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Compromisloze houding
Elke FRANKIA TITAN is uniek, maar ze hebben allemaal dezelfde 
drijfveer: u onderweg zo onafhankelijk mogelijk te laten zijn en  
u te laten genieten van uw eigen comfortzone. Hierbij sluiten  
wij geen compromissen: Daarom zet de Liner in op maximaal 
rijplezier, een uniek techniekpakket en luxe in het interieur. Alles 
onder de vooronderstelling om te voldoen aan de hoogste eisen 
aan kwaliteit, stijl en uitrusting. 
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Fiat rijden in zijn sierlijkste vorm: Met de FRANKIA TITAN toont u ook onderweg karakter!  
Want het automotive exterieurdesign zet in op exclusiviteit en persoonlijkheid.

FRANKIA I 790 GD TITAN
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Sterke samenwerking 
Wat maakt Fiat en FRANKIA als team zo sterk? Of het  
nu gaat om de unieke dubbele bodem of het maximale 
rijplezier: De krachtige Fiat Ducato met verlaagd AL-KO 
chassis geeft ons de perfecte basis om bijzondere cam-
pers te realiseren en daardoor gericht op uw wensen en 
behoeften in te gaan. 

Veelzijdigheid en uniciteit op Fiat Ducato met verlaagd AL-KO chassis  
De nieuwe TITAN NEXT, F-Line I 680 PLUS, F-Line I 740 GD en de F-Line A 740 PLUS (v. l. n. r.)
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AL MEER DAN 35 JAAR  
ONTWIKKELINGSPARTNERS



6 FRANKIA I 890 GD-B TITAN / FRANKIA I 890 QD-B TITAN

Duidelijk statement
De FRANKIA TITAN I 890 komt heel zelfbewust uit voor zijn 
grootheidswaanzin. Want waarom zou hij klein denken als 
hij juist groots comfort biedt? De Liner met barzitgroep 
inclusief multimedia-workplace overtreft alle normen – met 
pure luxe op een lengte van bijna 9 m, een doorlopende 
stahoogte van 2,03 m en aparte XXL-bedden met een 
lengte van 2,10 m of een 1,60 m breed queensbed.
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Individuele stijl
Trends komen en gaan, maar stijl is tijdloos en laat  
persoonlijkheid zien. Dat weet ook de FRANKIA TITAN. 
Daarom wordt in het interieur gebruikgemaakt van luxe  
materialen en is er sprake van pure elegantie, frisse  
contrasten, veel licht en individuele ruimte. Het traploze  
interieur met een stahoogte van 2,03 m maakt van  
de luxeliner een fantastische loft met een bijzondere 
uitstraling.
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Charismatisch type
Zelfs onder de luxeliners springt de FRANKIA TITAN 
840 PLUS door zijn bijzondere karakter in het oog: 
Want als het gaat om unieke woonconcepten en  
ruimtebeleving, dan bepaalt hij de norm.  Door de 
combinatie van de rondzitgroep die in het licht baadt 
met de grootste FRANKIA MaxiFlex-keuken, geniet u 
van een uniek lounge-gevoel. 



12 FRANKIA TITAN NEXT

Stijlvol genieten
Vakantie betekent vrijheid. Alles kan, niets moet. U beslist 
waar de reis naartoe gaat, ook op culinair gebied. De 
benodigde ruimte daarvoor wordt u geboden door de 
spitsvondig bedachte FRANKIA MaxiFlex-keuken. Want 
deze biedt u maximale ruimte, kan altijd flexibel worden 
uitgebreid en zit vol slimme oplossingen.
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Perfecte tijd
In de FRANKIA TITAN kunt u de dag gewoon eens verande-
ren in de nacht – of omgekeerd. Veel licht, veel ruimte en 
hoogwaardige materialen maken van uw slaapkamer in de 
luxeliner een perfecte "place to stay". En daarbij beslist u 
natuurlijk hoe u wilt slapen: in aparte bedden, in het extra 
brede queensbed of in het elektrische hefbed.
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Grote vrijheid
In de FRANKIA-wellnessbadkamer geniet u van 
zoveel ruimte en exclusief comfort zoals men dat 
eigenlijk alleen kent van thuis. Harmonische opper-
vlakken, hoogwaardige materialen, flexibele opberg-
ruimten en innovatieve details maken het mogelijk.  
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De FRANKIA TITAN is hét multitalent onder de luxeliners op Fiat 
Ducato-basis. Er is keuze uit negen integraalplattegronden met 
een lengte van acht tot negen meter.  Of het nu gaat om een 
rondzitgroep, een elektrisch hefbed, aparte bedden of een extra 
breed queensbed – u beslist hoe u wilt leven en slapen.

Volledig geïsoleerde Thermo Guard Plus-wandopbouw 
met 11 jaar garantie, Alde Compact-warmwaterverwar-
ming, XL-verswatertank met een inhoud van maximaal 
300 liter

Meer inclusief voor  
maximaal comfort

Enorme garage achterin met een hoogte van tot wel 
1,24 m, FRANKIA dubbele bodem (traploos en ver-
warmbaar) met een doorlopende hoogte van 35 cm  
en veel slimme opbergoplossingen in het interieur

Meer opbergruimte is 
bijna niet mogelijk

Nooit tevreden zijn, steeds beter worden, iets unieks 
creëren – dat was én is de spirit die FRANKIA, Fiat 
Ducato en AL-KO verbindt. 36 jaar geleden, vandaag  
en morgen. 

Meer grenzen overschrijden –  
met sterke partners 

Highlights van de  
FRANKIA TITAN 

Indrukwekkende  
performance 
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En er is nog meer mogelijk: Dat laat de nieuwe luxeliner 
van FRANKIA zien. Met het intelligente sanitairsysteem 
iNDUS is hij toonaangevend op het gebied van  
onafhankelijkheid

Meer vrijheid met de nieuwste generatie van de 
luxeliner: FRANKIA TITAN Next

Luxeliner met een lengte van bijna 9 m en een totaal-
gewicht in serie van 5,5 ton met barzitgroep. De keuze 
is aan u: aparte bedden met een lengte van 2,10 m of 
een queensbed van 1,60 m breed

Grootsheid op de weg: leven en  
reizen in de FRANKIA TITAN I 890

Dat vindt u zo alleen in de FRANKIA TITAN: uniek 
techniekpakket met 120 Ah LiFePO4-accu, 2 krachtige 
110W-zonnepanelen, 1700W-sinusomvormer en nog 
veel meer

Meer techniek voor  
uw onafhankelijkheid

All inclusive: nieuwe cockpit, dieseltank voor 90 l,  
automatische transmissie met koppelomvormer en  
9 versnellingen, milieuvriendelijke AdBlue-technologie, 
achteruitrijcamera en nog veel meer

Meer rijplezier  
met Fiat Ducato
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Unieke techniek

FRANKIA I 790 GD TITAN

Met exclusief techniekpakket

In één oogopslag: actueel stroomverbruik 
en acculading

Accu-computer / tele- 
aanduiding voor zonnepanelenNieuwste stand van de techniek: betrouw-

baarheid door LiFePO4-technologie met 
zeer hoge opslagcapaciteit

120Ah-lithiumaccu 

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

Accu-booster 

Zodat uw LiFePO4-accu altijd snel en veilig 
wordt opgeladen 

Automatische CAC- 
computerlader

Nu met nog meer power – ook wanneer de 
zon bijna niet schijnt

2 krachtige zonnepanelen 
van 110 watt

230V-verbruikers zonder beperkingen ge-
bruiken; geïntegreerde voorrangsschakeling

1700W-sinusomvormer
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Bij de FRANKIA TITAN standaard

5,5 meter luifel  
van THULE

Innovatieve wand- en vloeropbouw  
met 34 mm wanddikte standaard en  
11 jaar dichtheidsgarantie

FRANKIA  
Thermo Guard Plus

Fiat Ducato 160 Multijet Power: automatische 
transmissie met koppelomvormer en 9 versnel-
lingen – maximaal rijcomfort en betere benutting 
van het koppel (+5%); dankzij standaard 
AdBlue-motor bovendien milieuvriendelijker 
(verbruik en emissies verlaagd)

160pk-motor, automatische  
transmissie met koppelomvormer 
en 9 versnellingen, cruise control

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

Satellietinstallatie TELECO

Bij de FRANKIA TITAN standaard

Lichtmetalen velgen

Keuze uit tien FRANKIA TITAN-plattegronden

Unieke variabiliteit
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Next Generation
Wie dacht dat er niet meer mogelijk is, kent FRANKIA 
niet. Wij zijn nooit tevreden en willen altijd beter  
worden om u nog meer vrijheid te kunnen bieden,  
wanneer u op reis bent. Met de nieuwe luxeliner TITAN 
Next zetten wij een nieuwe stap in de richting van 
maximale onafhankelijkheid.  
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Met iNDUS van Thetford maken wij in de FRANKIA 
TITAN Next standaard voor de eerste keer gebruik 

van een intelligent sanitairsysteem, dat heel 
hygiënisch is en waardoor u maximaal zeven dagen 

onafhankelijk bent.
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Innovatieve pionier 
In de nieuwe TITAN Next worden alle bijzonderheden verenigd, 
die typisch zijn voor de luxe campers van FRANKIA: een 
sterke basis en een uniek techniekpakket. XL-lengtekeuken 
en face-to-face-zitgroep. Hoogwaardig design en unieke 
oplossingen. Bij het streven naar stijl en innovatie gaat deze 
camper zelfs nog een stap verder: met een markant nieuw 
exterieurdesign en met nieuwe slimme details in het interieur, 
die zo alleen in de TITAN Next te vinden zijn.
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Standaard bij FRANKIA: liefde voor detail – hier rondom het nieuwe queensbed

Bijzondere upgrade
Waarom zou u met minder genoegen nemen, 
wanneer u alles kunt hebben? Daarom zet de 
FRANKIA TITAN in op een volledige uitrusting. 
Hier zit standaard alles in wat u nodig heeft om 
op het hoogste niveau onafhankelijk te reizen.
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Geweldige verschijning
Standaarduitrusting in de FRANKIA TITAN

790 | 840 | 890
Chassis Fiat Ducato

40 Heavy Chassis

Airbag aan bestuurders- en bijrijderskant

160 pk

2,2 l Euro-VI-motor

Traction+ incl. elektronische stabiliteitscontrole (ESC) en Hill 
Holder

Hill Descent Control

90 l-dieseltank

Intelligente dynamo 220 A

Cruise control

Automatische transmissie met koppelomvormer en 9 versnellingen

Handmatig bedienbare airco

Multifunctioneel stuurwiel

Lederen stuurwiel en versnellingspook

Stuurwiel in hoogte verstelbaar

Lichtmetalen velgen

5 ton (tandemasser) technisch toelaatbare totale massa, 5,5 ton 
bij 890, TITAN NEXT serie

Extra elektrische verwarming voor het chassis om de 
interieurruimte sneller op te warmen

Verlaagd AL-KO chassis

Versterkte veren aan de voorzijde

Opbouw

Thermo Guard Plus zijwanden met 11 jaar dichtheidsgarantie

Witte GVK-gelcoating – hagelbestendig

Doorlopende, verwarmde dubbele bodem met een  
hoogte van ca. 350 mm

Centrale vergrendeling voor de deur van de opbouw en het portier 
van de bestuurderscabine via originele autosleutel

Handmatig bedienbare steunpoten achter (vervalt bij bestelling 
optie luchtvering)

Elektrisch 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

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

Bedden

Elektrisch verstelbaar hefbed (bij integraalmodellen)

Elektrische installatie

Omvormer MT 1700-Si-N/sinus (Büttner)

2 zonnepanelen 110 W (Büttner) met tele-aanduiding, TITAN 
NEXT: 3 zonnepanelen 110 W (Büttner) met tele-aanduiding

Centrale besturing , goed zichtbaar en eenvoudig te bedienen

Doorlopende verwarmde dubbele FRANKIA bodem

Elektrisch verduisteringsplissé aan de voorkant  
met privacy- en zonneschermfunctie 
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790 | 840 | 890
Zonneregelaar MT 350 PP (Büttner)

Besturing MT 5000 iQ (accucomputer van Büttner)

LiFePO4-accu, 120 Ah

Accu-booster 40 A

CBE-BUS-Control-Panel met LCD-beeldscherm

LED-voortentverlichting met apart schakelbare bewegingsmelder

Dimbare LED-sfeerverlichting

Dimbare LED-spots

LED-leeslampjes

4 230V-stopcontacten

3 USB-contactdozen (4 bij integraal met hefbed)

230V-contactdoos in achterste garage aan de bijrijderskant

12V-contactdoos in achterste garage aan de bijrijderskant

Multimedia | Radio | Satellietinstallaties

Alphatronics-flatscreen 24" - SL-Line  
(bij 840 PLUS, 890 GD-B/QD-B en TITAN NEXT 32")

Satellietinstallatie TELECO – TWIN FLATSAT EASY SMART S85

Voorbereiding 2e tv-plaats in de slaapkamer 12V-/coax-contactdoos

Alpine X903D-DUCA navigatiesysteem, 9" met DAB-radio

Hoogwaardige dak-combiantenne UKW/DAB+/GPS

Split-achteruitrijcamera met aparte monitor

Zittingen | Kussens

Combinatie hout-/stof naar keuze uit zes verschillende woonwerelden

Garages | Fietsdragers

Sjorrailsysteem (voor hoge garages achterin)

Wasruimte | Watervoorziening

Verswatertank, ca. 150 l inclusief instelbare 50 liter vulling tijdens 
het rijden (TITAN NEXT: ca. 250 l)

Afvalwatertank, ca. 130 liter  
(TITAN NEXT: 105 l + 45l-fecaliëntank)

Keramisch toilet (TITAN NEXT: Thetford iNDUS System)

Tweede Thetford-cassette (uitzondering TITAN NEXT)

Airco | Verwarming

Alde-ventilator

Alde-warmtewisselaar

Alde Compact 3020 HE warmwaterverwarming

Duo Control voor gasflessen

Keuken | Koelkast | Kookplaat

FRANKIA MaxiFlex-keuken: unieke functionele systeemkeuken met 
hoogwaardige HPL-kookplaat en uitbreidbaar werkvlak

TecTower 10, kan aan beide kanten open

Luifels

Thule-luifel, 5,5 m, antracietkleurige luifelbehuizing

Dimbare LED-verlichting

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

Geweldige verschijning
Standaarduitrusting in de FRANKIA TITAN
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Luifel – optioneel met geïntegreerd LED-verlichtingsprofiel

Milieuvriendelijk: energie via twee zonnepanelen

Zelfoprollende kabelhaspel met 15 m kabel en  
centrale voorziening

Diverse praktische  
USB-contactdozen

Verstelbare achter-  
en zijluiken
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Vrije keus
De FRANKIA TITAN biedt voor elke wens de perfecte 
plattegrond. U heeft de vrijheid om te beslissen  
hoe u wilt wonen en reizen. 

Ca. lengte van de camper

Toelaatbaar totaalgewicht in 
beladen toestand

Standaard/optie

Zitplaatsen met veiligheidsgordel

Slaapplaatsen
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I 790 GD TITAN

I 790 QD TITAN

I 790 PLUS TITAN

I 840 GD TITAN

I 840 QD TITAN

I 840 PLUS TITAN

I 890 GD-B TITAN

I 890 QD-B TITAN

TITAN NEXT

8,9 m

8,9 m

8,4 m8,0 m

8,4 m7,9 m

8,4 m7,9 m

5,5 ton

5,5 ton

5,0 ton/5,5 ton5,0 ton/5,5 ton

5,0 ton/5,5 ton5,0 ton/5,5 ton

5,0 ton/5,5 ton5,0 ton/5,5 ton

7,9 m 5,5 ton

RONDZITGROEPRONDZITGROEP EXTRA HEFBED ACHTERIN MOGELIJK
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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.


