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Verkoopprijs in Euro incl. 21 % BTW. Alle genoemde prijzen zijn 

excl. Transportkosten, kosten rijklaarmaken en recyclingsbijdrage.

PEP PEPTEchnischE gEgEvEns sTandaarduiTvoEring

* Toelichtingen op gewichtsaanduidingen kunt u vinden op blz. 7 

Technische gegevens PEP 490 TD 2,3 PEP 540 E 2,3 PEP 550 DM 2,3

Aantal assen 1 1 1

Lengte incl. Dissel, in cm 731 785 785

Binnenlengte, in cm 532 568 568

Opbouwbreedte/binnenbreedte, in cm 232/216 232/216 232/216

Totale hoogte/binnenhoogte, in cm 262/196 262/196 262/196

Leeggewicht, ca. in kg* 1.280 1.380 1.380

Rijklaar gewicht, ca. in kg* 1.350 1.450 1.450

Techn. toegestaan maximum totaalgewicht, in kg* 1.500 1.700 1.700

Laadvermogen, ca. in kg* 150 250 250

Bandenmaat 205/65 R 15 rf Li 99 (775) 205/70 R15 C Li 106 (950) 205/70 R15 C Li 106 (950)

Omloopmaat, in cm 990 1.026 1.026

Beddenmaat voor, in cm 199 x 139 199 x 86/186 x 86 199 x 139

Beddenmaat midden, in cm - - 194 x 95

Beddenmaat achter, in cm 198 x 145/145 198 x 171/117 2 x 191 x 76 Sow 3 x 191 x 76

Aantal slaapplaatsen tot 4 tot 4 tot 6

Aantal dakluiken 1 + Midi Heki 2 + Midi Heki 1 + Midi Heki

Aantal stopcontacten 6 6 6

Koelkast Dometic Type/Inhoud in ltr. RML 9430/148 RML 9430/148 RML 9430/148 

Type Truma kachel/Aantal uitstroompunten S 3004/1 S 5004/1 S 5004/1

Verkoopprijs incl. 21 % BTW 23.376 25.369 25.369

 ALGEMEEN
+ 6 jaar Waterdichtheidsgarantie (alleen van toepassing bij jaarlijkse inspectie door 

de dealer) 

1. VOERTUIG, CHASSIS 
+ Breedspoor-veiligheidsonderstel met asschokdempers
+ AL-KO staalverzinkt chassis
+ AL-KO Premium uitdraaisteunen
+ AKS 3004 Stabilisator met Softdock
+ AL-KO Trailer Control – ATC
+ AL-KO Premium Break (Automatische rem nastelling)
+ Aluminium velgen, wit incl. Banden

2. OpbOUw
+ TABBERT Comfort-dak, 58 mm dik, met ventilerende en extra isolerende functie
+ GFK dak, voor schadereducering ten gevolge van hagel
+ Wanddikte 31 mm, dakdikte 58 mm, bodemdikte 47 mm 
+ Beplating zijwanden in mini hamerslagprofiel, kleur wit 
+ Geïntegreerde disselbak met aluminium bodem, met gasdrukveren en ruimte opening
+ Verlichte TABBERT entree (geïntegreerd en geïsoleerd) 
+ Openslaande ramen, dubbel geïsoleerd en warmtewerend gekleurd, incl. 

zekerheidssluiting
+ Combi verduisteringrollo‘s met rolhor 
+ Hef/kiep dakluik met helder glas en permanente ventielatie (700 x 500 mm)
+ Hef/kiep dakluik met helder glas en permanente ventilatie (400 x 400 mm) 
+ 2-delige Toegangsdeur met raam, verduistering, afvalemmer, opbergvak en 

3-puntssluiting 
+ Eénsleutelsysteem voor alle deuren en serviceluik(en)
+ Comfortabele rangeer handgrepen, voor 
+ Ergonomische rangeerstang, achter 
+ Serviceluik, in zijwant (modelafhankelijk) 
+ TABBERT Rem- en achterlichten in LED verlichting 
+ Voortentlamp met bewegingsmelder
+ Verlichte markieslijst rts (dimbaar)
+ Hordeur gehele hoogte 1/1 

3. wONEN
+ Meubeldecor in “Cocobolo”
+ Kastdeuren in antiek White en Türkis
+ Elegant metalen handgrepen in chroomuitvoering 
+ Stofferingskeuze: SUNNY YELLOW of MINT BLUE 
+ Bedombouw rondzitgroep zonder extra kussens mogelijk
+ Ventilerende zit/opbergbanken
+ Ergonomische kwaliteits zitkussens met extra hoge rugkussens voor optimaal 

zitcomfort
+ Bovenkasten met daaronder aflegruimte in zitgroep

+ Ruimteafscheiding middels gordijn
+ Moderne raamdecoratie
+ Opbergrekken in de zithoek 
+ Zuilheftafel in de zitgroep (modelafhankelijk)
+ PVC-Vloerafwerking 
+ Vaste bedden met 5-Zone-koudschuimmatrassen
+ Opklapbare lattenbodem met gasdrukveren
+ Bagageluik in zitbank, direct bij binnenkomst 
+ Vitrinekast bij entree, modelafhankelijk
+ Kast met twee deuren in Toiletruimte voor of achter
+ Safetylock sluiting bij de bovenkasten in de keuken
+ Rookmelder

4. KEUKEN- EN TOILETRUIMTE 
+ Dometic Koelkast (Gas/230 V), verlicht en met vriesvak (op gas werkzaam tijdens het 

rijden alleen in combinatie met Mono of Duo Control CS)
+ 3 pits Kooktoestel met elektr. ontsteking en glazen afdekplaat
+ RVS Spoelbak 
+ Automatische mengkraan in keuken en sanitair
+ TABBERT keukenmeubel (modelafhankelijk) 
+ Apothekerskast en grote lade‘s met soft-close-sluiting (modelafhankelijk)
+ Bovenkasten met spiegel en aflegvakken in badkamer
+ 12 V LED verlichting
+ 230 V Warmwatervoorziening
+ Thetford banktoilet
+ Afgedichte ruimte van de cassette (toilet)

5. ELEKTRA
+ 13-polige Jäger stekkeraansluiting (DIN 72570) 
+ LED inbouwspots (stroombesparend, lange levensduur)
+ Geoptimaliseerde stroomvoorziening (constante lichtsterkte ook bij wisselende 

verlichting, geen flikkeren, geen stroomschommelingen, geluidloze werking)
+ SAT-antenne-bekabeling en TV-bekabeling voorbereid
+ Omvormer/schakelvoedingseenheid 350 Watt
+ USB-aansluiting
+ Verlichting in kledingkast
+ Verlichte instap
+ Ambienteverlichting 

6. GAS/wATER/VERwARMING
+ Gaskachel met ringverwarming
+ Warmwatervoorziening (in keuken en sanitaire ruimte via Truma Therme)
+ 45 l Verswatertank, gemonteerd, zowel van binnen als van buiten te vullen en schoon 

te maken
+ Waterleiding aangelegd bij ringverwarming
+ Ringverwarming met 12 V bediening

Standaarduitvoering

2,3  =  Breedte 2,3 m Familie-indeling
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PEP EXTra uiTrusTing

Verkoopprijs in Euro incl. 21 % BTW. Alle genoemde prijzen zijn 
excl. Transportkosten, kosten rijklaarmaken en recyclingsbijdrage.

Verkoopprijs in Euro incl. 21 % BTW. Alle genoemde prijzen zijn 
excl. Transportkosten, kosten rijklaarmaken en recyclingsbijdrage.
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Chassis

150840 ALKO Big Foot – voor premium uitdraaisteunen • • • 2,5 209

101353 Disselafdekking • • • 4 104

151372 Reservewiel met stalen velg en standaard band • • • 21 216

151728 Reservewiel met alu.velg • • • 21 281

152069 Truma Mover XT/enkelasser tot 2.300 kg (alleen i.c.m. 12 Volt Pakket) • • • 28 2.897

102232 Fietsendrager voor 2 fietsen, gemonteerd op dissel • • • 9,7 341

Opbouw

101342 Openslaand raam in slaapgedeelte, Voor/Achter - waardoor wandregaal vervalt X • X 7 781

100577 Dakreling • • • 10 329

101958 Garagedeur 60 x 95 cm, links of rechts (niet mogelijk in combinatie Stapelbed van 3 bedden) – – • 3,5 356

100612 Extra serviceluik – plaats en grootte zijn modelafhankelijk • • • 1,5 222

102001 HEKI II in plaats van Midi Heki • • • 11 213

Lijsten

101397 Markieslijsten boven voor- en/of achterraam • • • 3 98

Luifelmogelijkheden

500657 Zonnescherm 405 x 250 cm, dakmontage • – – 29 1.236

501997 Zonnescherm 455 x 250 cm, dakmontage – • • 32 1.390

wonen

550590 Stapelbed met 3 bedden – – • 12 285

551965 Bedverbreding bij middenzitgroep – – • – 238

551345 Inlegtapijt voor opbouwbreedte 2,30 m (niet mogelijk bij aanpassing meubelen) • • • 7,5 300

551408 Rolbedfunctie voor éénpersoonsbed-indeling – • – 2 310

552030
TABBERT Comfort slaapsysteem met binnenvering matras op lattenbodem met flexibel instelbare 
comfortschotels

• • • 10 341

552420 “Slapen”, 2 kussens en 2 dekens voor in slaapgedeelte • • • 4 158

552421 “Deco”, 2 kussens en een tafelloper • • • 3 101

Elektra

250073 230 V buitenstopcontact met antenne-aansluiting • • • 0,5 114

250072 230 V stopcontact, extra, interieur • • • 0,3 61

250940 12 V stopcontact, extra, interieur • • • 0,3 61

251337 Antennekabel bij de dissel, lengte 10 meter • • • 4 61

251998 Automatische CaroVision antenne - zonder receiver • • • 10 2.368

551415 Zwenkarm voor Flatscreen TV met 230 V en antenneaansluiting (modelafhankelijk) • • • 3 164

252034 Radiovoorbereiding met 2 luidsprekers in het woongedeelte en 2 luidsprekers in het slaapgedeelte • • • 3,5 620

252190
Soundsystem met radio, 2 luidspeakers in woongedeelte en 2 in het slaapgedeelte, subwoofer, 
versterker met verbiningskabel audio voor TV op het soundsystem (alleen in combinatie met 12V Pakket)

• • • 5,5 1.718
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Keuken & Sanitair

400573 12 V Koelkastventilator • • • 0 155

400622 Afzuigkap • • • 5 243

451441 Douche-inrichting met armaturen, 230-V-stopcontact vervalt in toiletruimte • • • 3,5 242

101341 Toiletraam, openslaand 500 x 520 (incl. Rollo, alleen mogelijk bij toiletraam in middenpositie) – • – 3 366

Gas, Verwarming, water

300518 Gasbuitenaansluiting, rechterzijde, voor • • • 1,5 202

301057 Afstandbediening + Eis-ex • • • 0,5 152

301956 MonoControl met crashsensor (voor 1 gasfles) incl. gasfilter • • • 1,3 304

301957 DuoControl met crashsensor (voor 2 gasflessen) incl. Gasfilter • • • 1,8 406

550086 Ultra-heat verwarming (Truma electroverwarming) • • • 2 340

351388 Vloerverwarming (Elektra 26 V) tot type 560 • • • 10 555

450092 25 l verrijdbare afvalwatertank met stankafsluiter • • • 4 125

451443 Citywateraansluiting – voor 45-liter-tank (met buitenvulling) • • • 6,5 294

451444 Citywateraansluiting – voor 70-liter-tank (met buitenvulling) niet mogelijk bij 3 etagebedden • • – 6,5 378

451481 Warmwater boiler met Truma BN 10 L (gas/elektrisch), Truma Therme vervalt • • • 9,5 912

451960 70-liter-Verswatertank • • – 5,5 238

Airco

552052 Dakairco • • • 30 2.022

Gewichtsverhogingen

150112 1.500 kg naar 1.600 kg/1.700 kg** • – – 25 488

150112 1.500 kg naar 1.800 kg** • – – 25 488

150112 1.700 kg naar 1.800/1.900/2.000 kg*** – • • 15 488

 

** alleen mogelijk mits 3 maanden voor productie besteld

*** vanaf 2.000 kg max. toelaatbaargewicht moeten op basis van veiligheid alu. velgen worden gemonteerd.
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PEP EXTra uiTrusTing

Art.-Nr. Verkoopprijs

150078 winter-Caravan-pakket (incl. Verlenging van schoorsteenpijpje)

301057 Afstandsbediening DuoC (Eis Ex geïntegreerd) 152

301957 DuoControl CS met gasfilter 406

102245 Winterafdekking incl. markieslijst boven achterraam 485

102244 Winterafdekking incl. markieslijst boven disselbak 485

102036 Afdekkap voor koelkast 31

352389 Verlengde schoorsteen 50

Totaalprijs 1609

Verkoopprijs 1106

Voordeel 503

Art.-Nr.

150005 12 Volt pakket 28 kg

251485 Elec. oplaadapparaat 28A

251489 80 Ah sterke gel-accu 

251490 Aanduiding accu-conditie en tank inhoud via display

Verkoopprijs 986

Zo lEEsT u onZE indElingEn:

Tabbert caravans onderscheiden zich met hoge laadvermogens. 
Doorinnovatieve oplossingen, zoals het gebruik van hoogwaardig 
staal in hetchassis en een intelligente honingraad constructie in 
de opbouw, wordt eenlaag eigengewicht van de caravan gerea-
liseerd.

Volgens Europeesche regelgeving (EU 1230/2012) is het wettelijk verplicht 
dat de gewichtsaanduiding van de caravan in een “rijklaargewicht” en een 
“totaal toelaatbaar gewicht” wordt aangeduid. 

Het rijklaargewicht is als volgt gedefinieerd:
Massa van het lege voertuig + gevulde gasflessen (100 % gevuld) + 
verswatertank (100 % gevuld) + spoelwatertank toilet (100 % gevuld) + 
warmwaterboiler (100 % gevuld) = het rijklaargewicht

Het totaal toelaatbaar gewicht geeft aan wat het voertuig in totaal technisch 
mag wegen, dus de massa van het lege voertuig plus fabrieksaccessoires, 
toebehoren, bagage, gas, water etc..

Voor u als gebruiker van het voertuig:
De voor de gebruiker belangrijke waarde van het maximale laadvermogen 
(accessoires, bagage, water, gas, etc) ontstaat dus wanneer u het ledig 
gewicht van het voertuig aftrekt van het totaal toelaatbaar gewicht.

Bijvoorbeeld:  
Massa leeg voertuig is  1.090 kg 
Maximale laadvermogen is 1.400 kg
Totaal toelaatbaar gewicht  310 kg  
(Dus de te beladen accessoires, bagage, gas, water etc. )

De massa van het lege voertuig wordt bepaald door de weging van de 
seriematige (standaard) uitvoeringen, dus zonder pakketten of andere extra 
accessoires. 

De afbeeldingen die getoond worden in de brochure laten deels speciale 
uitvoeringenzien die tegen meerprijs te verkrijgen zijn. De inhoud van deze 
prijslijst is gemaakt opbasis van de kennisstand per 8/2016. Deze prijslijst is 
geldig vanaf 01.08.2016 voorhet modeljaar 2017. Voorgaande prijslijsten 
komen hiermee te vervallen. 

Wees u erop attent dat extra accessoires, toebehoren en fabriekspakketten 
door hungewicht het laadvermogen beperken. Als gebruiker bent u verplicht 
om tijdens hetrijden, het totaal toelaatbaar gewicht niet te overschreiden.

Aanpassingen en veranderingen blijven voorbehouden. Ook na het sluiten 
van de redactie (08-2016) kunnen er nog produktiewijzigingen worden 
aangebracht. Eerdereprijslijsten komen hiermede te vervallen. 

De afmetingen van zowel het matras als de bedmaten kunnen iets afwijken. 
Voorinformatie over de capaciteit van de koelkasten verwijzen wij u naar 
instructies van dekoelkastfabrikant.

Het zelf ophalen vanaf de fabriek is wegens organisatorische gronden niet 
mogelijk.

Rijklaar- en beladingsgewichten zijn in overeenstemming met EG-richtlijnen 
97/27 en EN-1645-2: waarbij een afwijking van 5 % mogelijk is. Extra op-
ties kunnen het gewichtrijklaar verhogen. 
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lDeze catalogus geeft de serie in haar huidige versie op het moment van drukken (08�/2016) weer. Wijzigingen 
in constructie en uitrusting doorgevoerd na het drukken, in het bijzonder vanwege veranderingen van de 
wettelijke kaders, zijn voorbehouden. De afbeeldingen in deze catalogus tonen ten dele de beschikbare 
alternatieve designs of speciale opties waarvoor meerkosten worden gerekend. Afwijkingen in kleur zijn 
mogelijk. Laat u bij de aankoop van een voertuig door een erkende merkdealer informeren over de actuele 
stand van zaken betreft de serie. Het in de catalogus afgebeelde decoratiemateriaal is niet bij de levering 
inbegrepen. Bekijk ook de informatie in de actuele prijslijst, in het bijzonder met betrekking tot gewicht, 
laadmogelijkheden en tolerantie. Herdruk van de informatie in deze catalogus of delen daarvan is enkel 
toegestaan met schriftelijke goedkeuring van Knaus Tabbert GmbH. Zet- en drukfouten voorbehouden.

Concept & design: tsitrone medien GmbH & Co. KG, Keulen, www.tsitrone.de


