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e chic S-plus kan zijn Liner-ge-
nen niet verloochenen. Optisch en 
technisch gelijk aan de chic E-line, 

onderscheidt de S-plus zich op de eerste 
plaats met het chassis. Daar zorgt de bij-
zonder robuuste Iveco Daily voor blijvend 
rijplezier. Met zijn achterwielaandrijving en 
het trekgewicht van maximaal 3,5 ton zijn 
de mogelijkheden haast onbeperkt en ga je 
zalige rij-uren tegemoet. De optioneel ver-
krijgbare 8G automatische versnellingsbak 
met koppelomvormer biedt puur rijplezier. 
Royaal laadvermogen en ruimschoots 
voldoende bergruimte laat je toe om al je 
persoonlijke spullen in een handomdraai 
een plaats te vinden. De grote buitenklep-
pen maken het beladen kinderspel. 

Typisch voor Carthago is de makkelijk bereikba-
re elektriciteitskast in de garage. Voor autonome 
stroom zorgen twee krachtige 80Ah gel-accu’s. 
Deze vinden hun plaats in de verwarmde dubbe-
le bodem en zijn bereikbaar vanuit de garage. De 
gasfles is makkelijk toegankelijk vanwege zijn buiten 
liggende, laag geplaatste koffer. Je kan er twee gas-
flessen van 11 kg in opbergen. De vers- en afvalwa-
tertank liggen vorstvrij opgeborgen in de verwarmde 
dubbel bodem. ze zijn respectievelijk 235 l en 200 l 
groot. Bovendien bevindt er zich een schoonmaako-
pening via een luik in de woonruimte.  

Slapen 
 
Vrij uniek in dit segment zijn de afmetingen van het 
hefbed boven de stuurcabine. Je krijgt een riante 
slaapoppervlakte van maar liefst 195 bij 160 cm. 
Carthago maakt gebruik van het medisch aanbevo-
len Carawinx systeem. Dit omvat een verwarmde en 
geventileerde kwaliteitsmatras. Het hefbed kan extra 
laag zakken om de in- en uitstap zo comfortabel 
mogelijk te maken. Een ladder is overbodig want je 
kan de zijbank gebruiken als opstap. Een boeken-
plank, LED-spotjes, een scheidingsgordijn en een 
dakluik zijn allemaal van de partij. Het vrijstaande bed 
achteraan is 200 bij 145 cm ruim. Rondom rond heb 
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je diepe hang- en bovenkasten. Ook hier ontbreekt 
een groot dakluik niet. Naar wens kan je de S-Plus 
ook bestellen zonder een paviljoenbed vooraan. In 
de plaats daarvoor krijg je een serie bovenkastjes.  

Badkamer
Een belangrijk aandachtspunt bij Carthago is altijd 
het badkamerconcept geweest. De eigenlijke 
badkamer en vrijstaande douchecabine liggen 
van elkaar gescheiden met ertussen een looppad 
om je van de slaapkamer naar de woonkamer te 
begeven. De inloopdouche heeft twee onafhan-
kelijke afvoeren en een waterdichte douchebak die 
je kan uitnemen voor een periodieke reiniging. De 
zandsteendecoratie geeft je een echt hotelgevoel. 
Boven de regendouche bevindt zich een Mikro 
Heki dakluik, inclusief verduistering. Een leuk extra 
is de in hoogte verstelbare handdouche. Achter 
een massieve badkamerdeur met metalen klink 
en deurvergrendeling, gaat de eigenlijke badka-
mer schuil. Deze herbergt een dubbele functie: je 
kan er gelijktijdig de slaap/badruimte en het toilet 
mee afscheiden. Onderin het wastafelmeubel is er 
ruimte voor een toiletpapierhouder en andere op-
bergruimte. Extra ruimte is er te vinden in de grote 
spiegelkast met kastindeling. 
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Technisch hoogstandje
Wie zich een S-plus aanschaft gaat niet 
alleen voor de luxe en comfort binnenin, 
neen de meerwaarde zoeker gaat ook extra 
aandacht besteden aan het technische 
aspect van dit vlaggenschip. 

Een ALDE warmwaterverwarming, op 
stroom 230V of gas, incl. 230V-verwar-
mingselement is hier vanzelfsprekend. 
Net zoals een warmwaterboiler en talrijke 
uitstroomopeningen in de bestuurdersca-
bine en in het dashboard, de woonruimte, 
de dubbele vloer en de scootergarage. De 
warmte in de geïsoleerde dubbele bodem 
wordt opgeslagen en gebruikt als vloerver-
warming. Deze wordt van onder over de 
hele woonruimtevloer verspreid en houdt 
de vloer aangenaam warm . Extra vloer-
verwarming en verwarmingsslangen zijn 
voorzien in de dubbele bodem onder de 
XL-badkamer. Ook het dashboard is ver-
warmd, net zoals de bestuurderscabine. 
Deze omvat een geïsoleerde sandwichcon-
structie onder het dashboard met warm-
water-verwarmingsslangen.
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Keuken
Het keukenblok heeft een glooiende vorm 
met een robuust aanrecht en een handige 
druiprand. Onderin zorgt een LED-strip 
voor de nodige sfeer. De schuifladen slui-
ten geruisloos dankzij het zelfsluitend ‘easy 
glide’ systeem. Hobbykoks zullen zich ver-
eerd voelen met het centrale uitschuifrek 
waaronder twee gescheiden afvalemmers 
zich bevinden. Handig tijdens het rijden is 
ook de elektrische vergrendeling van de 
keukenlades. De ‘Flex’ indeling laat je zelfs 
toe om een persoonlijke indeling te kiezen. 
Koken zelf gebeurt op een driepits ‘Profi 
Gourmet’ center met een gedeelde glazen 
afdekplaat. Zo kun je een stuk nog gebrui-
ken als werkruimte. De ronde spoelbak is 
er eentje van edelstaal en is geïntegreerd 
in het aanrecht. Ook hier kan de gedeelde 
afdekking gebruikt worden als werkruimte, 
snijplank of extra aflegvlak. Een praktische 
wandhouder maakt dit mogelijk. Verras-
sing in het keukenblok: het omvat immers 
een lift met een koffiezetapparaat op! Dit 
verdwijnt of verschijnt vanuit de bovenkast 

naar het aanrecht toe. De voor Carthago 
zo kenmerkende barkast met decoratieve 
glasdeur en binnenverlichting is natuur-
lijk aanwezig in de S-plus. De 160l grote 
koelkast staat aan de overzijde, naast de 
celdeur. Zoals steeds is deze uitgerust met 
een automatische energieselectie. Verder 
noteren we nog een elektrische dakventi-
lator boven de keuken en een 230V stop-
contact onder de bovenkastjes. 

Royaal zitten
De S-Plus 52 heeft een onmis-
kenbaar yacht-gevoel. De meu-
bels in Riva interieurdesign, warm 
hout met hoogglans crème-accen-
ten, versterkt dit gevoel nog eens. De 
zithoek bestaat uit een gezellig maxisalon 
met naast de celdeur een brede zitbank. 
In totaal kunnen zes mensen plaatsne-
men, vergeet echter niet dat je maar over 
vijf gehomologeerde zitplaatsen beschikt. 
Carthago kiest nog steeds voor een rond 
tafelblad. Dat heeft wel iets. Via een han-

dige voetpedaal kun je ze verschuiven in elke 
gewenste richting. De zitkussens zitten stevig en 
zijn voorzien van een comfortabele ruggensteun. 
Je kan hier dan ook royaal televisie kijken op het 
grote 32” scherm. Via het ‘quick up’ systeem kun 
je de tv laten verdwijnen achter de rugleuning 
van de zijzitbank. Onder de L-zit zelf zit nog een 
handige bergruimte verborgen zonder dat je de 
kussens ervoor moet verwijderen. Een stopcon-
tact 12V/230V is eveneens aanwezig. 

Stevige meubelbouw
Wanneer je achter het stuur van een Carthago 
kruipt ga je zelf vaststellen dat er binnenin nage-
noeg geen storende geluiden waar te nemen zijn. 
Doe gerust de test. Zet de muziek af en de stilte 
komt je tegemoet. Dat is te danken aan de bouw-
wijze die de Duitse fabrikant hanteert. Een mooi 
voorbeeld is de dubbele verbindingstechniek Du-
rafix. Hierbij zijn de meubeldelen geschroefd en 
met pennen vastgezet. Hierdoor bekomt men een 
duurzame verbinding die garant staat voor een 
optimale stabiliteit én de afwezigheid van sto-

rende geluiden zoals klappende meubelonderdelen 
tijdens het rijden. Uitzetters en scharnieren van laden 
en kasten kregen een massieve metalen uitvoering 
in degelijke kwaliteit. De bovenkastjes zijn uitgerust 
met softdemping. Ook typisch Carthago is de isole-
rende wandbekleding van het dak in microvezelstof. 
Dit geeft niet alleen een exclusieve woonsfeer, het 
zorgt ook voor een optimale klimaatregeling in het 
interieur. Het dempt ook geluiden van bijvoorbeeld 
neervallende neerslag. 

Scootergarage
Onder het bed gaat een grote, diep verzonken scoo-
tergarage schuil met nog meer bruikbare binnen-
hoogte. De garage laat zich eenvoudig beladen door 
de verlaagde boord van de garage en dit tot maar 
liefst 450 kg. Toegang verschaf je via twee grote 
kleppen, zowel aan de bestuurders- als aan de pas-
sagierszijde, beiden voorzien van stevige gasdruk-
veren. De garage is volledig vorstvrij geïsoleerd en 
verwarmd. De vloer heeft een handige antislip laag. 
Er is ook een bevestigingssysteem aanwezig voor het 
vastzetten van bagage. Handig zijn nog het 230/12V 
stopcontact en de warm/koud buitendouche met 
sproeikop en aansluitslang. 

Krachtige motor
De S-Plus 52 die wij meekregen rustte op een krach-
tige Iveco Daily 3.0 D met 205 pk onder de motor-
kap. De 8-traps automaat is in deze klasse een verrij-
king. Met zijn MTM (Maximaal Toegelaten Massa) van 
5.600 ton heb je hier uiteraard een rijbewijs C voor 
nodig. Het rijklare gewicht klokt af op 4.025 kg.

Neusje van de  
zalm in de  
Liner-klasse
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