FRANKIA

PLATIN ervaren
FRANKIA PLATIN 2022 OP MERCEDES-BENZ

2 FRANKIA I 7900 GD PLATIN in de kleurvariant silver-arrow (afbeelding als voorbeeld)

Eentje die je
vrijheid geeft.
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
performance op de weg, unieke techniek, luxe in
het interieur en door de hoogste eisen te stellen
aan kwaliteit, stijl en uitrusting.

Reizen met de PLATIN
Mercedes-Benz competentie
Vrijheid in de PLATIN
Wonen
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Slapen
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Op de afbeelding staan lichtmetalen velgen uit het modeljaar 2021. Deze zijn niet leverbaar voor het afgebeelde voertuigmodel 2022.
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Eentje die de ster
laat stralen.
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 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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Eentje die
verder komt.
Waarom niet gewoon verder reizen? Waarom niet
gewoon nieuwe wegen inslaan? Waarom niet
gewoon blijven? De FRANKIA PLATIN geeft u de
vrijheid om dat allemaal te doen. Want hij maakt
u onafhankelijk. Dankzij onafhankelijkheidstechniek, upper class-wooncomfort en standaard
uniek veel extra's.
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Op de afbeelding staan lichtmetalen velgen uit het modeljaar 2021. Deze zijn niet leverbaar voor het afgebeelde voertuigmodel 2022.

FRANKIA I 8400 PLUS PLATIN (afbeelding als voorbeeld) 7

Eentje die
geniet van het moment.
In de FRANKIA PLATIN op reis zijn betekent: leven voor
bijzondere ogenblikken, genieten van magische uurtjes
en zichzelf heel bewust qualitytime gunnen. Het luxueuze
interieur van de FRANKIA PLATIN biedt daarvoor precies
het juiste decor.
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FRANKIA I 8400 PLUS PLATIN 9

10 FRANKIA I 8400 QD PLATIN

Eentje die het groots aanpakt.
Waarom op kleine voet leven en reizen, wanneer maximaal comfort
wacht? De FRANKIA I 8400 QD PLATIN biedt veel ruimte en luxe.
Want dankzij de grote L-zitgroep en het 1,60 m brede queensbed
lijkt het wel of u in een appartement woont.
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12 FRANKIA I 7900 GD PLATIN

Eentje die stijl heeft.
Stijl is niet alleen een kwestie van smaak, maar
vooral een instelling. Daarom zet de FRANKIA
PLATIN in op persoonlijkheid. Geniet van de luxe
om zelf te beslissen hoe u wilt wonen en reizen.
Exclusieve materialen, eersteklas verwerking en
een luxe ruimtebeleving inclusief.
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14 FRANKIA I 8400 PLUS PLATIN

Eentje die
genieten viert.
Bij alle FRANKIA MaxiFlex-keukens bepaalt slechts
één stelregel de koers: uw hoge eis aan ruimte,
kwaliteit en techniek. Want wij weten: luxe in de
keuken moet elke dag opnieuw overtuigen! En dat
doet de PLATIN – met nog meer opbergruimte en
standaard slimme extra's.
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Eentje die
alle zintuigen prikkelt.
In de FRANKIA-wellnessbadkamer verfrist u uw
zintuigen en geniet u van het exclusieve spagevoel. Want hier bent u de hoofdpersoon. De
PLATIN verwent u met extra veel bewegingsvrijheid,
een zeer hoogwaardig interieur en verfrissende
nieuwe details en oplossingen.
16 FRANKIA I 8400 PLUS PLATIN
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Eentje die
geen compromissen sluit.
In de FRANKIA PLATIN beslist u hoe u wilt slapen – in een
1,60 m queensbed, in aparte bedden of in een elektrisch
hefbed. Waar u ook voor kiest: Veel licht, veel ruimte en
hoogwaardige materialen maken van uw luxe slaapkamer
een "place to stay".

18 FRANKIA I 8400 PLUS PLATIN
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Opbergruimte in de zitgroep met één handgreep
toegankelijk

Heel veel opbergmogelijkheden in het interieur –
altijd gemakkelijk bereikbaar

Doorlopend traploze FRANKIA dubbele bodem van
binnenuit en buitenaf toegankelijk
20 FRANKIA PLATIN FINAL SIX

Eentje die
er graag een schepje bovenop doet.
In de FRANKIA PLATIN hoeft u zich over gewicht geen zorgen te maken: Want
in de 5,5-tonner is dankzij de grote garage achterin, de dubbele bodem en
veel slimme oplossingen voldoende ruimte voor een barbecue, ski's en nog
veel meer. En alles geordend: want u kunt altijd heel gemakkelijk bij uw
opbergruimte komen.
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Eentje voor altijd.
De FRANKIA PLATIN kent geen "perfecte reistijd" – hij wil er altijd op
uit en de wereld verkennen. En dat kan hij ook: Een unieke opbouw,
optimale verwarmingssystemen en slimme opbergmogelijkheden
maken rijden ook in de winter veilig en comfortabel.

22 FRANKIA I 7900 GD PLATIN (afbeelding als voorbeeld)

Op de afbeelding staan lichtmetalen velgen uit het modeljaar 2021. Deze zijn niet leverbaar voor het afgebeelde voertuigmodel 2022.
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24 FRANKIA I 8400 PLUS PLATIN (afbeelding als voorbeeld)

Eentje die weet
wat belangrijk is.
Wij willen dat ieder moment van uw vakantie
perfect is. Dat elk ogenblik onvergetelijk wordt.
Daarom zit in de FRANKIA PLATIN standaard
alles wat u nodig heeft om op het hoogste
niveau te leven en te reizen. Dat noemen wij luxe.

Op de afbeelding staan lichtmetalen velgen uit het modeljaar 2021. Deze zijn niet leverbaar voor het afgebeelde voertuigmodel 2022.
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Eentje die onder de besten
nog opvalt.
Highlights van de
FRANKIA PLATIN

Met een sterke partner
grenzen overschrijden

De luxeliner van FRANKIA op Mercedes-Benz is leverbaar in zes
plattegrondvarianten vanaf een lengte van acht meter. U kunt
kiezen tussen twee verschillende rondzitgroepen, aparte bedden
of het nieuwe queensbed met een breedte van 1,60 m

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

Met bijzondere extra's
genieten van de vrijheid

Met onvergelijkelijke plattegronden
vooroplopen

Hier is het bijzondere standaard: volledig geïsoleerde Thermo
Guard Plus-wandopbouw met 11 jaar garantie, 270 l-verswatertank, FRANKIA centrale voorziening en nog veel meer

Dat vindt u alleen bij FRANKIA! Mercedes-Benz + onafhankelijkheids-techniekpakket + luxueuze XL-rondzitgroep +
optioneel hefbed achterin = FRANKIA I 7900 PLUS PLATIN

*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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Met unieke techniek
onafhankelijk reizen

Met Mercedes-Benz
rijplezier beleven

Dat vindt u alleen bij FRANKIA! Techniekpakket
inclusief twee 120Ah-lithiumaccu's, vier krachtige
zonnepanelen, sinusomvormer, Power-oplaadbooster en nog veel meer

High performance op de weg: tractiesterke
achterwielaandrijving, de laatste 6 cilindermotoren**
in de Sprinter, 190 pk, infotainment met MBUX*
en nog veel meer
Op de afbeelding staan lichtmetalen velgen uit het modeljaar 2021.
Deze zijn niet leverbaar voor het afgebeelde voertuigmodel 2022.

Met grandioze
ideeën overtuigen

Met een eigen stijl
karakter tonen

Enorme FRANKIA-wellnessbadkamer en FRANKIA
MaxiFlex-keuken, interieur dat baadt in het licht met
een doorlopende traploze hoogte van 2,03 m,
garage met een hoogte tot 1,24 m

De FRANKIA PLATIN is een persoonlijkheid – en dat laat
hij ook zien: met een markant dynamisch exterieurdesign en luxe interieur evenals de bekleding in exclusief
leer (optioneel)

**Vanaf productiestart begin kalenderjaar 2022 4 cilindermotoren
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Eentje die grenzen
gewoon overschrijdt.

Met de techniek van morgen.

4 krachtige zonnepanelen
van 110 watt
Nu met nog meer power,
bij welk weer dan ook

1700W-sinusomvormer "K"
230V-verbruikers zonder
beperkingen gebruiken

Automatische CACcomputerlader
Zodat uw LiFePO4-accu's altijd snel
en veilig worden opgeladen

Power-oplaadbooster 90A

2 120Ah-lithiumaccu’s

Snelle oplading van de boordaccu's –
ook tijdens korte afstanden

Nieuwste stand van de techniek:
LiFePO4-technologie met zeer hoge
opslagcapaciteit

Accu-computer / teleaanduiding voor zonnepanelen
In één oogopslag: actueel stroomverbruik
en acculading

*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.

28 FRANKIA I 8400 PLUS PLATIN

Vloerverwarming,
halfautomatische airco
Topcomfort onafhankelijk van de
buitentemperaturen

Hightech in de cockpit
Infotainmentsysteem MBUX* met
spraakbesturing en touch-control-buttons
op het stuur

190 pk-motor, automatische
transmissie met 7 versnellingen**, cruise control
Power en maximaal rijcomfort met de
sterke basis van Mercedes-Benz

Verlicht vak van de elektrische
installatie
Altijd goed zicht op de techniek,
onafhankelijk van het tijdstip –
in alle GD- en QD-modellen

5,5 meter luifel
van THULE
Geeft schaduw wanneer u
maar wilt, natuurlijk standaard

Satellietinstallatie TELECO
Altijd goed geïnformeerd en vermaakt:
met de automatische HD-satellietantenne

Efficiënt koelvermogen
Dometic Freshjet 1700
(afbeelding als voorbeeld)

FRANKIA
Thermo Guard Plus
Innovatieve wand- en vloeropbouw
standaard met 11 jaar dichtheidsgarantie

**Vanaf productiestart begin kalenderjaar 2022 automatische transmissie met 9 versnellingen

Op de afbeelding staan lichtmetalen velgen uit het modeljaar 2021. Deze zijn niet leverbaar voor het afgebeelde voertuigmodel 2022.
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Eentje die standaard alles levert.
Inclusief het bijzondere.

7900 | 8400
Chassis Mercedes-Benz Sprinter
Airbag aan bestuurders- en bijrijderskant
190pk-EURO-VI-BlueTec-motor
Antiblokkeersysteem (ABS)
Aandrijfslipregeling (ASR)
Elektronische remkrachtverdeling (EBV)
Electronic Stability Control (ESP)
Bergoprijassistent
93 l-dieseltank
Automatische transmissie met 7 versnellingen (vanaf productiestart begin kalenderjaar 2022 automatische transmissie met 9
versnellingen)
Halfautomatische airco
Cruise control
220A-dynamo (vanaf productiestart begin kalenderjaar 2022
250A-dynamo)
Standverwarming
Lederen stuurwiel
Regensensor
Stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar
Extra elektrische verwarming voor het chassis om de
interieurruimte sneller op te warmen
LED-groot licht en -knipperlicht
Origineel verhoogd Mercedes-Benz chassis met achterwielaandrijving
Opbouw
De nieuwste generatie infotainment: MBUX*

Thermo Guard Plus zijwanden met 11 jaar dichtheidsgarantie
GVK-gelcoating – hagelbestendig
Verwarmde dubbele bodem met een hoogte van ca.
126/348 mm
Centrale vergrendeling voor de deur van de opbouw en het portier
van de bestuurderscabine via originele autosleutel
Lichtmetalen velgen voor en aluminium afdekkingen achter
Spoorverbredingen op achteras
Handmatig bedienbare steunpoten achter (vervalt bij bestelling
optie luchtvering)
Isolatieruiten in de bestuurderscabine (zijkant)
Elektrisch verduisteringsplissé i.p.v. handmatig bedienbaar verduisteringsplissé
Opbergruimten | Ramen | Portieren
Opbergruimten met LED-verlichting
LED-opbergruimteverlichting onder zitgroep
Ramen Seitz S7 met getinte ruiten, hor en verduistering, in één
vlak met de wand gemonteerd
Centrale voorziening met waterslanghaspel en zelfoprollende
kabelhaspel met 15 m kabel

Unieke functionele systeemkeuken met hoogwaardige
HPL-kookplaat: de FRANKIA MaxiFlex-keuken

Plisséhor geïntegreerd in het deurkozijn van de opbouw en in alle
dakluiken

*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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Luifel – optioneel met geïntegreerd LED-verlichtingsprofiel (afbeelding als voorbeeld)

Milieuvriendelijk: energie via een standaard zonnepaneel

Zelfoprollende kabelhaspel met 15 m kabel en
centrale voorziening

Diverse praktische
USB-contactdozen

Isolatieruiten in de
bestuurderscabine
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Eentje die standaard alles levert.
Inclusief het bijzondere.

7900 | 8400
Bedden
Elektrisch verstelbaar hefbed
Elektrische installatie
Omvormer MT 1700-Si-N/sinus (Büttner)
4 zonnepanelen 110 W (Büttner) met tele-aanduiding
Zonneregelaar MT 550 PP (Büttner)
Besturing MT 5000-H (hybride accucomputer van Büttner)
LiFePO4-accu (2x 120 Ah)
1 oplaadbooster (90 A)
1 oplader (40 A) inclusief pulser
CBE-BUS-Control-Panel met LCD-beeldscherm
Alphatronics-flatscreen SL-24"

LED-voortentverlichting met apart schakelbare bewegingsmelder
Dimbare LED-sfeerverlichting
Dimbare LED-spots
LED-leeslampjes
4 230V-stopcontacten
4 USB-contactdozen
230V-contactdoos in achterste garage aan de bijrijderskant
12V-contactdoos in achterste garage aan de bijrijderskant
Multimedia | Radio | Satellietinstallaties
Alphatronics-flatscreen SL 24" (bij 8400 PLUS en FINAL SIX 32")
Satellietinstallatie TELECO – TWIN FLATSAT EASY SMART S85
Voorbereiding 2e tv-plaats in de slaapkamer
Mercedes-Benz multimediasysteem MBUX, 10,25" met DAB+-radio*
Alpine Dolby surround luidsprekersysteem
Hoogwaardige dak-combiantenne UKW, DAB+ en GPS

Elektrisch verduisteringsplissé aan de voorzijde

Achteruitrijcamera met koppeling aan het multimediasysteem
MBUX*
Externe kleur van de wanden
"Wit" of externe laklaag "Platin Metallic", "Silver Arrow Metallic"
naar keuze (dak in GVK wit) (FINAL SIX: “Wit”)
Zittingen | Kussens
Combinatie hout-/stof naar keuze uit 6 verschillende
woonwerelden (uitzondering: FINAL SIX)
Garages | Fietsdragers
Garage achterin 2-delig (GD/QD-plattegrond)
Sjorrailsysteem
Wasruimte | Watervoorziening
Verswatertank, tot wel ca. 270 l inclusief instelbare 50 liter vulling
tijdens het rijden
Afvalwatertank, ca. 130 liter
Keramisch toilet

Doorlopende verwarmde dubbele FRANKIA bodem

Tweede Thetford-cassette

*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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7900 | 8400
Ventilator met koolfilter voor Thetford-toilet
Airco | Verwarming
Alde Compact 3020 HE warmwaterverwarming
Extra ventilator voor bestuurderscabine (Alde)
Warmtewisselaar
Vloerverwarming bij zitgroepgedeelte
Duo Control voor gasflessen
Airco Dometic Freshjet 1700
(FINAL SIX: Dometic Freshlight 2200)
Keuken | Koelkast | Kookplaat
FRANKIA MaxiFlex-keuken: unieke functionele systeemkeuken met
hoogwaardige HPL-kookplaat en uitbreidbaar werkvlak
TecTower 10, kan aan beide kanten open
Luifels
Handmatig bedienbare Thule-luifel, 5,5 m, antracietkleurige luifelbehuizing (FINAL SIX: elektrische Thule-luifel 5,5 m, luifelbehuizing
in antraciet)

Spoorverbreding

Centrale besturing: goed zichtbaar en eenvoudig te bedienen
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34 FRANKIA I 8400 PLUS PLATIN

Eentje die precies bij u past.
Met bijzondere plattegronden.

I 7900

I 8400

I 7900 GD PLATIN
8,0 m

5,5 ton

4

I 7900 QD PLATIN
8,0 m

5,5 ton

4

RONDZITGROEP

4/5

I 8400 GD PLATIN
8,6 m

5,5 ton

4/6

4/5

4/5

I 8400 QD PLATIN
8,6 m

5,5 ton

4/6

4/5

I 8400 PLUS PLATIN
5,5 ton
8,6 m

2/4

2/4

EXTRA HEFBED ACHTERIN MOGELIJK

I 7900 PLUS PLATIN
5,5 ton
8,1 m

2/4

RONDZITGROEP

2/4

Ca. lengte van de camper
Toelaatbaar totaalgewicht in
beladen toestand
Slaapplaatsen
Zitplaatsen met veiligheidsgordel
Standaard/optie

Op de afbeelding staan lichtmetalen velgen uit het modeljaar 2021. Deze zijn niet leverbaar voor het afgebeelde voertuigmodel 2022.
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Ontwerp en design: GMK-media. Merken. Communicatie. | www.gmk.de
Foto: Studio Thomas Köhler | www.fotostudiothomaskoehler.de

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

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
Ontdek de wereld van FRANKIA op internet:
www.frankia.com

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

