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DE CAMPSTAR
VOOR IEDEREEN
De CAMPSTAR is de nieuwe ster. Zijn multifunctionaliteit en de individueel selecteerbare uitrustingsopties
laten niets te wensen over. Zo is elke reis weer een
unieke ervaring.

TWEE STERKE
KARAKTERS
VOOR EEN
GOEDE REIS
Of het nu in het dagelijks leven of op een lange
tour is - met onze CAMPSTER blijft u altijd zo
flexibel als u wilt.
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Citroën

ALLES IN LIJN
De CAMPSTER biedt op eigenwijze wat u nodig heeft in het dagelijks
leven, op weekendtrips en op vakantie. Waar wacht u op?

ELEGANTE UITSTRALING

TOEGANG TOT ALLE PARKEERGARAGES

VEILIG ONDERWEG

AFZONDERLIJK TE OPENEN ACHTERRUIT

Met zijn vloeiende lijnen en de in carros-

met een hoogte van slechts 1,99 m (even-

De campster is standaard uitgerust met

Dankzij de afzonderlijk te openen ach-

seriekleur gespoten bumpers, zijlijsten,

tueel met upgrade naar andere hoogte)

tal van veiligheidssystemen:

terruit kunnen afzonderlijke onderdelen

buitenspiegels to deurgrepen en 17“ licht-

past uw campster in alle gangbare

– Regen- en lichtsensoren, automatisch

snel in de kofferbak worden opgeborgen.

metalen velgen op zomerbanden (stan-

parkeergarages. Een voordeel dat niet

daard), straalt uw CAMPSTER degelijkheid,

alle voertuigen in deze categorie kunnen

– mistlampen met bochtenlichtfunctie

veiligheid en wendbaarheid uit.

bieden.

– LED-dagrijverlichting

dimmende achteruitkijkspiegel

Uiterst praktisch wanneer er niet genoeg
ruimte is om de achterklep te openen.

– ABS & ESC
– en vermoeidheid
waarschuwingssysteem
TWEE SCHUIFDEUREN

PERFECTE RIJEIGENSCHAPPEN

Uw campster staat voor iedereen en

Het uitstekende onderstel zorgt voor

Aan boord geven de verhoogde zitpositie,

aan alle kanten open. De twee grote

optimaal rijcomfort en maximale stuur-

het gezellige interieur met maximaal 4

schuifdeuren zijn niet alleen bijzonder

precisie op alle wegen.

bedden * het gevoel alsof je thuis bent.

– en nog veel meer …

BIJNA ZOALS THUIS

praktisch, ze maken van elke stop ook

De geoptimaliseerde geluidsisolatie en

een openluchtevenement.

het soepele rijgedrag zorgen ook voor
* optioneel

een bijzonder aangenaam rijcomfort.
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GEKLEURD HEAD-UP DISPLAY*

CAMPSTER IS NATUURLIJK UITGERUST
MET COMFORT:
– AUDIOSYSTEEM RCC DAB 17 cm / 7 inch

ADAPTIVE CRUISE CONTROL
(ZONDER ACTIEVE REMFUNCTIE)

ACTIEVE NOODREMASSISTENT*

ELEKTRISCHE PARKEERREM

BLIND SPOT ASSISTANT*

AUTOMATISCHE
GROOTLICHTASSISTENT*

VERKEERSBORDHERKENNING*

WAAKZAAMHEID-ASSISTENT*

LANE DEPARTURE WARNING*

touchscreen, Bluetooth® handsfreesysteem, Apple CarPlayTM, Android Auto en
MirrorLink®, USB
– Automatische dualzone airconditioning
– Extra airconditioning achter
– Cruise control met snelheidsbegrenzer
– Hill Start Assist
– Elektrisch verstelbare, verwarmde en
inklapbare buitenspiegels
– Parkeerhulp achter
– Verwarmde voorstoelen

NIEUWSTE GENERATIE MOTOREN
U kunt kiezen uit verschillende innovatieve
motorversies - allemaal met de nieuwste
BlueHDi- technologie, die de uitstoot van
stikstofoxide ( NOx ) en de uitstoot van CO2
drastisch vermindert evenals het brandstof* optioneel

verbruik minimaliseert.
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Citroën

DE CAMPSTER
DE ALLESKUNNER
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HIGHLIGHTS

Citroën

STANDAARD MET 2-ZITS BANK
slaapbank en flexibel verplaatsbare enkele zitplaats.

PANORAMA SLAAPDAK
Een groot slaapdak met een comfortabel matras gaat
altijd mee. Niets staat een lang weekendje weg dus in de
weg.

MOBIEL KEUKENBLOK
Het standaard uitneembare keukenblok * (optioneel)
biedt opbergruimte voor al het keukengerei.

De CAMPSTER: zo divers als het leven zelf, maar al met al nog meer
afgestemd op de grote wijde wereld. Het verwent alle avontuurlijke
mensen met meubels en een eigen leefruimte plus standaard een
uitneembare keuken* en een slaapbank achterin. Dankzij tal van
opties, zoals extra verwarming, koelbox en nog veel meer reis je met
de compacte CAMPSTER toch comfortabel.
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De draaibare en verstelbare bestuurdersstoelen zijn niet
alleen uiterst comfortabel, maar nodigen ook uit om op
elk moment een pauze te nemen.

ACHTERRUIT TE OPENEN
Dankzij de afzonderlijk te openen achterruit kunnen afzonderlijke onderdelen snel in de kofferbak worden opgeborgen. Uiterst praktisch wanneer er niet genoeg ruimte
is om de achterklep aan de achterzijde te openen.

* alleen indien geregistreerd als auto

DOE WAT JE WILT

DRAAIBARE STOELEN

HIGHLIGHTS
IN DETAIL

Citroën

1,99 m*

PANORAMA HEFDAK

4,95 m

WIJ WENSEN JOU EEN GOEDE NACHT
De CAMPSTER is niet alleen een alledaags en recreatief voertuig
in één - dankzij het unieke panoramische uitklapbare dak heeft hij
ook alle kwaliteiten van een camper met voldoende ruimte voor vier
personen om er comfortabel in te overnachten . In een mum van tijd

Meer slaapruimte

verandert het in een rollend luxe appartement waar je je goed kunt
voelen.

Gewoon lekker slapen
zowel boven in het standaard
hefdak met panoramavenster
(bedafmetingen 1.900 × 1.100 mm)
als daaronder. Slapen in de
CAMPSTER kan heerlijk zijn
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* kan variëren afhankelijk van de belasting (hoogte)

Opklapbare bedverlenging
Alles heeft zijn plaats - praktische
opbergmogelijkheid voor de tafel
in de kofferbak.

2-ZITS BANK / SLAAPBANK
’S MORGENS VROEG OP KANTOOR EN DIRECT
daarna een langweekend weg. De CAMPSTER is hiervoor uw ideale metgezel. Ruim, flexibel en op alles voorbereid. U hoeft uw leven niet aan te passen aan uw voertuig, want de
CAMPSTER past zich aan uw leven aan!

Flexibele opslagruimte

Optioneel met 7 zitplaatsen

Praktische slaapgelegenheid

Diner voor 2 - of 3, of 4

11

HIGHLIGHTS
IN DETAIL

Citroën

UITKLAPBARE ACHTERRUIT
EEN VERFRISSEND PRAKTISCH IDEE
om de achterruit te openen - echt cool en gewoon praktisch.

Afzonderlijke instelmogelijkheden
Afzonderlijk instelbare airconditioning
achter - houd het hoofd altijd koel.

Dit maakt nog eenvoudiger en sneller toegang tot het ruim
mogelijk.

AIRCO
ZODAT OOK DE ACHTERSTE
RIJ KOEL BLIJFT
Hoeveel mensen er ook reizen, een
slimme luchtverdeling zorgt voor een
aangenaam reisklimaat - ook achterin

Geïntegreerde koeloplossing
Koelbox ingebouwd in het meubel.
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Piëzo-ontsteking
De kookplaat is voorzien
van een piëzo-ontsteking en wordt standaard
geleverd in CAMPSTER.

MOBIEL
KEUKENBLOK
KOKEN WORDT EEN BELEVING
De CAMPSTER herdefinieert kamperen en de keuken

Praktische
afdekmogelijkheid.
De roestvrijstalen
wastafel en kookplaat
kunnen volledig worden
afgedekt waardoor er
meer ruimte aan de
eettafel ontstaat.

volledig. Omdat het hele keukenblok, inclusief het
kooktoestel , gasfles en kleine waterbus, naar buiten
geplaats kan worden.* En er is ook een tank beschikbaar voor het afvalwater.

KOELOPLOSSINGEN
KOELT WAT KOEL MOET BLIJVEN
Houd het hoofd altijd koel. Dat gaat heel eenvoudig met de CAMPSTER.
Er zijn twee oplossingen:
Vast ingebouwd of flexibel en verwijderbare
koelbox met bekerhouder tussen Bestuurdersen passagiersstoelen.

Flexibele koeloplossing
in een handomdraai uitgebreid:
Voor maximale flexibiliteit.

* alleen indien geregistreerd als auto

Mobiel keukenblok
Het standaard keukenblok als
uitneembare unit * met opbergruimte
voor al het kookgerei.
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TECHNISCHE GEGEVENS & PRIJZEN

Citroën

Basis chassis
Euronorm
Vermogen KW (PK)

2.0 l BlueHDI
Start/Stop 145

Citroën Spacetourer

Citroën Spacetourer

Euro 6D-ISC-FCM

Euro 6D-ISC-FCM

88 (120)

106 (145)

handgeschakelde 6-versnellingsbak

handgeschakelde 6-versnellingsbak

160 km/h 4)

185 km/h 4)

Lengte(Meter)

4,95

4,95

Breedte (Meter)

1,92

1,92

Hoogte (Meter)

1,99

1,99

Toegestane max. massa (standaard)

2.700

2.760

Leeggewicht (kg)

2.190

2.255

Versnellingsbak
Top snelheid

Laadvermogen (kg)

400

505 / 855*

Verhoging maximaal gewicht tot (optioneel)

–

3.100

Zitplaatsen (standaard/optioneel)

5

5 / 7*

Slaapplaatsen (standaard/optioneel)

4

4

Aanhangerlast geremd (kg)

1.400 / 1.400*

1.900 / 1.800*

Inhoud brandstoftank (Liter)

70

70

225/55 R17 101W,
Verschillende belastingsfactoren

225/55 R17 101W,
Verschillende belastingsfactoren

Standaard velgen 17“
* in combinatie met de belastingsfactor

VERBRUIKGEGEVENS

** de belastingsfactor kan verschillen

1)

In de stad (l/100 km)

7,0 3)

7,7 3)

Buiten bebouwde kom (l/100 km)

6,2 3)

6,8 3)

Gecombineerd (l/100 km)

6,5 3)

7,2 3)

CO2-uistoot gecombineerd (g/km)

185

203 3)

Efficiëntieklasse 2)
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1.5 l BlueHDI
Start/Stop 120

A+

3)

A

2.0 l BlueHDI
Start/Stop 145 EAT8

2.0 l BlueHDI
Start/Stop 180 EAT8

Citroën Spacetourer

Citroën Spacetourer

Euro 6D-ISC-FCM

Euro 6D-ISC-FCM

106 (145)

130 (177)

8-traps automaat

8-traps automaat

170 km/h 4)

185 km/h 4)

4,95

4,95

1,92

1,92

1,99

1,99

2.800

2.800

2.255

2.295

465 / 785*

485 / 805*

3.100

3.100

5 / 7*

5 / 7*

4

4

1.900 / 1.800*

1.900 / 1.800*

70

70

225/55 R17 101W,
Verschillende belastingsfactoren

225/55 R17 101W,
Verschillende belastingsfactoren

7,9 3)

8,0 3)

6,8 3)

6,9 3)

7,6 3)

7,6 3)

206

209 3)

A

3)

A

1) Het brandstofverbruik en de CO2-emissiewaarden werden bepaald volgens de nieuw geïntroduceerde „Worldwide Harmonised Light Vehicles Test
Procedure“ (WLTP). Door de meer realistische testomstandigheden zijn deze vaak hoger dan de gemeten waarden volgens de NEDC. Om de vergelijkbaarheid met de voertuigen gemeten volgens de vorige testprocedure (NEDC) te behouden, worden de waarden die terug genormaliseerd zijn volgens
de toepasselijke regelgeving hier weergegeven volgens de NEDC-norm. Houd er rekening mee dat voor de aanslag van belastingen en andere voertuig
gerelateerde heffingen vanaf 1 september 2018 de waarden bepaald worden volgens WLTP als basis voor de berekening. Om deze reden kunnen andere
waarden dan hier vermeld van toepassing zijn op de beoordeling van dergelijke belastingen en heffingen. Neem contact op met uw leverancier voor de
individuele CO2-uitstoot volgens WLTP voor uw voertuig. Verbruikswaarden en gewichten verwijzen altijd naar de standaarduitrusting en veranderen
afhankelijk van de geselecteerde uitrusting.
2) Energie-efficiëntieklassen worden beoordeelt op basis van CO2-emissies van het voertuig, rekening houdend met het leeggewicht van het voertuig
Voertuigen die slechter zijn dan het huidige gemiddelde worden beschreven met E, F of G.
3) In combinatie met 16 inch banden 215/65 R16 of 17 inch banden 225/55 R 17.
4) afhankelijk van de voertuiguitrusting.
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STANDAARDUITRUSTING & OPTIES

Citroën

CAMPSTER STANDAARD
COMFORTABEL
Standaarduitrusting

Getinte achterruit en zijruiten

RCC-audiosysteem met DAB
met bluetooth handsfreesysteem, USB

Verwarmd raam op de achterklep met wisser

Automatische dualzone airconditioning
Extra airconditioning achter
Airbags voor bestuurder en voorpassagier
Draaibare bestuurders- en bijrijdersstoel
Passagiersstoel met armleuning
Cruise control met limiter
Waakzaamheid-assistent
Stuurwiel verstelbaar in hoogte en diepte
Bandenspanningssensor indirect
Hill Start Assist
Vision pakket (regensensor, lichtsensor, binnenspiegel
automatisch dimmend)
Mistlampen met bochtenlichtfunctie
LED-dagrijverlichting
Elektrisch verstelbare, verwarmde en inklapbare
buitenspiegels
Centrale vergrendeling met afstandsbediening
Voor- en achterbumpers in carrosseriekleur gespoten
Zijstrips in carrosseriekleur gespoten
Buitenspiegelkappen en deurgrepen in carrosseriekleur
gespoten
17“ lichtmetalen velgen met zomerbanden
Bandenreparatieset
Elektrische ramen met comfortschakelaar voorin
Boordcomputer
Zonwering in de deuren achterin
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Zonneschermen met verlichting

ABS & ESC

Achterruit afzonderlijk te openen
Handmatige schuifdeur rechts en links
Wit panoramadak met comfortmatras
Uitneembaar keukenblok met kookplaat en spoelbak
Uitneembare 2-zitsbank op de 2e rij kan worden
omgebouwd tot bed, inclusief Isofix
Extra enkele stoel voor flexibel gebruik in 2e of
3e rij inclusief Isofix
Akoestische parkeerhulp achter
Verwarmde voorstoelen
Uitrusting campergedeelte
Panorama-uitzetdak in wit met comfortmatras
Uitneembaar keukenblok met kookplaat en spoelbak (alleen
indien ingeschreven als auto)
Meubels van hoge kwaliteit met talrijke
opbergmogelijkheden
Bijzettafel neerklapbaar achter de stoelen op rij 1
95 Ah huishoudaccu
Laadbooster voor optimaal opladen van de huishoudaccu
18 A automatische oplader met elektronische automatische
uitschakeling
CEE externe aansluiting voor 230 V met stroomonderbreker
Twee 220 V stopcontacten in de woonkamer en één 12 V
stopcontact in het dashboard
Tafelopbergmogelijkheid in opbergruimte
Tapijtvloer

WIL JE EEN
BEETJE MEER?
Ontwerp

Prijzen online

Polar-Wit

Standaard

Lagoon-Blauw (speciale kleur)
Campster Cult Design
(Lagoon-Blauw, aanbouwdelen en dak in zwart)

Getinte ramen in rij 1, zijramen in rij
2 en 3 en achterruit extra getint

Keyless
Keyless schuifdeuren rechts en links elektrisch

Hefdak in carrosseriekleur gespoten
(standaard in wit)
17" lichtmetalen velgen op zomerbanden Standaard Standaard
Standaard

Keyless schuifdeuren rechts en links elektrisch
met openingssensor
Schuifdeuren rechts en links handmatig

Lederen stuur

Rijhulpsystemen
·
·
·
·
·

Techniek
Gewichtstoename 3.100 kg of 2.830 kg bij 120 pk
Extra verwarming woongedeelte
Buitenkeuken (verlengkabel voor stroomvoorziening, steunen voor keukenblok, telescopische
poten), alleen indien goedgekeurd als auto

Drive Assist-pakket
Lane Keeping Assist
Verkeersbordherkenning
Waarschuwing voor slaperigheid
Grootlichtassistent

Veiligheidspakket 1
· Actieve snelheidsregelaar en begrenzer
met noodremfunctie
· Active Safety Brake met botswaarschuwing

Ingebouwde koelbox
Uitneembare koelbox tussen bestuurders- en
passagiersstoel

Veiligheidspakket 2
· Actieve snelheidsregelaar en begrenzer
met noodremfunctie
· Active Safety Brake met botsingswaarschuwing
· Citroën Connectbox
· Citroën Connect Nav DAB

Grip-Control
Xenon-koplampen
Comfort
Afneembare trekhaak
Elektrisch verstelbare, verwarmde en inklapbare
buitenspiegels

Veiligheidspakket 3
· Actieve cruisecontrol en limiter met
noodremfunctie
· Akoestische parkeerhulp achter en voor met
achteruitrijcamera en 17 cm/7“ touchscreen
· Elektrisch inklapbare buitenspiegels
· Dodehoekassistent
· Head-Up Display
· Citroën Connect Nav DAB

Uitneembare 2-zitsbank inclusief Isofix
en extra enkele stoel (voor rij 3),
alleen indien geregistreerd als auto

Metallic lak (Perla-Nera Zwart,
Sand-Beige, Rich Oak-Bruin, Stahl-Grijs,
Platinum-Grijs)

Bestuurdersstoel in originele Citroën-stof Yumi

Bedverbreding (2.120 × 1.450 / 1.120 mm),alleen op
kenteken

Standaard

Parkeerhulp achter en voor akoestisch en
met camera
· Achteruitrijcamera 180° met parkeerhulp voor en
achter akoestisch en vogelperspectief
· Dodehoekassistent
Akoestische parkeerhulp voor en achter inclusief
dodehoekwaarschuwing
CITROËN Connect Box (noodoproep- en
hulpsysteem, inclusief het vermijden van
files met Connect Nav)
Head-Up-Display
AUDIO- en navigatiesystemen
CITROËN CONNECT NAV DAB
· USB
· Spraakherkenning
· 7 inch touchscreen
· Mirror-Screen
· Bluetooth® handsfree systeem
RCC DAB-audiosysteem
· 17 cm / 7 „aanraakscherm
· Bluetooth® handsfree systeem
· Mirror-Screen met Apple CarPlay™,
Android Auto en MirrorLink®
· USB

Standaard

Standaard
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Citroën

HIJ IS TERUG.
DE CAMPSTER CULT.

CULT
Precies vier jaar geleden verraste Pössl de camperwereld met zijn
CAMPSTER. Met geweldige functies, een onverslaanbare prijs en
uniek lakwerk. Ondertussen is er de CAMPSTER Cult .

Reden genoeg voor een feestje: het bijzondere model CAMPSTER
Cult. Hij staat weer aan de start in de iconische “Lagoon Blauw”
kleur , inclusief zwarte dorpels , deurgrepen, spiegels en dak.
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T

VELGEN
Standaard met originele Citroën
17ʺ aluminium velgen ”CURVE“

VOOR ELK WAT WILS
KLEUREN
Je persoonlijke camper is er in totaal verschillende uitvoeringen. Van de kleur van
de auto tot het interieur, motoruitvoering, tot verschillende beveiligingspakketten.

Polar-Wit (Standaard)

Perla-Nera Zwart metallic

Platinum-Grijs metallic

Lagoon Blauw (Speciale kleur)

Sand-Beige metallic

Rich Oak-Bruin Metallic

Stahl-Grijs Metallic
19

20

VOERTUIGEN OP BASIS VAN DE MERCEDES VITO TOURER

Mercedes
Benz

STERREN
OP REIS
Met de CAMPSTAR op basis van de Vito Tourer
van Mercedes breekt een nieuw tijdperk aan. Al
met al meer comfort en een plus in uitrusting.
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Mercedes
Benz

DE STER ONDER
DE BUSCAMPERS
De autopioniers van Mercedes ontmoeten de buscamperpioniers van de
PÖSSL GROUP. Met de Vito Tourer biedt Mercedes een hoog niveau van
veiligheid, comfort en elegantie. Op deze basis luidt de PÖSSL VANLINE een
nieuw tijdperk in van individuele dagelijkse vrijheid en reisvrijheid

ELEGANTE UITSTRALING

TOEGANG TOT ALLE PARKEERGARAGES

VEILIG ONDERWEG

AFZONDERLIJK TE OPENEN ACHTERRUIT

Door het extreem groot aantal opties is

Met een hoogte van slechts 1,94 m (bij

De compacte buscamper is

Dankzij de afzonderlijk te openen ach-

jouw CAMPSTAR met de Vito Tourer naar

verhoging van de belasting kan de hoog-

standaard uitgerust met tal

terruit kunnen afzonderlijke onderdelen

eigen inzicht vorm te geven : Standaard,

te verschillen) past jouw campstar in alle

van veiligheidssystemen:

snel in de kofferbak worden opgeborgen.

extreem luxe, sportief of elegant - welk

gangbare parkeergarages. Een voordeel

– Bandenspanningscontrole

Uiterst praktisch wanneer er niet genoeg

type ben jij?

dat ieder model van de VANLINE te bieden heeft.

voor en achter

ruimte is om de achterklep aan de achter-

– ECO start-stop-functie

zijde te openen (optioneel bij specifieke

– Verstelbare koplampen

uitvoering).

– Adaptive remlichten
TWEE SCHUIFDEUREN

PERFECTE RIJEIGENSCHAPPEN

Uw buscamper staat voor iedereen en

De standaard achterwielaandrijving met

van alle kanten open. De twee grote

9G- TRONIC transmissie of de optionele

schuifdeuren zijn niet alleen bijzonder

4MATIC wanneer het terrein moeilijker is

praktisch, ze maken van elke stop ook

en tractie vereist is op natte wegen. Je kunt

een openluchtevenement.

kiezen tussen comfort en wendbaarheid

– Gordelwaarschuwingssysteem
voor bestuurder en passagiers
– Airbag voor bestuurder en
passagier
– En veel meer …

BIJNA ZOALS THUIS
Aan boord zorgen de comfortabele
stoelpositie en zijn variabele en huiselijke
interieur met maximaal 4 slaapplaatsen *
onder en boven het dak voor een gevoel
zoals in uw eigen huis.

met het selectief dempingssysteem en
* optioneel

sportonderstel voor meer rijdynamiek.
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ACTIEVE NOODREMASSISTENT *

BLIND SPOT ASSISTANT *

GROOTLICHTASSISTENT PLUS *

360°-CAMERA *

VERKEERSBORDASSISTENT *

ACTIEVE AFSTANDSASSISTENT
DISTRONIC *

DIGITALE BINNENSPIEGEL *

URBAN GUARD
VOERTUIGBESCHERMING *

RIJBAANASSISTENT *

CAMPSTAR IS UITGERUST
MET COMFORT:
– 9G-TRONIC
– Aërodynamische pakket
– Multifunctioneel stuurwiel
met boordcomputer
– Zijwind Assist
– regensensor
– Rijlichtassistent
– Startonderbreker
– Bergafwaart hulp
– Cruise control
– en nog veel meer ...
DE NIEUWSTE GENERATIE MOTOREN
Hoog koppel, efficiënt 4- Cilinderdieselmotoren met maximaal 174 kW (237 pk), voldoen
aan de emissie eisen van de Euro 6d norm.
Het standaard aerodynamicapakket en het
Blue EFFICIENCY-pakket verbeteren de ver-

* optioneel

bruikswaarden en ook de CO2-uitstoot.
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HIGHLIGHTS

Mercedes
Benz

2-ZITSBANK / SLAAPBANK
Alles is inbegrepen - standaard met 2-zitsbank / slaapbank en optioneel met een extra enkele zitplaats.

PANORAMA HEFDAK
Een groot hefdak met comfortabel matras gaat altijd
mee. Niets staat een langweekend in de weg.

EASY MOVE KITCHEN
Een camperkeuken kan niet handiger zijn: De Easy Move
middel van een zwenkmechanisme naar buiten worden
gezwenkt en daar op een uitschuifbare voet worden
geplaatst. Hierdoor is de buitenkeuken met gaskookplaten en RVS wasbakken in een mum van tijd klaar voor
gebruik.

LAAT JOUW
OGEN STRALEN
Hij schittert: de CAMPSTAR combineert de eenvoudige elegantie
en dynamiek van de Vito Tourer Mercedes met de gebruikelijke
innovatieve kampeergenen van Pössl . Als symbiose van de twee
pioniers laat de CAMPSTAR niets te wensen over. Overtuig jezelf!

DRAAIBARE STOELEN
De draaibare en verstelbare bestuurdersstoelen zijn niet
alleen uiterst comfortabel, maar nodigen ook uit om op
elk moment een pauze te nemen.

COMPACT
Met zijn hoogte van 1,94 m*, breedte van 1,93 m en lengte
van 5,14 m is de CAMPSTAR wendbaarder dan bijna elke
andere bus en kan hij ook in elke ondergrondse parkeergarage.

24

* kan variëren afhankelijk van de belasting (hoogte) ** zonder spiegel, met spiegel 2,25 m

Kitchen in de CAMPSTAR kan met een handgreep door

25

GENIETEN

HIGHLIGHTS
IN DETAIL

Mercedes
Benz

Hoogwaardige uitrusting
De Easy Move Kitchen bestaat uit hoogwaardige materialen en overtuigt door zijn eenvoudige bediening.

LEKKER KOKEN
EASY MOVE KITCHEN
Het absolute hoogtepunt in de CAMPSTAR is de Easy
Move Kitchen . Als de schuifdeur aan de keukenzijde wordt
geopend, kan de keuken moeiteloos naar buiten worden
gedraaid. Dankzij de draaibare constructie zijn er maar twee
stappen nodig om van een buitenkeuken te genieten . De
uitrusting van de hoogwaardige Easy Move Kitchen bestaat
uit een gaskookplaat, RVS wastafel, afdekkap en opbergmogelijkheden. En vergeet niet: de sfeerverlichting!

ON
GEWOLDIG!
G E WE

Praktische afdekoptie
De roestvrijstalen spoelbak en kookplaat
kunnen volledig worden afgedekt.
26

* kan variëren afhankelijk van de belasting (hoogte)

Altijd bij je
Het panorama-hefdak WHOOP kan
zonder veelmoeite je in- en uitgeklapt
worden en altijd met mee op reis met
een totale hoogte van 1,94 m*.

Ontspannen slapen
Het matras in het panorama-hefdak
WHOOP biedt met zijn dikte van 5 cm
optimaal slaapcomfort

PANORAMA-HEFDAK
WHOOP
SLAAPCOMFORT ZOALS THUIS
In ons panorama-hefdak slaapt u zoals thuis: het 110 cm brede ligvlak,
een lattenbodem en de extra dikke Matrassen met een hoogte van
5 cm garanderen een goede nachtrust. De Panorama-functie zorgt ‘s
avonds en’ s ochtends voor het wow-moment.
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GESCHIKT VOOR
DAGELIJKS GEBRUIK
1,94 m*

PAST OVERAL ONDER - EN ALLES PAST ERIN.
U kunt uw CAMPSTAR thuis parkeren of onderweg in een ondergrondse parkeergarage parkeren - en hem laden met alles wat u onderweg nodig heeft . Niet
5,14 m

alleen de compacte buitenafmetingen van 1,94 m* hoog, 1,93 m** breed en 5,14 m
lang zijn onovertroffen , ook het interieur heeft een van de grootste bruikbare en
opbergruimtes in zijn klasse.

2-ZITS BANK /
SLAAPBANK
NAAR WENS IN TE RICHTEN
De 2-zitsbank en slaapbank in de CAMPSTAR kunnen moeiteloos omhoog en naar achteren worden
geklapt. Geniet van ongecompliceerd slaapcomfort
en maximale flexibiliteit onderweg.
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* kan variëren afhankelijk van de belasting (hoogte) ** zonder spiegel, met spiegel 2,25 m

HIGHLIGHTS
IN DETAIL

Mercedes
Benz

Veel ruimte
Royale bergruimte in de kast en in de
kofferbak aan de achterzijde.

INFOTAINMENT
MBUX - INFOTAINMENT VAN MERCEDES
HERDEFINIEERT DE GEBRUIKERSERVARING
Dit omvat displays met hoge resolutie die relevante rij- informatie
en het centrale touchscreen in één bedieningseenheid combineren.
Door middel van spraak, aanraking en intelligente gebaren zijn de
displays te bedienen.
De voertuig- en infotainmentfuncties zijn op basis van persoonlijke
voorkeuren aan te passen.
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TECHNISCHE GEGEVENS & PRIJZEN

Mercedes
Benz

Basis chassis
Euronorm

114 CDI
9G-TRONIC

116 CDI
9G-TRONIC

Vito Tourer Pro

Vito Tourer Pro

Euro 6D-ISC-FCM

Euro 6D-ISC-FCM

Vermogen KW (PK)

100 (136)

120 (163)

Versnellingsbak

Automaat

Automaat

Topsnelheid (km/u)

183

195

Lengte(Meter)

5,14

5,14

Breedte (Meter)

1,93

1,93

Hoogte (Meter)

1,94

1,94

Toegestane max. massa (standaard)

3.100

3.100

Leeggewicht (kg)

2.506

2.500

Laadvermogen (kg)

594

600

3.200

3.200

Zitplaatsen (standaard/optioneel)

4

4

Slaapplaatsen

4

4

2.000

2.000

70

70

195/65 R16

205/65 R16

In de stad (l/100 km)

6,8

6,8

Buiten bebouwde kom (l/100 km)

5,7

5,7

Gecombineerd (l/100 km)

6,1

6,1

CO2-uistoot gecombineerd (g/km)

200

203

B

B

Gewichtstoename (kg) optioneel

Aanhangerlast geremd (kg)
Brandstoftank (liter)
Standaard banden
* zonder spiegel, met spiegel 2,25 m ** kan variëren afhankelijk van de belasting

VERBRUIKGEGEVENS 1)

Efficiëntieklasse 2)

* Verbruik, emissiewaarden en efficiëntieklasse zijn afkomstig van het betreffende basischassis en zijn afhankelijk van de gekozen uitrusting.
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119 CDI
9G-TRONIC

124 CDI
9G-TRONIC

V 220 d
9G-TRONIC

V 250 d
9G-TRONIC

V 300 d
9G-TRONIC

Vito Tourer Pro

Vito Tourer Pro

V-Klasse

V-Klasse

V-Klasse

Euro 6D-ISC-FCM

Euro 6D-ISC-FCM

Euro 6D-ISC-FCM

Euro 6D-ISC-FCM

Euro 6D-ISC-FCM

140 (190)

174 (237)

120 (163)

140 (190)

174 (237)

Automaat

Automaat

Automaat

Automaat

Automaat

205

220

188

205

220

5,14

5,14

5,14

5,14

5,14

1,93

1,93

1,93

1,93

1,93

1,94

1,94

194

194

194

3.100

3.100

3.100

3.100

3.100

2.508

2.506

2.502

2.500

2.500

592

594

598

600

600

3.200

3.200

3.200

3.200

3.200

4

4

4/5

4/5

4/5

4

4

4

4

4

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

70

70

70

70

70

225/55 R17

235/55 R17

205/65 R16

225/55 R17

235/55 R17

6,9

7

6,9

7,3

7,3

5,7

5,8

5,8

5,9

5,9

6,2

6,3

6,2

6,4

6,4

209

213

203

209

213

B

B

A

B

B
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CAMPSTAR STANDAARD
COMFORTABEL
Basisvoertuig

Afsluitbaar dashboardkastje

Schijfrem op VA en HA

Middenconsole met opbergvak*

Parkeerrem (elektrisch)*

Extra elektrische verwarming

CO2-geoptimaliseerd remsysteem

Halfautomatisch airconditioningsysteem TEMPMATIC*

Comfortvering*

Digitale radio (DAB)*

Bandenspanningscontrole op VA en HA, draadloos

MBUX multimediasysteem*

Gewichtsvariant 3.100 kg

12 V-aansluiting voorin en in koffer/laadruimte*

9G TRONIC

Elektronische toerenteller

Hoofdtank 70 liter

Multifunctioneel stuur met boordcomputer

Buitenspiegel elektr. verstelbaar/verwarmbaar, incl.
knipperend licht*

Buitentemperatuurweergave

Binnenspiegel
Koplamp bereik aanpassing
3e remlicht
Kofferbak licht*
Adaptive remlicht
Schuifdeur met actieve geleider
Kindersloten op portieren in passagiersruimte
Achterklep
Raam links en rechts voor, vast in zijwand/schuifdeur
Elektrische comfort ramen F/BF
Raam in achterklep/achterdeur met ruitenwissers
Warmtewerend glas rondom
Bumpers en aanbouwdelen in carrosseriekleur gespoten*
Aerodynamisch pakket
Gordelwaarschuwingssysteem voor bestuurdersstoel
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Gordelwaarschuwingssysteem voor passagiersstoel

Elektrische besturing*

Zijwind-assistent
Regensensor en koplampassistent
Instrumentenpaneel met kleurendisplay*
Centrale vergrendeling met afstandsbediening
Startonderbreker, Hill Start Assist en cruisecontrol
Gekleurde beglazing aan de achterzijde
Schuifdeur links en rechts
Stoelrailsysteem met snelvergrendeling
Uitrusting campergedeelte
Panorama-uitzetdak in wit met comfortmatras
Keukenblok Easy Move met kookplaat en spoelbak
2-zits/slaapbank
Hoogwaardige meubels met talrijke opbergmogelijkheden.
Bijzettafel met voet kan worden opgeborgen
CEE externe aansluiting voor 230 V met stroomonderbreker

Airbag bestuurder en voorpassagier

USB- en 220 V-aansluiting aan de achterkant,
USB-aansluiting in het pop-up dak

Thorax-Pelvis-Sidebag bestuurder en voorpassagier

Huishoudaccu met laadbooster voor optimaal opladen

Windowbags voor bestuurder en voorpassagier

18 A automatische oplader met elektronische automatische
uitschakeling

* niet standaard bij Vito

STANDAARDUITRUSTING & OPTIES

Mercedes
Benz

MAG HET IETS
MEER ZIJN?
Ontwerp

Prijzen online

Arctic wit, Jupiter rood, Kiesel grijs,
Granit groen, Stahl blauw

Standaard

Hefdak in carrosseriekleur gespoten
Lichtmetalen velgen 17", 20-spaaks design
Lichtmetalen velgen 19", 16-spaaks design
Chroom interieurpakket
Verchroomd radiatorrooster (alleen Vito)
AMG-lijn
Techniek
Permanente vierwielaandrijving
Lederen stuur
Spiegel pakket
Vito spiegelpakket
Afneembare trekhaak
Inklapbare buitenspiegels (incl. In V-Klasse)
Mistlampen halogeen (alleen Vito)

Verkeersbord assistent
Dodehoekassistent

Metallic lak
Hefdak Arctic wit

Rijhulpsystemen

Standaard

Lane Keeping Assist
Lane Keeping Pakket
Actieve remassistent
Actieve afstandsassistent (Distronic)
Bestuurdersassistentiepakket
Parktronic (alleen V-Klasse)
Parkeerpakket
Parkeerpakket met 360° camera
AUDIO- en navigatiesystemen
Audio 10 (alleen bij Vito)
Audio 30 (alleen bij Vito)
Audio 40 (alleen bij Vito)
navigatie
10,25" beeldschermdiagonaal (voor V-Klasse)
De opties van Mercedes Benz. Opties zijn mogelijk alleen beschikbaar in combinatie met
andere opties of vanaf een bepaalde motor! Vraag ernaar bij jouw CAMPSTER- dealer.

Comfort
Halfautomatische airconditioning Tempmatic
(alleen Vito)
Thermotronic automatische klimaatregeling
(Vito)
Thermotronic automatische klimaatregeling
(V-Klasse)
Stoelverwarming bestuurder en voorpassagier
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VELGEN

Mercedes
Benz

Originele Mercedes 17 ʺ
lichtmetalen velgen in 20-spaaks
design zijn optioneel

VOOR ELK WAT WILS
KLEUREN
Uw persoonlijke camper is verkrijgbaar in veel verschillende kleuren. Standaard in Arctic wit ,
optioneel kun je kiezen tussen de kleuren Obsidian zwart , diverse grijs- en blauwtinten, maar
ook voor Bergkristall wit, Brillant zilver metallic en granit groen.
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Artic wit (standaard)

Obsidian zwart metallic

Graphit donkergrijs metallic

Kiesel grijs

Cavansit blauw metallic

Bergkristall wit metallic

Brillant zilver metallic

Selenit grijs metallic

Granit groen

Stahlblau

Hyazinth rood metallic

Jupiter rood
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facebook.com/campstervanster
facebook.com/campstarvanstar

DE COMPACTE BUSKLASSE

instagram.com/campster_vanster
instagram.com/campstar_vanstar
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youtube.com/pösslgroup

pinterest.de/poesslgroup

vimeo.com/poesslgroup

linkedin.com/company/poesslgroup

WIJ STAAN GRAAG VOOR U KLAAR IN NEDERLAND BIJ
BUSCAMPER NEDERLAND, PASCALWEG 24, CULEMBORG
EN NATUURLIJK VIA BUSCAMPER.NL

developed by papillo.de

E E N M E R K VA N

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden. Houd er rekening mee dat sommige afbeeldingen in deze brochure decoraties, alternatieve ontwerpen of speciale uitrustingen bevatten die niet bij de levering zijn inbegrepen of waarvoor extra kosten in rekening worden gebracht. Prijzen inclusief de momenteel geldende BTW.
Geldig voor levering van voertuigen tot 31 december 2021. Prijzen vanaf 1 januari 2022 kunnen afwijken. Alle afmetingen staan in millimeters, tenzij anders aangegeven. Informatie over techniek, watervoorziening en prijzen vindt u in de aparte prijslijst. Kleurafwijkingen zijn mogelijk door het drukproces. Stand 11/2021 – versie 3
*Volgens EG-richtlijnen 97/27 EG en EN 1645-2 omvat het „rijklaar gewicht“ het leeggewicht van het voertuig - inclusief de bestuurder (75 kg) en gevulde brandstoftanks, evenals de volgende basisuitrusting: watertank met gereduceerd volume (20 l) , een gevulde aluminium gasfles (15 kg) en een kabeltrommel (4 kg). Het technisch
toelaatbare totaalgewicht mag niet worden overschreden door persoonlijke uitrusting, passagiers en eventuele speciale uitrusting. Door de installatie van speciale accessoires wordt het laadvermogen verminderd en kan het aantal toegestane personen worden verminderd. De informatie over leveringsomvang, uiterlijk, prestaties,
afmetingen en gewichten van de voertuigen komt overeen met de beschikbare kennis op het moment van drukken en de Europese homologatie-eisen. Deze kunnen veranderen totdat het voertuig is gekocht of afgeleverd. Afwijkingen in het kader van de fabriekstoleranties (max. + / - 5%) zijn mogelijk en toelaatbaar.

