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Sterk vernieuwend
Wat maakt de samenwerking tussen FRANKIA en Mercedes-Benz 
zo bijzonder? Wij hobbelen niet mee, maar willen vooruit. Samen 
zoeken wij steeds weer de grenzen op, om nieuwe doelen te  
bereiken. Alleen zo ontstaan campers met een sterk karakter, 
die houden van klasse in plaats van massa – zoals de onafhan-
kelijke luxeliner FRANKIA PLATIN, de half-integraal T 7400,  
de 3,5 tonner FRANKIA NEO of de Microliner Yucon by FRANKIA. 
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Onvergelijkelijk royaal
Terwijl anderen nogal karig zijn, blijken de modellen 
van de FRANKIA M-Line vooral op het gebied van 
geven zeer royaal:  Want hier krijgt u de volle power 
onder de motorkap. En in het interieur buiten-
gewoon veel ruimte om te leven. Of het nu in de 
half-integraal met lengtebedden is, in de integraal 
met rondzitgroep of met L-zitgroep: Alle 5-tonners 
op het krachtige Sprinter-chassis van  
Mercedes-Benz zijn echter ruimtewonders.
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IN ARBEITIN ARBEIT

Grenzeloos veelzijdig
FRANKIA en Mercedes-Benz hebben samen veel succesverhalen 
geschreven. Al meer dan 48 jaar bouwen wij bijzondere campers 
op de sterke basis en ook in de toekomst zijn onze doelen: grenzen 
opnieuw verkennen, altijd in topvorm verschijnen en u de vrijheid  
bieden om zelf te beslissen welke FRANKIA perfect bij uw wensen 
past. Daarom laten wij ook in 2022 de ster in de meest  
uiteenlopende facetten stralen.

Van buscamper tot en met luxeliner: Microliner Yucon by FRANKIA, FRANKIA NEO op 3,5 ton,  
luxeliner FRANKIA PLATIN of half-integraal FRANKIA M-Line? U beslist.
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Meeslepend indrukwekkend
Hier worden onvergetelijke herinneringen gemaakt en bijzondere 
ogenblikken beleeft, die men zich nog lang zal heugen: Met z'n 
tweeën of met vrienden – de enorme panoramarondzitgroep in 
de integraal M-Line 7400 Plus is er klaar voor.
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Maximaal groots
Grenzen zijn er niet: Dat laat ook de half-integraal M-Line van 
FRANKIA zien. Want op het gebied van power-performance 
op de weg, ruimte en opbergruimte, loft-feeling en luxe voor 
twee, is de unieke 5-tonner een ster van de eerste grootte.
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Heerlijk smaakvol 
Het succesrecept voor uw FRANKIA-vakantiekeuken is heel 
eenvoudig: men neme van alles alleen het beste. Eersteklas 
materialen, hoogwaardige verwerking, slimme ideeën, nauw-
keurig handwerk en liefde tot in het kleinste detail. 
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Verliefd op verfrissende details
De kwaliteitseis aan elke premiumcamper met het FRANKIA-embleem is 
heel hoog. Dat merkt u iedere dag dat u op reis bent. 's Morgens al bij 
een opfrisbeurt in uw grote wellnessbadkamer. 
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Heerlijk onaangepast
Ja, dat zijn ze, de slaapkamers in de FRANKIA M-Line. 
Want die hechten geen waarde aan vaste bedtijden, 
strikte richtlijnen en bekrompenheid.  Ze bieden u licht, 
plaats en ruimte. Hoe, wanneer en of u wilt slapen.
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Gewoon bijzonder.
Of: Bijzonder gewoon. Zo werkt het FRANKIA- 
opbergsysteem. Want u beslist wat u mee wilt nemen. 
Dankzij veel slimme oplossingen is er voor alles plek. 
En alles staat op z'n plaats: want u kunt altijd heel 
gemakkelijk bij uw opbergruimte komen.

Op de afbeelding staan lichtmetalen velgen uit het modeljaar 2021. Deze zijn niet leverbaar voor het afgebeelde voertuigmodel 2022.
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Absoluut winterbestendig
Dankzij de unieke FRANKIA ThermoProtect-wandop-
bouw, effectieve verwarmingssystemen, de verwarmde 
dubbelebodem en slimme assistentiesystemen is uw 
FRANKIA M-Line ook in het koude jaargetijde een  
perfecte metgezel.



21Op de afbeelding staan lichtmetalen velgen uit het modeljaar 2021. Deze zijn niet leverbaar voor het afgebeelde voertuigmodel 2022.
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Met Mercedes-Benz laat FRANKIA de ster steeds weer in een 
nieuwe dimensie stralen: van de lichtgewicht half-integraal 
van 3,5 ton (FRANKIA NEO), het integraalmodel premiumliner 
FRANKIA M-Line tot en met het volledig uitgeruste luxe model 
FRANKIA PLATIN.

Alleen bij FRANKIA: royale rondzitgroep op een  
Mercedes-Benz in de I 7400 PLUS, loft-feeling door 
open plattegrond, in de lengte slapen in het elektrische 
hefbed, tot 5,5 ton mogelijk

Meer zitgroep,  
ideaal voor veel gezellige uurtjes.

Exclusief bij FRANKIA: half-integraal van 5 ton op 
Mercedes-Benz – met een gigantisch panoramadak, 
boordvakken tot in de voorzijde, aparte lengtebedden, 
grote zitgroep

Uniek model,  
luxe voor twee

Nooit tevreden zijn, steeds beter worden, grenzen  
verleggen – dat was en is de spirit die FRANKIA  
en Mercedes-Benz verbindt. 48 jaar geleden, 
 vandaag en morgen

Sterke partners,  
nieuwe perspectieven 

Highlights van de  
FRANKIA M-Line

Maatgevend,  
meeslepend, magisch 

*Let er bij het plannen van uw route op dat concrete voertuiggewichten en -afmetingen niet apart in het navigatiesysteem kunnen worden opgeslagen, zodat er met het voertuig eventueel geen 
gebruik kan worden gemaakt van voorgestelde routes.
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FRANKIA M-Line NEO: 3,5-tonner met zeer hoog  
laadvermogen, sterke voorwielaandrijving, top-opberg-
ruimte met Easy-Load-concept, nu nieuw met lengte-  
of dwarsbed

Bijzondere lichtheid,  
innovatief voertuig 

Centrale voorziening met zelfoprollende elektroka-
bel, verswatertank voor max. 270 liter, Thermo Guard 
Plus-wandopbouw, Alde Compact-warmwaterverwar-
ming – ook ideaal voor een winterse reis

Slimme details,  
hoogwaardig comfort

Ruimtewonder met een interieurhoogte van 2,03 m  
die baadt in het licht, doorlopende traploze dubbele 
bodem, in elke hoek slimme opbergoplossingen –  
buiten en binnen

Maximale ruimte,  
maximaal leven

Tractiesterke achterwielaandrijving met tot wel 
190pk-motor, automatische transmissie met 7 versnel-
lingen**, FSD-technologie, infotainment met MBUX*, 
innovatieve rijassistentiesystemen (optioneel)

Krachtige basis,  
dynamisch rijplezier

**Vanaf productiestart begin kalenderjaar 2022 automatische transmissie met 9 versnellingen
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Compromisloos ontspannen
Tijdens uw vakantie moet u lekker achterover kunnen leunen. 
Daarom zorgen wij ervoor dat uw FRANKIA-camper van alles is 
voorzien wat u nodig heeft om relaxed te kunnen reizen.
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Mijn bijzondere standaardhighlights
Standaarduitrusting van de FRANKIA M-Line (keuze)

Passend voor elke stemming: de dimbare LED-verlichtingKoelkast en vriesvak in de TecTower 
kunnen nu aan beide kanten open

Centrale besturing – goed zichtbaar en 
eenvoudig te bedienen

Beladen van de garage en uitladen door 
verstelbaar achterluik en zijluiken

Praktische bescherming: in de  
opbouwdeur geïntegreerde hor

FRANKIA dubbele bodem: traploos 
en doorlopend verwarmd 

Zelfoprollende kabelhaspel met 15 m 
kabel en centrale voorziening

Buitenspiegels elektrisch verstel-  
en verwarmbaar
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Mijn bijzondere standaardhighlights
Standaarduitrusting van de FRANKIA M-Line (keuze)

Harmonieus opfrissen: hoogwaardige kranen in de FRANKIA-wellnessbadkamer Douchecabine met sfeerverlichting

Dimbare leeslampjes in FRANKIA-design 
met nachtlampfunctie

Elektrisch verstelbaar hefbed bij  
integraalmodellen

Exclusieve kast met glazen deuren voor 
uw FRANKIA-wijnglazen

In elke FRANKIA-camper: meerdere 
praktische USB-contactdozen

Ruime kledingkasten met  
aangename binnenverlichting

Praktisch: vakken op de bestuurdersstoelen 
(bij alle integraalmodellen van FRANKIA)
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Indrukwekkend sterk van karakter
Voor het exterieurdesign zet de FRANKIA M-Line in op een markant uiterlijk – 
met spannende kleurcontrasten, dynamische lijnen en hoogwaardige lak,  
die direct in onze fabriek door ervaren specialisten wordt gemaakt.

Op de afbeelding staan lichtmetalen velgen uit het modeljaar 2021. Deze zijn niet leverbaar voor het afgebeelde voertuigmodel 2022.
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Individueel exclusief
Speciale uitrusting van de FRANKIA M-Line (keuze)

Ideaal voor dwars- en lengteslapers: uittrekbaar FRANKIA-duobed (2x 2 m)

Veel ruimte: bedverbreding 
voor aparte bedden (GD)

Alpine Dolby surround luidsprekersys-
teem

Alphatronics-flatscreen SL-24" met 
DVB-S2/T2/C-tuner,  
dvd-speler en Bluetooth

Alles in het oog: bird-view-cam met 
360°-view en groot display

Keukenzuil/fornuiscombinatie (met grill, 
gasbakoven, 3-pits kookplaat)
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Extra zitplaatsen met veiligheidsgordel bij alle FRANKIA PLUS-plattegronden

Geïntegreerde bakoven  
van Thetford

Onderhoudsarm werkblad – bijv. van 
hoogwaardige minerale grondstof

Mercedes-Benz-multimediasysteem 
MBUX met DAB+-radio*

Luifel – optioneel met geïntegreerd 
LED-verlichtingsprofiel

Krachtig gastoestel Onderhoudsarme vloerbedekking  
in de gehele interieurruimte

Comfortabel en praktisch  
apothekersrek voor de garage

*Let er bij het plannen van uw route op dat concrete voertuiggewichten en -afmetingen niet apart in het navigatiesysteem kunnen worden opgeslagen, zodat er met het voertuig eventueel geen 
gebruik kan worden gemaakt van voorgestelde routes.
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VENETIË

MILAAN

NAPELS

Stijlvol veelzijdig
Keuze uit zes woonwerelden
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PYRIET

MARMER

AQUAMARIJN



I 7400 GD
3/44

I 7400 PLUS
2/42/4
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7,7 m 5,0 ton/5,5 ton

7,7 m 5,0 ton/5,5 ton

M-Line Plattegronden
Integraal

RONDZITGROEP

I 7400



T 7400 GD
3/42
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7,7 m 5,0 ton/5,5 ton

M-Line Plattegronden
Half-integraal

Ca. lengte van de camper Standaard/optie

T 7400

Op de afbeeldingen staan lichtmetalen velgen uit het modeljaar 2021. Deze zijn niet leverbaar voor het afgebeelde voertuigmodel 2022.

Toelaatbaar totaalgewicht in beladen toestand Zitplaatsen met veiligheidsgordelSlaapplaatsen
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Laat je niet tegenhouden! Laat je niet tegenhouden! 
Unieke ruimtebeleving op  Unieke ruimtebeleving op  
3,5 ton – in de FRANKIA NEO3,5 ton – in de FRANKIA NEO
Met de NEO laat FRANKIA de sterke Mercedes-Benz-basis van haar lichte kant 
zien. Met een unieke combinatie van lichtheid, kwaliteit en ruimte – vanaf 
een totaalgewicht van 3,5 ton. Hoe dat kan? Met een revolutionaire dubbele 
bodemtechniek. Met nog nooit eerder gebruikte lichtgewichtmaterialen. En 
natuurlijk: met een unieke ruimtebeleving en in een nieuw design. Gewoon 
typisch FRANKIA.
+  Lichtgewicht van 3,5 ton met zeer hoog laadvermogen
+  Half-integraal met sterke voorwielaandrijving
+  Modern, clean, cool: het interieurdesign
+  Top-opbergruimte, eenvoudig te beladen dankzij Easy-Load-concept
+  Nieuwe plattegrond met dwarsbed achterin
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Meer informatie  
in de actuele FRANKIA 
NEO-catalogus.
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Meer informatie  
in de actuele FRANKIA 
PLATIN-catalogus.

Eentje die je vrijheid geeft. Eentje die je vrijheid geeft. 
Luxe en onafhankelijkheid  Luxe en onafhankelijkheid  
in de FRANKIA PLATINin de FRANKIA PLATIN
Elke FRANKIA PLATIN is zeer karakteristiek en bijzonder. Maar ze 
hebben allemaal één doel: u onderweg onafhankelijk te maken om 
uw horizon te verbreden. Hoe dat kan? Met een sterke performan-
ce op de weg, unieke techniek, luxe in het interieur en door de 
hoogste eisen te stellen aan kwaliteit, stijl en uitrusting.
+  Premium: luxeliner op Mercedes-Benz
+  Gelimiteerd: speciale editie PLATIN FINAL SIX
+  Onafhankelijkheid ervaren dankzij unieke techniek
+  Daar zit meer in dan u denkt: volledige uitrusting
+  Pure vrijheid: tot wel 270 l-verswatertank

Op de afbeelding staan lichtmetalen velgen uit het modeljaar 2021. Deze zijn niet leverbaar voor het afgebeelde voertuigmodel 2022.



37FRANKIA I 8400 PLUS PLATIN (afbeelding als voorbeeld) 



Onze bijzondere drijfveer?  
Passie en liefde voor detail
Om ervoor te zorgen dat u steeds weer iets bijzonders ervaart, werkt ons team 
al 60 jaar met veel liefde voor detail aan elke FRANKIA-camper en ontwikkelt 
met passie nieuwe oplossingen die uw thuis nog beter maken, wanneer u op 
reis bent. Meubels maken of naaien, spuiten of naadloos monteren – om ervoor 
te zorgen dat u altijd op de beste FRANKIA-kwaliteit kunt vertrouwen, wordt 
alles direct in onze fabriek in Marktschorgast uitgevoerd.

38
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Ontdek de wereld van FRANKIA op internet:

www.frankia.com

FRANKIA is een onderneming van de PILOTE-groep
FRANKIA-GP GmbH
Bernecker Straße 12 | D - 95509 Marktschorgast
Telefoon: +49 (0)92 27 738-0 | Fax: +49 (0)92 27 738-49
E-mail: info@frankia.de

De afbeeldingen in deze catalogus zijn voorbeelden. Deze kunnen ook accessoires en speciale  
uitrustingen bevatten die niet tot de standaardlevering behoren. Daadwerkelijke modeluitvoeringen 
kunnen afwijken. Technische wijzigingen en vergissingen voorbehouden. Als standaard en/of optioneel 
vermelde uitrustingen kunnen per land verschillen. Op grond van fluctuaties tijdens het drukken  
kunnen er bij afbeeldingen kleurafwijkingen ontstaan. Gedrukt in Duitsland.
© Copyright 2021 by FRANKIA-GP GmbH

Heel eenvoudig:  
QR-code scannen en de prijslijst 
op uw smartphone downloaden.


