
Elnagh T-LOFT 530 AUTOMAAT, LENGTEBEDDEN EN HEFBED (BTW) 2020  

Onze Elnagh T-Lofts 530 zijn Italiaans design campers met oog voor werkelijk elk detail! Mooi 

eigentijds interieur met hoogglans kastdeuren. 2 lengtebedden (om te bouwen naar een groot 2 

pers. bed) en een elektrisch hefbed boven de zithoek. Hoekkeuken en een grote garage met 2 

fietsgleuven. De camper is leverbaar vanaf Oktober 2022 en dan nog maar 2 jaar jong. 

De camper wordt dan in nieuwstaat afgeleverd tegen een zeer aantrekkelijke prijs van € 72.995 

incl. BTW  

U bespaart dan € 12.000 op de catalogusprijs van deze camper!  

Door de aanschaf van onze zeer jonge camper, kunt u jaren vooruit en genieten van de vele 

voordelen van een campervakantie!  

Specificaties: Kilometerstand: 68.000 km (schatting voor Oktober 2022)  

Inrichting: Half-integraal  

Aantal deuren: 3  

Brandstofsoort: Diesel  

Bouwjaar: 2020 

Modeljaar: 2020  

Transmissie: Automaat  

Kleur: Wit  

Bekleding: Eco leer   

Nieuwe APK bij aflevering  

 

Technische gegevens 

Basisvoertuig: Fiat Ducato X250  

Moter: 2.3 l. 160 pk. Euro 6D met 9-traps automatische versnelling 

Aantal cilinders: 4  

Ledig gewicht: 2.880 kg  

Laadvermogen: 417 kg  

GVW: 3.500 kg  

Max. trekgewicht: 2.000 kg  

Functionaliteit: Aantal zitplaatsen: 5  

Aantal slaapplaatsen: 4 +1  

Afmetingen (LxBxH): 741 x 235 x 295 cm 

 



Financiële gegevens: motorrijtuigenbelastig: € 238 - 256 per kwartaal BTW/Marge: BTW  

 

Exterieur:  

• Centrale deurvergrendeling  

• Fietsendrager  

• Lichtmetalen velgen  

• Luifel  

• Vaste badkamer  

• Vaste slaapplaats Interieur:  

• Airco in de cabine  

• Armsteun  

• Boiler  

• Cruise control 

• Douche 

• Kachel  

• Stuurbekrachtiging  

• Twee aparte bedden  

   Veiligheid:  

• Airbag bestuurder  

• Airbag passagier  

• Alarm klasse 1(startblokkering)  

• Anti Blokkeer Systeem  

   Overige:  

• Garage  

• Bindrails om bagage en fietsen te zekeren 

• 2 fietsgleuven in garage  

• Toilet  

Maten en gewichten volgens fabrieksspecificaties:  

Lengte 7.41 m  

Hoogte 2.95 m  

Breedte 2.35 m  

 

ledig gewicht 2880 kg  



Rijklaar gewicht 3083 kg  

Totaal toegelaten 3500 kg  

 

Opties en omschrijving: 

• 5 goedgekeurde zitplaatsen met gordel  

• Breedspoor camperchassis  

• Voorbumper in kleur  

• Prachtige lichtmetalen velgen  

• ASR  

• Traction control  

• Hillhold functie (rolt niet weg op hellingen)  

• Getinte ramen cabine  

• Central Lock sleutel bediend  

• Airbag bestuurder  

• Airbag passagier  

• Motorairco  

• Panoramadakluik boven cabine incl. hor en verduistering  

• Cruise control  

• Achteruitrijcamera  

• Electrische ramen  

• Elektrisch verstelbare buitenspiegels  

• Elektrisch verstelbare dodehoekspiegels  

• Buitenspiegels  

• Radio met usb aansluiting  

• Voorstoelen verstelbaar  

• Voorstoelen met armleggers (captainchairs)  

• Voorstoelen draaibaar naar tafel  

• L-zithoek  

• Zitplaatsen voor 6 personen aan tafel  

• Vrijstaande tafel op verzinkbare zuil (blad alle richtingen te verstellen)  

• Zithoek om te bouwen naar extra slaapplek  



• Elektrisch hefbed voor 2 personen boven zithoek  

• Rondom luxe kadervensters incl. hor en verduistering (alleen in duurdere campers)  

• Vaste lage instap toegangsdeur  

• Toegangsdeur met plisséhordeur  

• Buitenlamp Led boven deur onder luifel  

• Diverse dakluiken incl hor en verduistering Midi Heki  

• Opbouw volledig Gfk hagelbestendig  

• Zeer ruime hoek-L keuken met zeer ruime kasten(zie foto's)  

• Uitklapplank bij keuken voor bijv. koffiezetter op te plaatsen  

• Gascomfort 3 pits  

• Koel/vriescombinatie op stahoogte(vriesvak los) 220v-12v-gas THetford 150 L  

• AES koelvriescombinatie (kiest automatisch beschikbare energiebron)  

• Interieur compleet ledverlichting(energiezuinig)  

• Nachtledverlichting  

• Luxe servicedisplay voor aflezen volumen als water, accu’s  

• Kachel op Diesel: Websato Air Top 3900 EVO  

• Inhoud ketel: 10 L (Truma)  

• boiler op gas voor warm water  

• Omvormer 600W zuivere sinus  

• 3 gasalarm met extra 2e sensor  

• Toiletruimte met wastafel en div kasten  

• Thettford cassettetoilet  

• Seitz ramen  

• Contactdoos buiten 12V/220V/TV-SAT  

• Cabinestoelhoezen in interieurkleuren   

• Prachtige ruime vrijstaande douchecabine  

• Enkele bedden met veel bergruimte eronder(hangkast en legkast)  

• Slaapgedeelte af te scheiden d.m.v. prachtige deur  

• Grote schoonwatertank 110 L  

• Grote afvalwatertank 100 L  

• Vouwgordijnen  



• Huisdiervrij  

• Rookvrij  

• Luifel (Fiamma)  

• Fietsendrager (Fiamma) 


