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SUNLIGHT 2 KOLUMNE 3

Ved køb af en autocamper, camper van eller urban vehicle (nedenstående: Autocamper) er valget af den rigtige 
planløsning samt et tiltalende design særlig vigtigt. Desuden spiller dog også vægten en afgørende rolle. 
Familie, venner, ekstraudstyr, tilbehør og bagage – alt dette skal fi nde sin plads. Samtidigt er der dog juridiske 
og tekniske grænser for konfi guration og belastning. Hver autocamper er dimensioneret til en bestemt vægt, der 
ikke må overskrides under kørslen. Det fører til følgende spørgsmål ved anskaffelse af en autocamper: Hvordan 
skal jeg konfi gurere mit køretøj for at kunne få plads til passagerer, bagage og tilbehør i henhold til mine behov, 
dog uden at køretøjet overskrider denne maksimale vægt? For at lette denne afgørelse, giver vi nedenstående 
nogle gode råd, der har vist sig at være særlig vigtige, når du vælger dit køretøj fra vores produktprogram. 

1. Den største teknisk tilladte samlede vægt …
… er en værdi, producenten har fastlagt og som køretøjet ikke må overskride. Sunlight fastlæ� er ud fra 
planløsningen en overgrænse for køretøjet, der kan afvige fra planløsning til planløsning (f.eks. 3.500 kg, 
4.400 kg). Den tilsvarende angivelse for hver planløsning fi ndes i de tekniske data.

2. Vægt i køreklar stand …
… består– forenklet udtrykt – af basiskøretøjet med standardudstyr plus en standardvægt på 75 kg for 
køretøjets fører. Det er lovligt og muligt at vægten i køreklar stand for dit køretøj afviger fra den nominelle 
værdi, der er angivet i salgsdokumenterne. Den tilladte afvigelse er ± 5 %. Det tilladte spænd i kilogram er 
angivet i parentes bag vægt i køreklar stand. For at opnå den maksimale gennemskuelighed vedrørende 
mulige vægtafvigelser, vejer Sunlight hvert køretøj ved slutning af båndet og meddeler din forhandler 
vejningens resultat, så det kan videregives til dig.
Detaljerede forklaringer vedrørende vægt i køreklar stand fi ndes i afsnittet “Juridiske oplysninger“.

Vigtige oplysninger vedrørende
valget af dit fritidskøretøj

Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)* 4

Sovepladser 2–3 OPT

Længde/bredde/højde (cm) 595 / 214 / 287

Ståhøjde i bodelen (cm) 195

Standard chassis Citroën Jumper 

Basismotor 2.2 BlueHDI

kW (hk) 103 (140)

Vægt i køreklar stand* (kg) 2679 (2545–2813)*

Producentspecifi cerede dimensioner for 
valgfrit udstyr* (kg) 497

Største teknisk tilladte totalvægt* (kg) 3500

3. Det tilladte antal siddepladser (inklusive fører) …
… fastlæ� es af producenten i det såkaldte typegodkendelsessystem. Resultatet er den såkaldte 
passagerernes vægt. Her antages en standardvægt på 75 kg pr passager (uden fører). 
Detaljerede forklaringer vedrørende passagerernes vægt fi ndes i afsnittet “Juridiske oplysninger”.

4. De producentspecifi cerede dimensioner for valgfrit udstyr …
… er en af Sunlight fastlagt værdi pr. planløsning for den maksimale vægt af det ekstraudstyr der kan 
bestilles. Denne begrænsning skal sikre, at minimum nyttelast, dvs. den lovlige frie vægt for bagage 
og efterfølgende monteret tilbehør, ved de køretøjer der udleveres af Sunlight, også faktisk står til 
rådighed for nyttelasten. Hvis vejningen i slutning af båndet undtagelsesvist alligevel viser at den faktiske 
belastningskapacitet overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse, vil vi inden udlevering 
af køretøjet sammen med din forhandler og dig undersøge, om vi f.eks. kan forøge køretøjets belastning, 
reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. 
Detaljerede oplysninger om tolerancernes virkninger på minimum nyttelast og nyttelast fi ndes i afsnittet 
“Juridiske oplysninger”.

5. Ekstraudstyrets og pakkernes mervægt …
… øger køretøjets reelle vægt (= vægt i køreklar stand plus det valgte ekstraudstyr) og reducerer 
nyttelasten. Den angivne værdi viser mervægten over for standardudstyret for den pågældende 
planløsning. De valgte pakkers og ekstraudstyrets samlede vægt må ikke overskride vægten af de 
producentspecifi cerede dimensioner for valgfrit udstyr.

 PÅBYGNING INDVENDIGT  Priser kr. Extra vægt*

Sengeomby� ning i siddegruppen 4) € 299,– 5 kg

Kantsyede tæpper € 259,– 5 kg

Trærist til brusebund € 79,– 2 kg

Foldbar mørklægning € 599,– 7,5 kg

Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)* 4

Sovepladser 2–3 OPT

Længde/bredde/højde (cm) 595 / 214 / 287

Ståhøjde i bodelen (cm) 195

Standard chassis Citroën Jumper 

Basismotor 2.2 BlueHDI

kW (hk) 103 (140)

Vægt i køreklar stand* (kg) 2679 (2545–2813)*

Producentspecifi cerede dimensioner for 
valgfrit udstyr* (kg) 497

Største teknisk tilladte totalvægt* (kg) 3500

SAFETY PAKKE

• Vejbaneassistent

• Regn- og skumringssensor

• Vejskilte- og fjernlysgenkendelse

• Matrix-Kombi instrument

€ 999,–Pakkens værdi

+ 0,7 kg *
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Modeloversigt
Adventure Edition

*INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er 
fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt 
vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til 
± 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram 
er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand.  
Ved producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalku-
latorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Sunlight anvender, 
for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraud-
styr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den 
i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også 
faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Sunlight udleverede køretøjer.  
Din køretøjs faktiske vægt ab fabrik kan først findes ved vejning i slutning af bån-
det. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til 
trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt 
vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler 

og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere siddeplad-
ser eller fjerne ekstraudstyr.  
Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte 
akseltryk må ikke overskrides. 
Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfigura-
tion findes i afsnittet Juridiske oplysninger. 

Priser kr. 842.000 kr.

CLIFF 590 4x4 

Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)* 4

Sovepladser 2–3 EKS

Længde / bredde / højde (cm) 598 / 202 / 284

Ståhøjde i bodelen (cm) 199

Standard chassis Ford Transit

Basismotor 2,0l TDCi

kW (hk) 125 (170)

Vægt i køreklar stand* (kg) 2998 (2848–3148)*

Producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr* (kg) 177

Største teknisk tilladte totalvægt* (kg) 3500

Anhængervægt 12 % bremset (ubremset) (kg) 2800 (750)

Dæk 235/65 R 16

Sengemål midterste L × B (cm) 169 × 87 EKS

Sengemål bag L × B (cm) 192–189 × 147

Køleskabsvolumen inkl. frostboks (l) 70

Varmetype Combi 4 Gas

Total ferskvandsbeholderkapacitet / Under kørsel (l) 100 / 20

Spildevandstank (l) 90

Stikkontakter 230 V 3

Stikkontakter USB 2

Opbevaringsrum til gasflasker med en fyldevægt på 11 kg 2 × 11

Belysning

I overskabe og indgangsparti

God rumfølelse

Ståhøjde på 1,99 m  
og smart møbelkonstruktion

Chassis med firehjulstræk

God køreoplevelse  
og et sporty look

4x4

Stærk  
& Smart.

Alt i ét plan
En fantastisk rumfor-
nemmelse og Ingen ste-
der du kan snuble takket 
være gulvet i ét plan.

Foldbar  
badeværelssesdør
Skaber mere plads og  
er super handy.

Opbevaringsplads  
hele vejen rundt
Generøse all-round  
skabe med net bagerst.  
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PÅBYGNING UDVENDIGT  

• 7 års tæthedssikring 1) 

• Rammevinduer med dobbeltglas, med mørklæg-

ningsgardin og myggenet (siddegruppe, køkken)

• Rammevinduer i kørselsretning venstre bag  

(inkl. myggenet og mørklægningsgardin)

• Begge døre i bag med fast glas (inkl. mørklæg-

ningsgardin)

• Tagluge 28 × 28 cm i soveafdeling med myggenet 

og mørklægningsrullegardin

• 28 × 28 tagluge over køkken med myggenet og 

mørklægningsgardin

• Opbevaringsrum i bag med 4 integrerede  

surringsøskner

BODEL 

• Isofix til 2 sæder

• Skoddevæg inkl. trappetrin til dobbeltsengen  

i bag

• Seng i bag med delt lamelbund 

• Madrasser af høj kvalitet for øget liggekomfort

• Ergonomisk formede hynder for bedre  

siddekomfort

• Overskabe med ambient belysning

• Indbygningsspotlights i lyslisten med fri placering 

• Rummelige opbevaringsrum og hylder

• Mørklægning i førerhus i stof

• Møbeldekor Black Flow, Dyna White og Active 

Grey

• Gulv Mountain Lodge

 

BAD 

• Fast håndvask

• Rummelige hylder

• Kassettetoilet C 223

• Forsænkede LED-spotlights i baderummet

• Tagluge med integreret myggenetrullegardin

BORDTEKNIK 

• Fleksibel lysliste

• Indbyggede LED-spots i bodel og bad

• Individuel justerbare LED-læsespots

• Kraftigt, vedligeholdelsesfrit AGM-batteri (95 Ah) 

inkl. ladeapparat (18 A)

• Kontrolpanel med information om væskeniveau  

og batterikapacitet

• Elektrisk ladeapparat for bodel- og køretøjsbatteri 

12 V / 18 A

• Udvendig CEE-tilkobling til 230 V med  

automatsikring

• Stikkontakter 1 × 12 V, 3 × 230 V, 1 × dobbelt USB

KØKKEN 

• Ergonomisk indrettet køkken med stort  

køkkenbord

• Rummelige skuffer med Servo-Soft  

i køkkenblokken

• 2 gaskogeblus med piezo-tænding 

• Vandtank 100 l, spildevandstank 90 l

• Kompressorkøleskab 70 l

• LED-lysrør

• Ophængningsliste 

VARME / GASFORSYNING 

• Gaskasse til to 11 kg gasflasker

• Gasspærrehaner, som er placeret centralt og 

lettilgængeligt

• Combi 4 gasvarme 

BASISKØRETØJ 

• Cruise control / fartpilot

• Fører- of passagerairbag

• Elektr. sidespejle med opvarmning

• Radio (FM/MW) inkl. fire fronthøjttalere,  

DAB-antenne, Bluetooth-interface, USB-port, 

håndfrit system

• Audio fjernbetjening på rattet

• Hill start assistent / bakkestarthjælp  

(sidevindsassistent, sikkerhedsbremseassistent, 

væltebeskyttelse)

• ABS (blokeringsfrit bremsesystem), ESC  

(elektronisk stabilitetsprogram), TBC (traction 

control), EBD (elektronisk bremsekraftfordeling)

• Dieseltank  70 l 

• Drejbart fører-/passagersæde med armlæn og 

lændestøtte 

• Fører-/passagersæde i samme stof som i bodelen

• Højde- og hældningsjustering for fører- og  

passagersæde

• Elruder

• Centrallås i førerhus med fjernbetjening

• Læderrat

• Reparationssæt til dæk Fix & Go Kit

• Kørelys

• Stænklapper i bag og sidelister 

• Termisk isolering på ruder

• Kopholder fører- og passagerside

• USB-stik i førerhuset

• Dæktrykssensor

• Skivebremser, stabilisator på bag- og foraksel, 

blæservarme, omdrejningstæller, servostyring, 

højdejusterbare forlygter, startspærre, 3-punkts-

sikkerhedsseler

Yderligere standardudstyr
Adventure Edition

→  Ford Transit 3.500 kg - 2,0l TDCi - 
125 kW (170 HK) - EURO 6

→  Obsidian Black

→  Kølergrill krom

→  16" alufælge 

→  Markise 3,5 m 

→  Adventure-transfers

→  Stofkombination Adventure

→  Rammevinduer

→  Basic pakke

→  Chassis pakke

Best value
for money

sunlight.de/da

Standardudstyr
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Ekstraudstyr Pakker

BASIC

• Tagluge Midi- Heki 70 × 50 cm over siddegruppen 

• Bruserudstyr (udtrækbart bruserhoved, bruserforhæng, 

skinne til forhæng, holder til bruser)

• Vindue i baderum 

• Klædestang i bruseren 

• Bredt indgangstrin

• Myggenetdør 

• Drejeplade til bordudvidelse i siddegruppen

CHASSIS

• Klimaanlæg inkl. støv- og pollenfilter

• Handskerum, kan låses

• Tågelygter

• Lakeret kofanger

• Forlygter med statisk kurvelys

CHASSIS KOMFORT

• Ford Audio System med 12" skærm (Bluetooth,  

DAB/DAB+, Apple Carplay/AndroidAuto, 4 højttalere, 

nødopkaldsassistent, Ford PassConnect)

• Bakkamera inkl. LED lys udvendigt

• Automatisk klimaanlæg 

• Opvarmet forrude

• Vinduesvisker med regnsensor

• Pre-Collision Assist

• Vejbaneassistent med døsighedsadvarsel og  

fjernlysassistent 

• Forlygteassistent med dag/nat sensor

• Parkeringsassistent for og bag

+ 34,4 kg *

65.400 kr.

Inkl. i Adventure Edition

Inkl. i Adventure Edition

Pakkens værdi
+ 13 kg *

+ 13,3 kg *

 BASISKØRETØJ
Priser kr. Ekstra vægt* CLIFF 590 4x4

Anhængertræk (fast) inklusive anhængerstabilisering TSC 7.400 kr. 32 kg p

Bi-xenon-forlygter med statisk kurvelys og LED-kørelys 8.600 kr. 4 kg p

 PÅBYGNING UDVENDIGT
Cykelholder til 2 cykler  (sort) 7.400 kr. 10,5 kg p

Isoleret og opvarmet spildevandstank 6.700 kr. 10,5 kg p

 PÅBYGNING INDVENDIGT / BODEL
Gæsteseng på tværs i bodelen 3.700 kr. 5 kg p

Trærist til brusebund 1.000 kr. 2 kg p

Foldbare mørklægning 7.400 kr. 7,5 kg p

 BORDTEKNIK 
2. batteri  95 Ah 3.700 kr. 27 kg p

Combi 6 E varme (med elvarme), digitalt kontrolpanel 7.900 kr. 2 kg p

Combi 4 dieselvarme 8.500 kr. 1,1 kg p

Kabelforberedelse til solcelleanlæg 1.900 kr. 2 kg p

Kabelforberedelse til bakkamera 2.500 kr. 1 kg p

Forberedelse for TV / TV-holder 3.700 kr. 3 kg p

USB-port i lysskinnen 700 kr. / p

 CHASSISFARVE
Chassisfarve Grey Matter 0 kr. / p

 PAKKER
Chassis komfort pakke 65.400 kr. 13,3 kg p

*INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nytte-
lasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for 
standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. 
Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producents-
pecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne.  Her er 
der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som 
Sunlight anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmon-
teret ekstraudstyr. 

Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration 
findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

Ved en forøgelse af belastningen forøges de producentspecificerede dimensioner for 
valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative 
chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af 
evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hK) fratrækkes.

1) Vilkårene i Sunlight GmbH’s tæthedssikring er gældende.
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*INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer 
nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten 
over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. 
Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de produ-
centspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigter-
ne.  Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og 

planløsning, som Sunlight anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rå-
dighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer ved-
rørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.
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Vægtangivelser og -afprøvninger for autocampere er i hele EU 

reguleret ensartet i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 

2021/535 (til juni 2022: Kommissionens gennemførelsesforordning 

(EU) 1230/2012). De væsentlige begreber og juridiske bestemmelser 

i denne forordning har vi sammenfattet og forklaret nedenstående: 

Vores forhandlere og Sunlight-konfiguratoren på vores website skal 

være en ekstra hjælp ved konfiguration af dit køretøj. 

1. Største tekniske tilladte totalvægt

Køretøjets største tekniske tilladte totalvægt (også kaldt største 

teknisk tilladte totalvægt i belastet tilstand), (f.eks. 3.500 kg) er 

en vægtindstilling, der er fastlagt af producenten og den må ikke 

overskrides. Oplysninger vedrørende den største tekniske tilladte 

totalvægt for den model, du har valgt, findes i de tekniske data. 

Overskrider køretøjet i den praktiske drift den største teknisk tilladte 

totalvægt, udgør dette en overtrædelse af Færdselsloven og kan med 

medføre en bøde.

2. Vægt i køreklar stand 

Simpelt udtrykt er der ved vægt i køreklar stand tale om basiskøre-

tøjet med standardudstyr plus en standardvægt på 75 kg for føreren, 

som er fastlagt i loven. Dette omfatter hovedsageligt følgende 

positioner: 

• køretøjets tomvægt samt opbygning, inklusive påfyldte drifts-

stoffer som smørefedt, olie og kølervæske;  

• standardudstyr, dvs. alle udstyrsgenstande, der som standard er 

indeholdt i det fabriksmæssigt monterede leveringsomfang;

• den 100 % fyldte ferskvandstank i køredrift (kørefyldning iht. 

producentens angivelser; 20 liter) samt en 100 % fyldt alumini-

um-gasflaske med en vægt på 16  kg;

• den 90 % fyldte brændstoftank samt brændstof;

• føreren, hvis vægt – uafhængigt af den faktiske vægt – iht. EU-

lovgivningen antages med 75 kg. 

Oplysninger vedrørende vægt i køreklar stand for alle vores modeller 

findes i vores salgsdokumenter. Det er vigtigt, at der ved den værdi 

for vægt i køreklar stand der er angivet i salgsdokumenterne er tale 

om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet 

og kontrolleret af myndighederne Det er lovligt og muligt at vægten i 

køreklar stand for det køretøj, der er udleveret til dig, afviger fra den 

nominelle værdi, der er angivet i salgsdokumenterne. Den lovlige af-

vigelse er ± 5 %. Dermed tager EU-lovgivningen hensyn til at der pga. 

vægtforskelle ved dele fra underleverandører samt pga. processer og 

vejrliget kan opstå visse afvigelser ved vægten i køreklar stand. 

 

Vægtafvigelserne kan tydeliggøres ved et beregningseksempel:  

- vægt i køreklar stand iflg. salgsdokumenterne: 2.850 kg  

- lovlig tolerance på ± 5 %: 142,50 kg 

- lovligt spænd for vægt i køreklar stand: 2.707,50 kg til 2.992,50 kg

Det konkrete spænd for de tilladte vægtafvigelser for alle modeller 

findes i de tekniske data. Sunlight gør sig store anstrengelser for at 

reducere vægtafvigelserne til et produktionsteknisk uundgåeligt mi-

nimum. Afvigelser ved spændets øverste og nederste ende er derfor 

meget sjældne, men kan ikke udelukkes helt, selv ved alle tænkelige 

optimeringer. Køretøjets faktiske vægt samt overholdelsen af den 

tilladte tolerance kontrolleres derfor af [Marke] ved at veje hvert 

køretøj ved slutning af båndet.

3. Passagerernes vægt 

Passagerernes vægt beregnes for hver siddeplads, producenten 

har fastlagt, som standard til 75 kg, uanset hvor meget passagerne 

faktisk vejer. Førerens vægt er allerede indeholdt i vægten i køreklar 

stand, (se foroven nr. 2) og indgår derfor ikke i beregningen. Ved en 

autocamper med fire tilladte siddepladser er passagerernes vægt 

altså 3 * 75 kg = 225 kg. 

4. Ekstraudstyr og reel vægt 

Ekstraudstyr (også: Ekstraudstyr eller specialudstyr) tæller efter 

lovens definition ikke med i de valgfrie udstyrsdele, der er indeholdt i 

standardudstyret, der monteres på køretøjet på producentens ansvar 

– dvs. ab fabrik – og som kan bestilles af kunden (f.eks. markise, 

cykel- eller motorcykelstativ, satellitanlæg, solvarmeanlæg, bageovn 

etc.). Oplysninger om enkelt- eller pakkevægt af det ekstraudstyr, 

som kan bestilles, findes i vores salgsdokumenter. Ikke til ekstraud-

styr i denne forstand hører øvrigt tilbehør, der monteres efter udleve-

ring af køretøjet fra fabrikken af forhandleren eller dig. 

Vægt af køretøjet i køreklar stand (se foroven nr. 2) og vægten af 

det ekstraudstyr, der er monteret på fabrikken på et konkret køretøj, 

betegnes samlet som reel vægt. De tilsvarende oplysninger for dit 

køretøj finder du efter aflevering under pkt. 13.2 af overensstemmel-

seserklæringen (Certificate of Conformity, CoC). Bemærk at der ved 

disse oplysninger er tale om en standardværdi. Da der for vægten i 

køreklar stand – som element af den reelle vægt – gælder en lovlig 

tolerance på ± 5 % (se Nr. 2), kan også den reelle vægt afvige tilsva-

rende over for den angivne nominelle værdi.

5. Nyttelast og minimum nyttelast 

Også montering af ekstraudstyr er underlagt tekniske og juridi-

ske grænser: Der kan kun bestilles og fabriksmonteres så meget 

ekstraudstyr, at der stadig er tilstrækkeligt fri vægt for bagage og 

øvrigt tilbehør, (såkaldt nyttelast), uden at den største tekniske 

tilladte vægt overskrides. Nyttelasten beregnes ved at trække vægt 

i køreklar stand (nominel værdi iht. salgsdokumenter, se foroven nr. 

2), ekstraudstyrets masse og passagerernes vægt (se foroven nr. 3) 

fra den største tekniske tilladte vægt (se foroven nr. 1). EU-lovgiv-

ningen fastlægger for autocampere en fast minimum nyttelast, der 

for bagage eller andet tilbehør, der ikke er monteret på fabrikken, 

mindst skal være til rådighed. Denne minimum nyttelast beregnes på 

følgende måde:

Minimum nyttelast i kg ≥ 10 * (n + L)

Her gælder: »n« er det maksimale antal passagerer plus føreren og 

»L« = er køretøjets samlede længde i meter.

Ved en autocamper med en længde på 6 m og 4 tilladte sæder er den 

minimum nyttelast altså f.eks. 10 kg * (4 + 6) = 100 kg.

For at minimum nyttelast kan opretholdes, findes der for hver køre-

tøjsmodel en kombination af ekstraudstyr, der maks. kan bestilles. 

I ovennævnte eksempel med en minimum nyttelast på 100 kg 

ville ekstraudstyrets samlede vægt ved et køretøj med fire tilladte 

passagersæder og en vægt i køreklar stand på 2.850 kg f.eks. maks 

være 325 kg:

 

 3.500 kg største tekniske tilladte samlede vægt 
- 2.850 kg vægt i køreklar stand 

- 3*75 kg passagerernes vægt 

- 100 kg minimum nyttelast 

= 325 kg maksimalt tilladt vægt af ekstraudstyr

Det er vigtigt at vide at denne beregning går ud fra den stan-

dardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet for vægt i 

køreklar stand uden at tage hensyn til de tilladte vægtafvigelser 

ved vægt i køreklar stand (se foroven, pkt. 2). Udnyttes den maks. 

tilladte værdi for ekstraudstyret på (i eksemplet) 325 kg næsten el-

ler helt, kan det ved en vægtafvigelse opad derfor ske, at minimum 

nyttelasten på 100 kg ved beregningen på basis af standardværdien 

for vægt i køreklar stand er overholdt, men der faktisk ikke er en til-

svarende belastningskapacitet. Også her et beregningseksempel for 

et køretøj med fire sæder, hvis faktisk vejede vægt i køreklar stand 

ligger 2 % over den nominelle værdi:

 3.500 kg teknisk tilladt samlet vægt 
- 2.907 kg faktisk vejet vægt i køreklar stand 

 (+ 2 % over for den angivne værdi på 2.850 kg) 

- 3*75 kg passagerernes vægt 

- 325 kg ekstraudstyr (maksimalt tilladt værdi) 

= 43 kg faktisk belastningskapacitet

 (< minimum nyttelast på 100 kg)

For at undgå en sådan situation, sænker [mærket] den tilladte maks. 

vægt for hele det ekstraudstyr, der kan bestille yderligere, alt efter 

model.  Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyt-

telast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterføl-

gende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten 

ved de af Sunlight udleverede køretøjer.  

Da vægten på et konkret køretøj først kan findes ved vejning ved 

slutning af båndet, kan der i meget sjældne tilfælde til trods for 

denne begrænsning af ekstraudstyret opstå en situation, hvor den 

minimum nyttelast på slutning af båndet ikke er garanteret. For at 

garantere en minimum nyttelast også i disse tilfælde kontrollerer 

Sunlight inden udlevering af køretøjet sammen med din forhand-

ler og dig, om køretøjets belastning skal øges, der skal reduceres 

siddepladser eller fjernes ekstraudstyr.  

6. Virkninger af tolerancer for vægt i køreklar 
stand på nyttelasten. 

Også uafhængigt af minimum nyttelast  bør du være opmærksom på 

at uundgåelige produktionsbetingede afvigelser ved vægt i køreklar 

stand – opad eller nedad – spejlvendt påvirker de resterende belast-

ningskapacitet: Hvis f.eks. du bestiller køretøjet i vores eksempel (se 

foroven nr. 3), f. eks. med ekstraudstyr med en samlet vægt på 150 

kg, beregnes der på basis af standardværdien for vægten i køreklar 

stand en nyttelast  på 275 kg. Den belastningskapacitet, der faktisk 

står til rådighed, kan på grund af tolerancerne for denne værdi være 

en anden og ligge højere eller lavere. Er vægten i køreklar stand på 

dit køretøj lovlige 2 % højere end angivet i salgsdokumenterne, redu-

ceres belastningskapaciteten fra 275 kg til 218 kg:

 3.500 kg teknisk tilladt samlet vægt
- 2.907 kg Faktisk vejet vægt i køreklar stand 

 (+ 2 % over for den angivne værdi på 2.850 kg)

- 3*75 kg passagerernes vægt

- 150 kg bestilt ekstraudstyr for det konkrete køretøj

= 218 kg faktisk belastningskapacitet

For at være sikker på at den beregnede nyttelast faktisk står til rådig-

hed, bør du ved konfigurationen af dit køretøj derfor tage de mulige 

og tilladte tolerancer for vægt i køreklar stand med i betragtning. 

Vi anbefaler desuden at veje den læssede autocamper inden hver 

rejse på en ikke selvindstillende vægt, og under hensyntagen til pas-

sagerernes individuelle vægt at fastlægge om den tekniske tilladte 

samlede vægt og det tekniske tilladte akseltryk overholdes.

Juridiske oplysninger  
om vægtrelaterede data
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