphir. Alle kleppen en deuren hebben 
solide grepen en scharnieren en zijn makkelijk 
te openen. Op sommige plekken zouden we nog 
wel een onderverdeling in een kast willen hebben, 
maar over het algemeen zijn kleding en inventaris 
goed op te bergen en te bereiken. 
Het interieur is door twee vouwbare wanden van 
stof te verdelen. Zo heb je de keuze tussen een 
knus woongedeelte of één mooie grote, lichte 
ruimte. Het tweepersoonsbed is met een goede 
lattenbodem en een comfortabele matras uitge-
rust. Dat geldt ook voor de stapelbedden die groot 
genoeg zijn. De breedte is met 80 centimeter zelfs 
geschikt voor volwassenen. De centrale dinette is 
ook om te bouwen tot bed, maar dat is dan slechts 
een logeerbed. 

E
en Fendt is een Fendt. Was het 
vroeger vooral een caravan voor 
stellen, tegenwoordig zien we steeds 
vaker gezinsindelingen opduiken, 

ook in de hogere klasse. In de Saphir-reeks 
zijn ze nog altijd de bestsellers, zoals de 495 
SKM met stapelbed, centrale zitgroep en 
tweepersoonsdwarsbed voorin. We namen 
er eentje mee op reis voor een trip naar 
de Breitenauer See in de Duitse deelstaat 
Baden-Württemberg.

Wonen
elegant, hoogwaardig meubilair dat zeer goed is 
afgewerkt. Moderne indeling voor gezinnen met centrale 
zitgroep en veel opbergruimte. Keuken en bad met 
standaardmaten maar goede uitrusting.

slapen

Zitgroep

Keuken

toiletruimte

Meubelkwaliteit

Opbergen
Kledingkast, 11 bovenkasten, 2 zitbankruimten en 
ruimte onder het opklapbaar stapelbed. Keuken met 2 
bovenkasten, 3 laden en apothekerskast.

Bergruimte

Laadvermogen

Gewichtsverdeling

Uitrusting
Koelkast 133 l en driepitskookplaat. verwarming 
truma 3004 met warmeluchtverdeling en 5 liter-boiler. 
schoonwatertank 25 liter met vulstandaanduiding, 
rolbare vuilwatertank 24 liter.

opbouw

veiligheid

techniek

afwerking

verlichting

rijeigenschappen
aKs 3004, schokdempers zorgen voor probleemloos gedrag.

rij-impressie

rijveiligheid

Totale lengte 724 cm

Lengte opbouw 612 cm

Lengte interieur 527 cm

Totale breedte 232 cm

Breedte interieur 215 cm

Totale hoogte 263 cm

stahoogte 195 cm

Leeggewicht 1.301 kg

rijklaar gewicht 1.349 kg

Maximum gewicht 1.700 kg

Maximum gewicht na opwaardering 2.000 kg

Laadvermogen 299 kg

Technische gegevens  
FendT saphir 495 sKM

Onderstel: volledig verzinkt chassis met al-Ko rubbergeveerde as, oplooprem en aaa-rem, 
antislingerkoppeling, neuswiel met ingebouwde weegschaal, verzwaarde uitdraaisteunen, banden 
195/70 r 15 C

Opbouw: Wanden vervaardigd uit aluminium sandwich met polystyrol isolatie 31 mm, dak 39 mm, 
bodem 47 mm, omloopbaan 976 cm, tweedelige deur met hor, serviceklep en garagedeur, acht 
uitzetramen met combirollo’s, heki 40 x 40 cm en 50 x 70 cm

Meubilair: Meubeldecor in kastanje Moretti, stapelbedden 210 x 80 cm en 216 x 75 cm, 
tweepersoonsbed 200 x 140 cm, zitgroep 100 x 179 cm, toiletruimte met banktoilet, wastafel, kast 
en opbergplanken

Techniek: indirecte en directe ledverlichting, leeslampen, Cee 230 v, omvormer 350 W, 
voortentlicht, rookmelder, inet-Box

Basisprijs: € 24.250*
*= prijs is gebaseerd op het 
2020-model dat in dit artikel 
is getest. de 2021-versie van 
de saphir 495 sKM is licht 
veranderd en verkrijgbaar 
voor € 25.050.

BeOOrdeLing
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(Advertentie)

+   het keukenblok heeft standaard afmetingen en biedt veel 
opbergruimte en voldoende werkruimte. 

+   de kleine apothekerskast 
biedt ruimte voor flessen 
en voorraden. 

+   de deur van de koelkast kan 
vanaf beide zijden worden 
geopend. de ruimte is royaal en 
goed ingedeeld. 

+/ -  het tweepersoonsbed voorin is comfortabel, er zijn veel 
opbergplanken rondom en er is goed licht. de toegang is 
echter wat smal.

+/ -  de stapelbedden zijn lang en 
breed, maar vanwege de vaste 
ladder en valbeveiliging zijn ze 
moeilijk toegankelijk voor het 
opmaken van de bedden.

+   in de garage passen kleinere fiet-
sen perfect. het klapmechanisme 
van het onderste bed is in orde. 

+   de fendt saphir beschikt over een mooi, modern en hoogwaardig afgewerkt interieur in hout met 
ingetogen tinten voor de stoffen. de indeling is eigenlijk bedoeld voor een gezin met kinderen, 
maar ook vier volwassenen kunnen erin kamperen omdat de stapelbedden breed genoeg zijn.

+   de tv vindt een plek aan de zijkant boven het 
bed. hier is een aansluiting en een beugel 
aan de wand. Zo kun je hem draaien en er ook 
vanuit de dinette naar kijken.

+   het dakraam heeft een degelijke slinger. +   het lichtconcept maakt 
het mogelijk elk lichtpunt 
afzonderlijk of juist alles 
gelijktijdig te bedienen. er 
zijn plafondlampen, indirect 
licht en leeslampjes met 
usb-stopcontacten.

+/ -  de dinette is voldoende voor vier personen, maar erg groot is de ruimte niet. 
  

vEEl vakkEn
Bescheiden is de grootte van de keuken en van 
de toiletruimte, die in deze indeling alleen in 
standaardmaten beschikbaar zijn. Toch kun je er 
goed mee uit de voeten. In de toiletruimte zijn de 
bewegingsvrijheid en de zitmogelijkheid maxi-
maal gehouden. Er zijn veel vakken, opbergplan-
ken en kleine kastjes. 
De keuken is een prima voorraadkast. In drie 
laden, twee bovenkasten en een apothekers-
kast kun je alles makkelijk kwijt. Dat er naast de 
gecombineerde kookplaat/spoelbak weinig werk-
ruimte overblijft, is bij dit formaat begrijpelijk. Je 
kunt voor extra werkruimte altijd uitwijken naar 
de dinette, of de maaltijd buiten voorbereiden. 
Licht en frisse lucht is er in de Saphir voldoende. 
De aanduiding van het niveau in de schoonwa-
tertank is zinvol. Een voorraad van 25 liter is niet 
te weinig, maar ook niet echt veel. Last but not 
least: tv-kijken kan vanuit het bed, maar dankzij 
de zwenkarm ook vanuit de zitgroep. Alleen haalt 
de arm het niet tot de deur. Ook het geluid van de 
radio is prima. Fendt gebruikt hier echt goede ap-
paratuur. De familie is het erover eens: iedereen 
voelt zich prettig in deze Fendt Saphir.  ■


