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Lunderskov, den 06.12.2013

PB Autocamper i Bella…
Når kalenderåret hedder 2014, og datoerne 17.- 19. januar, så er det igen tid til at komme på feriemesse i
Bellacenteret. Og igen i år vil PB Autocamper fra Allingåbro tage turen over bæltet for at fremvise de
sidste nye modeller fra Knaus og Weinsberg, samt en vaskeægte Danmarks premierer… Den nye
luksusliner Morelo HOME...
På Knaus vil man kunne opleve den Populære VAN TI i et helt nyt grundrids med enkeltsenge og høj
garage bag i. VAN TI er en af kompaktklassens mest populære modeller, og den har været med til at løfte
Knaus helt til tops i Tyskland hvor fabrikken høre hjemme. Desuden vil man kunne opleve den populære
SKY TI, som siden sin præsentation i 2012 har været en pæn succes. Sidst, og også mindst, vil man kunne
se en model fra det meget populære BOX STAR program, som er det vi i daglig tale kalder kassebiler.
På Weinsberg bliver der mulighed for at se den helt nye CaraBus 601 MQ, som fremstår i helt nyt og
smart design. CaraBus er Weinsbergs bud på en kassebil, og her er virkelig tale om meget bil for pengene.
Desuden vil man kunne se den helt nye delintegrerede Weinsberg TI 700 MXH med fritstående
dobbeltseng. Weinsberg som er en del af Knaus Tabbert gruppen, kommer i 2014 i et helt nyt og smart
udvendigt design, som uden tvivl løfter mærket.
DANMARKS PREMIERE
Mærket er Morelo, modellen er en nyhed, og den meget passende hedder ”Home”…
Morelo er et relativt nyt mærke på den store scene, men man har på meget få år formået at skaffe sig et
rigtig godt navn gennem kvalitet, luksus og godt håndværk. Morelo´s Home er sidste skud på stammen, og
den placerer sig lige over de normale helintegrerede autocampere. Her er tale om en liner model bygget
på et ALKO AMC chassis, over en Fiat Ducato 3,0.
Kig forbi til en snak og autocampere, og få et godt tilbud på standen i H.
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