
Meer informatie bij uw deelnemende 
Autostar dealer of in de video op onze homepage:

www.autostar.fr

BEZWIJK VOOR 
DE KELTISCHE CHARME

NIEUW LICHT EIKENHOUTEN DESIGN  
& TEGENOVER ELKAAR IN DE WOONKAMER

BEPERKTE SERIE

CO M PAC T  O F  K L A S S I E K E R , 
A A N  U  D E  K EUZ E !

DE COMPACT I660 •  6,59 m DE KLASSIEKER I730LC •  7,39 m

ALTIJD ÉÉN STER VOORUIT

TECHNISCHE SPECIFICATIES KELTISCHE EDITIE



DE COMPACT  
I660 •  6,59 m

INSTALLATIE OVERDAG

INSTALLATIE ‘S NACHTS

SÉRIE L IMITÉE

BESPAAR 5.800 €incl. BTW

• Zonnepaneel 120w*
• Privacy blindering van de voorruit*
• Multimedia station*
•  Achteruitrijcamera  

(Scherm geïntegreerd in het station)*
• GPS Camper*
•  Perimeterzichtsysteem  

Full Vision 360° *

• Alu velgen 16’’*
•  Sfeerkit naar keuze  

(Pisa/Bologna/Sicilië)*
• Truma 4000 EH (gas en 220v)*
• Buitenzonwering 4m**
• TNT antenne**
• TV 19’ DVD**
* Geleverd en geplaatst door de fabriek.
** Geleverd en geplaatst door de dealer

PACK CELTIC EDITIE aan 2.000 € incl. BTW in plaats van  
7.800 € incl. BTW, zolang de voorraad strekt.

COMPACT: de I660 CELTIC Editie biedt u het voordeel van een nieuwe indeling in de leefruimte tegenover 
elkaar, een mooie dressing en een zeer toegankelijke opbergruimte.

Sfeerkit Lisabon

Full vision 360°

INSTALLATIE OVERDAG

INSTALLATIE ‘S NACHTS

DE KLASSIEKER  
I730LC •  7,39 m

Autostar stelt u een gloednieuw licht eikenhouten interieur voor. Het is 
zeer lichtgevend en eigentijds, en zal de meest veeleisende mensen 
verleiden met zijn zorgvuldige afwerkingen en hoogwaardige materialen.

Het is verkrijgbaar in de twee versies, Compact of Klassiek. Beperkte 
oplage, de uitrusting is niet te overtreffen dankzij het Celtic Editie Pack 
inclusief de exclusieve Full Vision 360° tegen een zeer aantrekkelijke prijs.

Sfeerkit Alicante

KLASSIEK: de I730 LC CELTIC Editie biedt u een indeling in de leefruimte tegenover elkaar, een ruime 
slaapkamer met centraal XXL-bed en een grote, goed bereikbare opbergruimte.

GPS Camper Truma EH

Alu velgen 16’’Privacy blinderingFull vision 360°Full vision 360°



TECHNISCHE SPECIFICATIES KELTISCHE EDITIE

Z.I. DU LAUNAY - SAINT-BRANDAN - 22800 QUINTIN - FRANCE - TEL. +33 (0)2 96 79 62 00 / FAX +33 (0)2 96 74 09 37 - AUTOSTAR.FR

S1
90

115
 - 

Ja
n.

 2
0

20
 - 

Fo
to

kr
ed

ie
t: 

Lo
ïc

 L
e 

B
re

to
n.

CHASSIS MET CABINE I660 I730 LC
Merk FIAT FIAT
Chassis met cabine DUCATO DUCATO
Achteras enkelvoudig enkelvoudig
Basismotorisering (cilinderinhoud) 2,3L Multijet 2,3L Multijet
Vermogen (Pk) 30 140 140
Anti-pollutienorm Euro 6D Euro 6D
Max. koppel (Nm) 30 350 350
Wielbasis (m) 3,8 4,03
Totale lengte (m) 6,59 7,39
Breedte / totale breedte (m) 2,31 / 2,92 2,31 / 2,92
Breedte / inwendige breedte (m) 2,17 / 2,00 2,17 / 2,00
Max. massa (Kg) 3500 3500
RG rijklaar gewicht (Kg) (1) (30) 3080 3130
MTM maximum toegelaten massa in kg (7) 5500 5500
Wettelijk aantal toegelaten personen 4 4
Aantal wettelijke zitplaatsen met gordel (21) 4 4
Aantal slaapplaatsen 4 4
Aantal leefruimteplaatsen 6 6
USB-poort op het dashboard ● ●
Verchroomde meterringen en dashboardafwerking ● ●
Wielreparatieset ● ●
UITRUSTINGSSETS
VEILIGHEIDSSET met: ● ●
ABS-remsysteem
ESP TRACTIE + (hulp bij het starten op een heuvel + controle van de afdaling van een heuvel)
Airbag passagier
Airbag chauffeur
ELEKTRISCHE SET met:
Multimediastation 6,2 ' CD/DVD/MP3 / BLUETOOTH / USB ○ ○
Elektrische raambediening ● ●
Elektrisch bediende en verwarmde buitenspiegels ● ●
Centrale vergrendeling ● ●
AIRCOSET met: ● ●
Snelheidsregeling
Snelheidsbegrenzing
Manuele airco in de cabine
LUXE DEUR KANT CHAUFFEUR met: ● ●
• Veiligheidsslot met 2 ankerpunten
• Centrale vergrendeling met afstandsbediening
• Elektrische raambediening en regeling van de achteruitkijkspiegels
• Automatische verlichting van de vloer bij het openen
LUXE LEEFRUIMTEDEUR met: ● ●
• Veiligheidsslot met 2 ankerpunten
• Verduisteringsscherm
• Ingebouwde afvalemmer
• Groot schuifbaar muggengordijn
• Centrale vergrendeling met afstandsbediening
PROTEC-STAR LEEFRUIMTE CONSTRUCTIE
Versterkte isolatie en celstijfheid (100% Styrofoam) ● ●
Polyester bescherming in de gehele leefruimte dak / vloer / zijwanden / achterwand ● ●
Buitenbekleding in dikke polyester ● ●
Duurzame en gemakkelijk te onderhouden binnenwandbekleding ● ●
Robuuste onderkant in aluminium ● ●
Versterkte bescherming van de opbergruimte “BEDLINER” technologie ● ●
Bevestigingsrails en verstelbare verankeringsringen in de opbergruimte ● ●
SEITZ-ramen met dubbele beglazing en polyurethaan kozijnen ● ●
UITRUSTING LEEFRUIMTE
Celbatterij ● ●
Locatie 2e WC-cassette (2e cassette niet meegeleverd) - ●
Multimediastation 6,2’ met CD / DVD / MP3 / BLUETOOTH USB / achteruitrijcamera met 
richtingslijnen ○ pack Celtic ○ pack Celtic

Pre-uitrusting «flatscreen» TV en ondersteuning - HDMI-aansluiting ● ●
Achterste passagiersstoelen ISOFIX 2 2
Verduisteringsgordijn leefruimte op rail ○ pack Celtic ○ pack Celtic
Privacy blindering van de voorruit ○ pack Celtic ○ pack Celtic
Groot dakluik ● ●
Dakluiken 4 4
Wit gelakte hoge achteruitkijkspiegels type BUS ● ●
Pollenfilter ● ●
Dubbele scheiding badkamer / leefruimte - ●
Rooster in de douche ● ●
Tapijtkit leefruimte ● ●
Bevestigingsstaven voor fietsendragers (voorgeïnstalleerd) ● ●
VERWARMING
Gepulseerde luchtverwarming TRUMA 4000 ● ●
Bedieningspaneel met thermostaat en programmering ● ●
MEUBILAIR - VENTILATIETECHNOLOGIE
NIEUW:  Meubilair in dik multiplex met LICHTE EIK decor ● ●
Tweekleurige kastdeuren met «vernis» afwerking ● ●
VENTIL’PLUS Technologie ● ●
• natuurlijke en permanente ventilatie ● ●
• bijkomende ventilatie met de VENT TRUMA bediening ● ●
• gelijkmatigere verdeling van de warmte ● ●

PROPER WATER CIRCUIT I660 I730 LC
Maximum capaciteit proper water (liter) 125 125
Proper water capaciteit op de weg (liter) (2) 20 20
Vuil water capaciteit (liter) 100 100
ELEKTRICITEIT GAS
Gaskast met EASY-technologie ● ●
(gemakkelijkere bediening van de 2 grote flessen)
Monocontrole van de gasaandrijving - verwarming tijdens het rijden (gas) ● ●
NIEUW: Indirecte energiezuinige led-omgevingsverlichting met aparte verlichting van het 
leefgedeelte ● ●

Verlichting van de opbergruimte ● ●
Verlichting van de kleerkast ● ●
Verlichting van de luifel ● ●
Aantal stopcontacten 220 V in de leefruimte 3 4
Aantal stopcontacten 12V in de leefruimte 4 4
USB-contact in de kamer - 2
USB-contact in de leefruimte 2 2
220V stopcontact in de opbergruimte ● ●
KEUKEN
Koelkast 175L AES met aparte vriezer ● ●
Pre-uitrusting voor oven boven de koelkast ● ●
Longitudinale 3-pits kookplaat met 2 onafhankelijke bladen - ●
Kookplaat met 2 grote vuren met blad ● -
Luchtafzuigkap ● ●
SLAAPGEDEELTE
Matras 120mm met hoge veerkracht ● ●
Extra groot centraal bed “XXL” - ●
Slaapgedeelte achterste kamer (cm) - 150x190/198
Slaapgedeelte leefruimte (cm) 120x180 -
Slaapgedeelte bed in de cabine of Hefbed (cm) 140x190 140x190
Bedovertrek - ●
Toegangsladder cabinebed / Hefbed ● ○
Permanent in de hoogte verstelbaar bed "LIFT technologie" - ●

1) Wanneer u een Autostar bestelt, wordt in het tarragewicht het gewicht van de standaarduitrusting opgenomen. Het leeggewicht van campers, bepaald in overeenstemming 
met de huidige Europese wetgeving, omvat het gewicht van het voertuig in rijklare toestand met een bestuurder (75 kg), de gasfles, de maximaal toegestane hoeveelheid 
schoon water op de weg en de tot 90% gevulde brandstoftank, met een tolerantie van +/- 5%. Attentie, het is aan de gebruiker om zijn lading en het aantal passagiers aan 
boord aan te passen aan het laadvermogen van het voertuig en het gewicht van de extra uitrusting die hij heeft geïnstalleerd of heeft laten installeren, binnen de grenzen 
van het totaal toegelaten gewicht dat hij op het moment van de verkoop heeft gekozen. Dit rijklaar gewicht is zonder opties.
(2) Bij het rijden met het maximaal toegestane aantal personen op uw kentekenbewijs mag de vervoerde hoeveelheid water de aangegeven waarde niet overschrijden. Om dit 
te garanderen is er een peilerklep beschikbaar. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw camper voor de plaats waar deze zich bevindt.
(4) Toename van de totale hoogte.
(5) Op sommige modellen kan deze optie het aantal geregistreerde zitplaatsen verminderen - zie uw dealer voor meer informatie.
(7) Het toelaatbare totale rijgewicht is alleen geldig als het voertuig wordt besteld met de optie HH-trekhaak (zie de optietabel). Het toelaatbaar totale rijgewicht evolueert 
in functie van het toelaatbare totaalgewicht in beladen toestand.
(8) Op sommige modellen kan deze optie het aantal geregistreerde zitplaatsen en het rijklaar gewicht wijzigen - zie uw dealer voor meer informatie.
(12) Accessoires geleverd en geïnstalleerd door de verdeler. Gewicht van de accessoires - zie uw dealer.
(13) Gewicht van de door AUTOSTAR geleverde en geïnstalleerde accessoires. Vraag uw dealer naar informatie over andere uitrusting in dit pack.
(17) Binnen de grenzen van totaal toegestaan rijdend gewicht.
(20) Het toelaatbare totale rijgewicht is alleen geldig als het voertuig wordt besteld met de optie HH-trekhaak (zie de optietabel). Het toelaatbaar totale rijgewicht evolueert 
in functie van het toelaatbare totaalgewicht in beladen toestand.
(21) Ter informatie. Raadpleeg het aantal toegestane plaatsen voor het rijden. Neem voor meer informatie contact op met uw dealer.
(24) Pack Eco verplicht / Deltagewicht in relatie tot de motor FIAT 2,3L 140PK 350Nm.
(25) Velgen 16“ verplicht / Eco Pack verplicht.
(26) Bijkomend gewicht van 14 kg (vergeleken met de 75 L tank).
NB: Het leeggewicht van het voertuig omvat geen uitrusting, optionele accessoires en packs, zodat het gewicht ervan moet worden opgeteld bij het aangegeven leeggewicht 
binnen de grenzen van het gekozen toelaatbare totaalgewicht. DENK ER AAN! Om alle capaciteiten van uw AUTOSTAR-camper optimaal te benutten (schoon water, aantal 
geregistreerde plaatsen, centrale verwarming, slepen, enz.) en maximaal comfort aan boord (opties, uitrusting, accessoirepakket), biedt AUTOSTAR u de mogelijkheid 
om het toelaatbare totaalgewicht van uw toekomstige camper te verhogen, ongeacht het gamma en het model. Informatie en voorwaarden bij uw AUTOSTAR dealer.
De gegeven afmetingen zijn onderhevig aan lichte variaties van +/- 2%. Autostar behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, de 
kenmerken en de uitrusting van zijn producten te wijzigen om de productie aan te passen aan de economische situatie.

OPTIES CHASSIS MET CABINE GEWICHT KG
Motor Fiat Multijet 2.3L EURO 6D 160PK 380/400*Nm in plaats van 2.3L 140PK 
ECO PACK INCLUDED (24) 15 ○ ○

Uitbreiding brutogewicht 3,650t (light) 0 ○ ○
Alu velgen FIAT 16’’ voor onderstel LIGHT (4) 0 ○ pack Celtic ○ pack Celtic
Tank GO 90L (26) 14 ○ ○
OPTIE LEEFRUIMTE GEWICHT KG
PACK "Celtic Editie" (13) 25 ○ ○
• Zonnepaneel 120W (13)
• Verduisteringsgordijn leefruimte op rails(13)
• Privacy blindering van de voorruit(13)
• Multimediastation 6,2’ met CD/DVD/MP3-lezer / BLUETOOTH / USB(13)
• Achteruitrijcamera met richtingslijnen(13)
• Pack FULL VISION 360° (13)
• GPS Camper (13)
• Truma EH: gas en elektriciteit (220V) (13)
• Sfeerkit PISA / BOLOGNA / SICILIE volgens beschikbaarheid (13)
• Comfortabele cabinestoelen voor bestuurder en passagier (13)
• Alu velgen 16’’ (13)
• Buitenzonwering 4 m (12)
• TNT antenne  (12)
• TV 19’ DVD (12)
Gasoven op de koelkast 14 ○ ○
Vloerverwarming in de leefruimte 220 V 2 ○ ○
Geïsoleerde en verwarmde afvalwatertank 8 ○ ○
Toegangsladder cabinebed 2 ● ○
Vloerbescherming (surlino) 5 ○ ○
Tapijtkit leefruimte 10 ○ ○
Goedgekeurde trekhaak 2000 kg (FIAT 68kg / ALKO 35kg) (17) 68/35 ○ (8) ○ (8)
• Sfeerkit PISA (oranje) volgens beschikbaarheid 2 ○ pack Celtic ○ pack Celtic
• Sfeerkit SICILIE (geel) volgens beschikbaarheid
• Sfeerkit BOLOGNA (anijsgroen) volgens beschikbaarheid
Sfeerkit Lisabon 0 ● ●
NIEUW:  Sfeerkit Alicante 0 ● ●

Légende :  ● standaard     ○ optie     - niet voorzien




