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BIANCO EMOTION 445 FH / Een nieuw concept met veel extra's

EEN COMPLEET NIEUW CONCEPT

02

De Emotion is een bijzondere caravan met een apart interieur. U zou het een luxe
appartement kunnen noemen, maar dan in een compacte variant. Lekker loungen,
comfortabel TV kijken, of een boek lezen. De Emotion biedt veel vrijheid en slimme
ideeën in een beperkte ruimte. Het is de caravan van de toekomst. Voor diegenen
die sportief willen combineren met veel bergruimte, luxe en raffinement.
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EMOTION
SERIE
Wonen / slapen

Techniek / verwarming / klimaat

Meubels in bicolor “Nabucco-Cherry” decor •
Bekledingsvariant “Padua” • Rugkussens
voorgevormd • Zitkussens met hoog soortelijk
gewicht • Winter rugleuningen • Geventileerde
bovenkasten voorzien van softclose scharnieren
en indirecte verlichting • Alle verlichting LED •
Plafondlamp (12V / LED) met 2 schakelcircuits •
Indirecte verlichting (LED) • Leesspot (12V) •
Verlichting in kledingkast met bewegingssensor •
Sterk, makkelijk schoon te houden PVC
vloerbedekking • Lattenbodem met volledig
flexibele, elastische veerbruggen met
hardheidsinstelling • Matrassen: comfortschuim •
Dometic Midi dakluik met slinger,
dwangontluchting, geïntegreerde
verduisteringsplissé en insectenrollo • Tapijt in
verlaagde instap met Fendt logo

TRUMA gaskachel Combi 4 met CP Plus en
iNet gereed, met uitblaasopeningen warme lucht
en geïntegreerde boiler (10 l) • iNet Box voor
bediening van de verwarming met een
smartphone app (TRUMA) • Rookmelder •
Schakelaar bij de deur voor plafondlamp en
voortentlamp • Netvoedings-schakelautomaat
350 W en zekeringautomaat (230V) met
aardlekschakelaar • Spot(s) (LED / 12V) •
Contactdozen 230V

BIANCO EMOTION 445 FH / SErIE

Keuken / badkamer
Afvalemmer geïntegreerd in de deur •
Keukenverlichting (LED) • 3-pits kookplaat met
elektrische onsteking, thermobeveiliging, gedeeld
gietijzeren rooster en glazen afdekplaat • RVS
spoelbak met glazen afdekking • Bestekindeling
met softtouch oppervlak • Koelkast (105l) met
uitneembaar vriesvak en binnenverlichting •
Koelkastfront in edelstaal optiek • Mengkraan in
de keuken • Verlichting badkamer (LED / 12V)
• Kledinghaken en toiletrolhouder • Badkamer
met veel opbergruimte onder wastafel en
verlichte spiegel • Spoeltoilet met LED-aanduiding
voor waterstand en verrijdbare tank •
Handgreep badkamerdeur tweekleuring chroom
• Wastafel wit • Uitstelbaar raam van melkglas in
badkamer, met verduisterings- en muggenrollo

Water
Verrijdbare afvalwatertank (24l) • Schoonwatertank
(vast ingebouwd 10 d)/25 e) l) met vulopening buiten •
Controlepaneel schoonwatertank • Buitendouche

Chassis
Gegalvaniseerd lichtgewicht systeem chassis AL-KO •
Euro-assysteem AL-KO • Zelfnastellende
AL-KO AAA remmen • Stabilisatorkoppeling
AKS 3004 AL-KO • Terugrij-automaat •
Schokdempers • Laagprofielbanden • Neuswiel
met gewichtsaanduiding • Disselafdekking
“wit” • Gegalvaniseerde Stabilform
uitdraaisteunen met verlengde spindels •
Toelating voor maximum snelheid 100 km.
Toegestane maximum snelheid verschilt per land

Opbouw buiten
Sandwich bouwwijze • Front deels in LFI
techniek • Garage in front • Geïsoleerde
wielbakken • Rondom uitzetbare, dubbele,
getinte ramen met éénhandsbediening en
geïntegreerde verduisterings- en muggenrollo’s •
Toegangsdeur met afvalemmer, opbergvakken
en geïntegreerde en geïsoleerde instap. Getint
raam in bovendeel deur met verduisteringsplissé •
Disselbakdeksel met gasveren en driepunts
vergrendeling • Rangeer handgrepen •
Reservewielhouder in disselkast met stalen
reservewiel • Derde remlicht, geïntegreerd •
2 Achteruitrijlampen • 2 Mistachterlichten •
Voortentlamp (LED) • Vuldeksel watertank met
opvangkoord • Eénsleutel slotsysteem •
Geforceerde ventilatie volgens EN-Norm 1645-1
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Multimedia
06

Gemonteerde antennekabel en contactdoos (230V)

Verklaring tekens zie pagina 12
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BIANCO EMOTION 445 FH / DETAILS

DETAILS
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Bianco Emotion 445 FH –
het nieuwe concept:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Garage voorin
Extra bergruimte door variabele indeling
Een hoog dwarsbed voorin
Inschuifbare tafel, in combinatie met nachtkastje
Lounge zitgroep met voorgevormde kussens in de vorm van
een schaal
Buitendouche
Twee extra grote zijvensters
Truma Combi 4 gasverwarming met digitale bediening (CP Plus)
en iNet gereed met geïntegreerde 10 liter boiler en iNet Box voor de
bediening via een smarphone app
Unieke indeling voor een actieve vakantie
De Bianco Emotion heeft het Nabucco Cherry meubeldecor en de
Padua stoffering

+++ 12 jaar garantie op dichtheid van de opbouw. Deze garantie geldt
alleen als er een jaarlijkse inspectie bij een officiële Fendt dealer is
uitgevoerd +++ Certificering volgens de Europese norm ISO 9001:2000 +++
Milieumanagement certificering volgens DIN en ISO 14001/2004 +++ 47 mm
dikke vloer voor optimale isolatie +++ boven de ramen zijn regen-/markieslijsten
gemonteerd +++ aftapkraan voor het ledigen van de waterleidingen +++ solide
schroefverbindingen +++ aluminium zijwandplaat uit twee delen +++ solide
meubelconstructie uit meervoudig verlijmd multiplex +++ robuuste scharnieren,
uitzetters en sloten +++ 2 polige aardlekschakelaar 30mA

Belangrijke informatie:
Alle opgegeven beschrijvingen en afbeeldingen in deze catalogus met betrekking tot leveringsomvang,
technische gegevens, constructie, uitrusting, materiaal en uiterlijke kenmerken corresponderen met de
informatie bekend ten tijde van het in druk gaan en zijn geheel vrijblijvend. Fendt-Caravan behoudt zich
het recht voor veranderingen door te voeren aan de constructie, respectievelijk verkoop-technische
aanbiedingen te doen die voor de koper redelijk geacht worden. Druk- en fototechnische kleurverschillen
zijn niet volledig uit te sluiten.
Bij gewichtsaanduidingen zijn door het gebruik van natuurlijke materialen en grondstoffen afwijkingen tot
ongeveer +/- 5% mogelijk. Door het inbouwen van extra’s wordt het eigen gewicht hoger.
Alle maatopgaven zijn vrijblijvend en kunnen enigszins veranderd worden. De in deze folder afgebeelde
modellen bevatten extra’s en decoratiemateriaal die niet tot de standaard uitrusting behoren.
Per land kunnen de modelvarianten verschillen. Zelf afhalen bij de fabriek is om organisatorische redenen
niet mogelijk. Opgave van maten en gewichten zijn comform de EU richtlijn 1230/2012, voorzover in
deze catalogus, inclusief technische gegevens en pijslijsten geen afwijkende opgaven vermeld staan.
De gewichten van caravans worden berekend op basis van de EG richtlijn 97/27 / EG.
Accessoires en uitrusting kunnen invloed hebben op het ledig gewicht en het laadvermogen.
Het gewicht van de basisuitrusting (100% gevulde aluminium gasfles 11 kg], schoonwatertank gevuld met
10 l. water, 100% gevulde spoeltank toilet, 100% gevulde waterboiler) is opgenomen in de massa rijklare
toestand, overeenkomstig de opgaven van de fabrikant, waardoor het laadvermogen vermindert.
Het laadvermogen is gelijk aan het verschil tussen de technisch toelaatbare maximum aslast en
de massa in rijklare toestand. Bij deze waarde moet rekening worden gehouden met het gewicht voor
extra accessoires en persoonlijke uitrusting.
De technisch toelaatbare maximum aslast in beladen toestand mag in geen enkel geval worden
overschreden. Neem bij vragen contact op met uw Fendt dealer.
Veranderingen in prijs, constructie en uitvoering zijn voorbehouden.
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BIANCO EMOTION
QR-Code scannen –
en de Bianco Emotion
film bekijken

445 FH Emotion
Totale lengte
Opbouwlengte
Binnenlengte
Totale breedte
Totale hoogte
Stahoogte

cm
cm
cm
cm
cm
cm

679
567
482
232
263
195

Slaapplaatsen
Bedmaten voorkant
Bedmaten achterkant
Bedmaten midden
Bedmaten stapelbed

cm
cm
cm
cm

2
140 x 210
-

Max. aslast
Ledig gewicht
Basis uitrusting
Massa rijklaar
Laadvermogen

kg
kg b )
kg a )
kg c )
kg ca.

Bodem-/dak-/wanddikte mm
i)
Banden
Enkel-/tandemas
Omloopmaat voortent cm

1500
1170
53
1223
277

g)

47 / 39 / 31
205/65 R 15
1
932

Bianco Emotion 445 FH

Verklaring tekens:
a) 100% gevulde alumium gasfles (11 kg), schoonwatertank gevuld met 10 l. water,
100% gevulde spoeltank toilet, 100% gevulde waterboiler
b) Het eigen gewicht is de ledige massa van het voertuig zonder water, gas of andere accessoires
c) Gewicht caravan, volgens EU richtlijn 1230/2012, inclusief basisuitrusting (100% gevulde alumium gasfles (11 kg),
schoonwatertank gevuld met 10 l. water, 100% gevulde spoeltank toilet, 100% gevulde waterboiler
d) Inhoud schoonwatertank, volgens EU richtlijn 1230/2012, waarbij rekening wordt gehouden met een vulling van 10l.
e) Inhoud van de watertank, 25l / 45 l, exclusief inhoud van de afvoer.
g) Door het gebruik van een nieuw onderstel zijn verschillende maximum aslasten mogelijk.
Uw dealer kan u daarover informeren.
i) Het is de fabrikant toegestaan alternatieve bandenmaten te monteren
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BIANCO EMOTION – INDELINGEN / MATEN EN GEwICHTEN

INDELINGEN / BASISGEGEVENS

Fendt Caravans Nederland BV • Pieter Zeemanweg 170 • 3316 GZ Dordrecht
Telefoon 078 - 6511844 • Telefax 078 - 6182364
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www.fendt-dealers.nl

