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FRANKIA NEO

Laat je overtuigen!
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Highlights van de
FRANKIA NEO

In ieder geval
toonaangevend

De FRANKIA NEO weet waar het op aankomt: Daarom heeft hij
een innovatieve lichtgewichtconstructie van 3,5 of 4,5 ton totaalgewicht op een wendbare lengte van minder dan 7 m. Zijn sterke
basis: de Sprinter van Mercedes-Benz met krachtige voorwielaandrijving.

Nooit tevreden zijn, grenzen overschrijden, nieuwe
mogelijkheden creëren – dat was en is de spirit die
FRANKIA en Mercedes-Benz verbindt. 48 jaar geleden,
vandaag en morgen

In ieder geval erop uit,
maakt niet uit wanneer

In ieder geval de
NEO-formule ontdekt

Perfect om 's winters op reis te gaan: nieuwe wandopbouw ThermoProtect gemaakt van een hoogwaardige
aluminiumlegering, dak van sterke GVK en verwarmde
dubbele bodem

Royale ruimtebeleving + lichtheid + kwaliteit = NEO!
Zo eenvoudig is dat met een doorlopende interieurhoogte van 2 m en een hoogwaardige lichtgewichtconstructie
in FRANKIA-kwaliteit

In ieder geval
past hij bij mij

In ieder geval
relaxed

Behalve de MT 7 GDK met lengtebedden is de NEO
nu ook leverbaar als MT 7 BD – met dwarsbed achterin
en ruime zitgroep. Beiden met een grote keuken en
84l-koelkast

Inpakken was nog nooit zo eenvoudig: innovatief EasyLoad-System by FRANKIA (optioneel) – met extra groot
achterluik, verlaagde garage en doorlaadbare dubbele
bodem aan de voorzijde

In ieder geval blijft
hij slim

In ieder geval
voldoende ruimte

Met Light-Wing-lampen (optioneel), multifunctionele
oplossingen in de badkamer, rijassistentiesystemen zoals een zijwindassistent en Keyless Start, zelfoprollende
kabelhaspel en nog veel meer

Doorlopende dubbele bodem met een hoogte van
20 tot 40 cm dankzij AL-KO chassisconstructie, grote garage met een hoogte van 1,20 m, heel veel opbergruimte
in het interieur

(afbeelding als voorbeeld) 3

FRANKIA NEO

Basispreise
HALF-INTEGRAAL
3,5 t

3,5 t

MT 7 GDK NEO

MT 7 BD NEO

Sprinter 414, 143 pk, Euro VI, 3,5 ton

Sprinter 414, 143 pk, Euro VI, 3,5 ton

Sprinter 414, 143 pk, Euro VI, 3,5 ton,
BLACK LINE

Sprinter 414, 143 pk, Euro VI, 3,5 ton,
BLACK LINE

Sprinter 414, 143 pk, Euro VI, 4,5 ton

Sprinter 414, 143 pk, Euro VI, 4,5 ton

Sprinter 414, 143 pk, Euro VI, 4,5 ton,
BLACK LINE

Sprinter 414, 143 pk, Euro VI, 4,5 ton,
BLACK LINE

Vanaf productiestart begin kalenderjaar 2022 Sprinter 415, 150 pk

4 (Abbildung beispielhaft)

FRANKIA NEO

Technische gegevens
MT 7 GDK NEO
BASISVOERTUIG (STANDAARD)
Chassis

MT 7 BD NEO

MT 7 GDK NEO

MT 7 BD NEO

BLACK LINE

BLACK LINE

Sprinter 414 (415) Sprinter 414 (415) Sprinter 414 (415) Sprinter 414 (415)
Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Cilinder / cilinderinhoud, ccm

4 / 2.143 (4 / 1.950)

4 / 2.143 (4 / 1.950)

4 / 2.143 (4 / 1.950)

4 / 2.143 (4 / 1.950)

Vermogen, kW / pk

105 / 143 (110 / 150) 105 / 143 (110 / 150) 105 / 143 (110 / 150) 105 / 143 (110 / 150)

Tankinhoud diesel, I

65

65

92

92

3.800

3.800

3.800

3.800

AFMETINGEN

Half-integraal

Half-integraal

Half-integraal

Half-integraal

Totale lengte, cm

699

682

699

682

Totale breedte, cm

224

224

224

224

Totale hoogte, cm

290

290

290

290

Stahoogte, cm

200

200

200

200

Wielbasis, mm

GEWICHT 3,5 T

Half-integraal

Half-integraal

Half-integraal

Half-integraal

Massa in rijklare toestand, kg

2.976

1

2.976

1

2.976

1

2.9761

Toelaatbare totale massa in bel. toestand, kg

3.500

3.500

3.500

3.500

524

524

524

524

2.0002 / 7502

2.0002 / 7502

2.0002 / 7502

2.0002 / 7502

5.880

5.880

5.880

5.880

Half-integraal

Half-integraal

Half-integraal

Half-integraal

Massa in rijklare toestand, kg

2.976

1

2.976

1

2.976

1

2.9761

Toelaatbare totale massa in bel. toestand, kg

4.500

4.500

4.500

4.500

Laadvermogen, kg

1.524

Laadvermogen, kg
Max. aanhangergewicht geremd/ongeremd, kg
Max. toel. totaalgewicht van de combinatie, kg

GEWICHT 4,5 T

Max. aanhangergewicht geremd/ongeremd, kg
Max. toel. totaalgewicht van de combinatie, kg

1.524

1.524

1.524

2.000 / 750

2.000 / 750

2.000 / 750

2.0002 / 7502

5.880

5.880

5.880

5.880

1253 (20 l vulling
tijdens het rijden)4 / 100

1253 (20 l vulling
tijdens het rijden)4 / 100

1253 (20 l vulling
tijdens het rijden)4 / 100

1253 (20 l vulling
tijdens het rijden)4 / 100

1 x 80 Gel

1 x 80 Gel

1 x 105 LiFePO4

1 x 105 LiFePO4

84

84

84

84

Truma Combi
CP Plus

Truma Combi
CP Plus

Truma Combi
CP Plus

Truma Combi
CP Plus

2

2

2

2

2

2

UITRUSTING
Verswatertank/afvalwatertank ca., I
Accucapaciteit, Ah (20 h)
Koelkastinhoud ca., l
Verwarming

Vanaf de start van de productie begin 2022 zijn de getallen tussen haakjes geldig

1) De massa in rijklare toestand werd vastgesteld conform VO (EU) 1230/2012, echter met inachtneming van de vulling van de verswatertank tijdens het rijden (vgl. voetnoot 3 en 4)
en één gasfles (11 kg)
2) Het trekgewicht kan afhankelijk van de gekozen uitrusting variëren
3) Mogelijk bij een adequate instelling van de klep op de verswatertank: max. 125 liter
4) Inhoud van de verswatertank zoals bedoeld in bijlage V, deel A, punt 2.6 FN. (h)VO (EU) 1230/2012, met inachtneming van de begrenzing van een vulling van 20 l tijdens het rijden
Algemene aanwijzing
De informatie inzake massa’s en gewichten vindt plaats conform VO (EU) 1230/2012 voor zover de catalogus inclusief technische gegevens en prijslijsten geen afwijkende informatie bevat.
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FRANKIA NEO

Standaarduitrusting
FRANKIA NEO
Chassis Mercedes-Benz Sprinter
Airbag aan bestuurders- en bijrijderskant
143 pk EURO-VI-BlueTec-motor (vanaf productiestart begin kalenderjaar 2022 150 pk
Keyless Start
Zijwindassistent
Handgeschakelde transmissie met 6 versnellingen
65 liter-dieseltank
Automatische rijlichtbesturing
Dagrijverlichting
Versterkte dynamo 180 A (vanaf productiestart begin kalenderjaar 2022 200 A)
Elektrisch instelbare en verwarmde buitenspiegels
Elektrische raammechanismen en centrale vergrendeling voor bestuurderscabine
Bekerhouder bestuurders- en bijrijderskant
Originele volledige wielafdekking 16”
Vooras met verhoogd draagvermogen
Stuurwiel in hoogte en lengte verstelbaar
Klapdeksel voor opbergvak
Geluidsmaatregelen Mercedes-Benz: Motorruimte-isolatie en bekleding onder de vloer
Elektrische warmeluchtbijverwarming
Opbouw
Unieke FRANKIA ThermoProtect wandopbouw incl. 7 jaar dichtheidsgarantie
en hagelbestendig GVK-dak
Externe kleur tenorietgrijs
Bumper in voertuigkleur gelakt
Zijluik aan rechtervoertuigkant
Uniek verlaagd AL-KO chassis met standaard doorlaadmogelijkheid
(afhankelijk van de indeling)
Doorlopende traploos verwarmde dubbele bodem met een hoogte van ca. 200 mm
Automotive voertuigachterzijde met standaard dynamische knipperlichten
Opbergruimten | Ramen | Portieren
Ondoorzichtig plissé
Opbergruimteverlichting onder zitgroep

Standaarduitrusting
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Speciale uitvoering tegen meerprijs

– Niet mogelijk

MT 7 GDK

MT 7 BD

NEO

NEO

FRANKIA NEO

MT 7 GDK

MT 7 BD

NEO

NEO

Elektrische installatie
Gel-accu 1 x 80 Ah incl. 22 Ah oplader
Dimbare LED-spots
LED-leeslampjes
2x 230V-stopcontacten
3x USB-contactdozen
Multimedia | Radio | Satellietinstallaties
Autoradiovoorbereiding
Hoogwaardige dak-combiantenne UKW/DAB+/GPS
Externe kleur van de wanden
Contrasterende laklaag van de bestuurderscabine in tenoriet metallic
Zittingen | Kussens
Houtdecor Manhattan/White
Vloer met houtdecor antraciet
Woonwereldadvies Manhattan/White, Visby/White = meerprijs
Stofcombinatie naar keuze uit de bekledingsstoffen van de NEO-woonwerelden:
speciale uitrusting tegen meerprijs
Garages | Fietsdragers
Garage achterin met ca. 1,20 m binnenhoogte en standaard achterluik
evenals zijluik tot op de vloer aan rechtervoertuigkant
Wasruimte | Watervoorziening
Verswatertank , ca. 125 liter inclusief instelbare 20 liter vulling tijdens het rijden
Afvalwatertank, ca. 100 liter
Verswateraansluiting in apart luik
Royaal gecombineerde wasruimte inclusief oyaal gecombineerde badkamer met verplaatsbaar
banktoilet – door gasdrukveren ondersteund
Uitschuifbare wastafel in de wasruimte
Airco | Verwarming
Verwarming Truma Combi 6 incl. CP Plus-regeling
Keuken | Koelkast | Kookplaat
Compressorkoelkast
FRANKIA MaxiFlex-keuken voor voertuigen van 3,5 ton
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Dit is ook nog leverbaar:
FRANKIA NEO BLACK LINE

Extra uitrusting
FRANKIA NEO BLACK LINE

MT 7 GDK

MT 7 BD

NEO BLACK LINE

NEO BLACK LINE

Chassispakket voor speciaal model
Halfautomatische TEMPMATIC-airco
Cruisecontrol inclusief stuur met multifunctionele toetsen
Versterkte vooras
ECO-start-stopfunctie
Lederen stuurwiel
Warmte-isolatie bestuurderscabine
Elektrische parkeerrem
Wet-Wiper-systeem en regensensor
Warmtewerend glas met bandfilter in de voorruit
Grootlichtassistent
Actieve rijstrookassistent
Aandachtsassistent
92 l-brandstoftank
Mercedes-Benz-multimediasysteem MBUX, 10,25" met DAB+-radio en navigatiesysteem
FRANKIA Easy-Load-concept in garage achterin
Garage achterin met ca. 1,20 m binnenhoogte en standaard achterluik
evenals zijluik tot op de vloer aan rechtervoertuigkant
Achteruitrijcamera
Duo Control met Eis-Ex
Zonnepaneel 120 W
LiFePO-accu 105 Ah/capaciteit
Contactdoospakket
Noodbed voor zitgroep
Kleur bestuurderscabine obsidiaanzwart metallic (origineel Mercedes-Benz)
Exclusief BLACK LINE- exterieurdesign
Lichtmetalen 16"-wielen origineel Mercedes-Benz (zwart)
Interieurdesign in Visby White met exclusieve lederen-microvezelcombinatie in antraciet
FRANKIA Light-Wing-verlichting in de voorzijde
Dimbare LED-sfeerverlichting

Standaarduitrusting

Speciale uitvoering tegen meerprijs

– Niet mogelijk

*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

Maatgevend,
meeslepend, magisch
Highlights van de
FRANKIA M-Line

Sterke partners,
nieuwe perspectieven

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.

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

Uniek model,
luxe voor twee

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

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

*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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Krachtige basis,
dynamisch rijplezier

Maximale ruimte,
maximaal leven

Tractiesterke achterwielaandrijving, FSD-technologie,
infotainment met MBUX*, innovatieve rijassistentiesystemen (optioneel)

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

Slimme details,
hoogwaardig comfort

Bijzondere lichtheid,
innovatief voertuig

Centrale voorziening met zelfoprollende elektrokabel, verswatertank voor max. 160 liter, Thermo Guard
Plus-wandopbouw, Alde Compact-warmwaterverwarming – ook ideaal voor een winterse reis

FRANKIA M-Line NEO: 3,5-tonner met zeer hoog
laadvermogen, sterke voorwielaandrijving, top-opbergruimte met Easy-Load-concept, nu nieuw met lengteof dwarsbed

(afbeelding als voorbeeld) 11

FRANKIA M-LINE

INTEGRAAL 7400

I 7400 GD

I 7400 PLUS

Sprinter 516, 163 pk, Euro VI, 5 ton

Sprinter 516, 163 pk, Euro VI, 5 ton

Sprinter 516, 163 pk, Euro VI, 5,5 ton

Sprinter 516, 163 pk, Euro VI, 5,5 ton

HALF-INTEGRAAL 7400

T 7400 GD
Sprinter 516, 163 pk, Euro VI, 5 ton
Sprinter 516, 163 pk, Euro VI, 5,5 ton

Vanaf productiestart begin kalenderjaar 2022 Sprinter 515, 150 pk
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FRANKIA M-LINE

Technische gegevens
7400

7400

Sprinter 516 (515)

Sprinter 516 (515)

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Cilinder / cilinderinhoud, ccm

4 / 2.143 (4 / 1.950)

4 / 2.143 (4 / 1.950)

Vermogen, kW / pk

120 / 163 (110 / 150)

120 / 163 (110 / 150)

Tankinhoud diesel, I

71

71

4.325

4.325

AFMETINGEN

Integraal

Half-integraal

Totale lengte, cm

773

768

Totale breedte, cm

230

230

Totale hoogte, cm

309

309

Stahoogte, cm

203

203

BASISVOERTUIG (STANDAARD)
Chassis

Wielbasis, mm

GEWICHT 5,0 T

Integraal

Half-integraal

Massa in rijklare toestand, kg

3.957

1

3.8471

Toelaatbare totale massa in bel. toestand, kg

5.000

5.000

Laadvermogen, kg

1.043

1.153

2.0002 / 7502

2.0002 / 7502

7.000

7.000

Integraal

Half-integraal

Max. aanhangergewicht geremd/ongeremd, kg
Max. toel. totaalgewicht van de combinatie, kg

GEWICHT 5,5 T
Massa in rijklare toestand, kg

3.957

1

3.8471

Toelaatbare totale massa in bel. toestand, kg

5.500

5.500

Laadvermogen, kg

1.543

Max. aanhangergewicht geremd/ongeremd, kg

1.653

2.000 / 750

2.0002 / 7502

7.000

7.000

1604 (50 l vulling tijdens het rijden)3 / 130
7400 PLUS:
1504 (50 l vulling tijdens het rijden)3 / 130

1604 (50 l vulling tijdens het rijden)3 / 130

2 x 80 Gel

2 x 80 Gel

2

Max. toel. totaalgewicht van de combinatie, kg

2

UITRUSTING
Verswatertank/afvalwatertank ca., I
Accucapaciteit, Ah (20 h)
Koelkastinhoud ca., l
Verwarming

118 + 29

118 + 29

Alde ww-verwarming
3020 HE

Alde ww-verwarming
3020 HE

Vanaf de start van de productie begin 2022 zijn de getallen tussen haakjes geldig

1) De massa in rijklare toestand werd vastgesteld conform VO (EU) 1230/2012, echter met inachtneming van de vulling van de verswatertank tijdens het rijden (vgl. voetnoot 3 en 4)
en één gasfles (11 kg)
2) Het trekgewicht kan afhankelijk van de gekozen uitrusting variëren
3) Inhoud van de verswatertank zoals bedoeld in bijlage V, deel A, punt 2.6 FN. (h)VO (EU) 1230/2012, met inachtneming van de begrenzing van een vulling van 50 l tijdens het rijden
4) Mogelijk bij een adequate instelling van de klep op de verswatertank: max. 160 liter (I 7400 PLUS: max. 150 liter)
Algemene aanwijzing
De informatie inzake massa’s en gewichten vindt plaats conform VO (EU) 1230/2012 voor zover de catalogus inclusief technische gegevens en prijslijsten geen afwijkende informatie bevat.
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FRANKIA M-LINE

Standaarduitrusting
7400

FRANKIA M-LINE

LUXURY
Chassis Mercedes-Benz Sprinter
Airbag aan bestuurders- en bijrijderskant
163 pk EURO-VI-BlueTec-motor (Vanaf productiestart begin kalenderjaar 2022 Sprinter 150 pk)
Antiblokkeersysteem (ABS)
Aandrijfslipregeling (ASR)
Elektronische remkrachtverdeling (EBV)
Electronic Stability Control (ESP)
71 liter-dieseltank
Handgeschakelde transmissie
Halfautomatische airco
Cruise control
180A-dynamo (Vanaf productiestart begin kalenderjaar 2022 Sprinter 200A-dynamo)
5 ton technisch toelaatbare totale massa
Stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar
Extra elektrische verwarming voor het chassis om de interieurruimte sneller op te warmen
LED-grootlicht en -knipperlicht bij integraal-serie
Origineel verhoogd Mercedes-Benz chassis met achteraandrijving
Opbouw
Thermo Guard Plus zijwanden met 7 jaar dichtheidsgarantie
Witte 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 (T 7400 aparte afstandsbediening)
Handmatig bedienbare steunpoten achter (vervalt bij bestelling optie luchtvering of
optie hydraulische hefpoten)
Elektrisch verduisteringsplissé i.p.v. handmatig bedienbaar verduisteringsplissé
(bij integraalmodellen)
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

Standaarduitrusting
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Speciale uitvoering tegen meerprijs

– Niet mogelijk

FRANKIA M-LINE

7400
LUXURY

Bedden
Elektrisch verstelbaar hefbed (bij integraalmodellen)
Elektrische installatie
2 Gel-accu’s à 80 Ah
2 opladers 22 A
CBE BUS-Control-Panel met LCD-beeldscherm
LED-voortentverlichting met apart schakelbare bewegingsmelder
Dimbare LED-sfeerverlichting
Dimbare LED-spots
LED-leeslampjes
4x 230V-stopcontacten
3x USB-contactdozen (4x bij integraal met hefbed)
230V-contactdoos in achterste garage aan de bijrijderskant
12V-contactdoos in achterste garage aan de bijrijderskant
Multimedia | Radio | Satellietinstallaties
Autoradiovoorbereiding
Hoogwaardige dak-combiantenne UKW/DAB+/GPS
Zittingen | Kussens
Combinatie hout-/stof naar keuze uit 6 verschillende woonwerelden
Garages | Fietsdragers
Sjorrailsysteem (voor hoge garages achterin)
Wasruimte | Watervoorziening
Verswatertank, ca. 160 liter (I 7400 PLUS: ca. 150 liter)
inclusief instelbare 50 liter vulling tijdens het rijden
Afvalwatertank, ca. 130 liter
Keramisch toilet
Tweede Thetford-cassette
Airco | Verwarming
Alde Compact 3020 HE warmwaterverwarming
Keuken | Koelkast | Kookplaat
FRANKIA MaxiFlex-keuken:
unieke functionele systeemkeuken met hoogwaardige HPL-kookplaat
en uitbreidbaar werkvlak
TecTower 10, kan aan beide kanten open
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FRANKIA F-LINE

Met Fiat Ducato van
veel vrijheid genieten

16

Highlights van de
FRANKIA F-Line

Met sterke partners
grenzen overschrijden

De FRANKIA F-Line overtuigt met fascinerende opbouwmogelijkheden, die alleen een Fiat Ducato-basis in combinatie met verlaagd AL-KO chassis biedt. Integraal of alkoof, compacte unieke
camper of luxeliner – u kunt kiezen uit 15 bijzondere plattegronden met een lengte van 6,5 tot 9 meter.

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

Met de PLUS: de heel bijzondere
FRANKIA-plattegronden

Met de perfecte uitrusting
voor alle seizoenen

De populaire en royale FRANKIA-rondzitgroep is leverbaar in drie verschillende vormen en lengtes in vijf
plattegronden van de F-Line (integraal of alkoof).

Volledig geïsoleerde Thermo Guard Plus-wandopbouw
met 7 jaar garantie, Alde Compact-warmwaterverwarming, doorlopende, verwarmde dubbele bodem met
een hoogte van ca. 350 mm

Met de ideale basis
nieuw rijplezier ervaren

Superslim in serie –
gewoon typisch FRANKIA

Nieuwe cockpit met zeer moderne assistentiesystemen,
dieseltank tot 90 liter, automatische transmissie met
koppelomvormer en 9 versnellingen (alles optioneel),
milieuvriendelijke AdBlue-technologie

Traploos interieur met een stahoogte van meer dan 2 meter,
dubbele bodem toegankelijk vanuit het interieur, extra grote
ramen, FRANKIA centrale voorziening, XL-garage achterin
met een hoogte van max. 1,24 m en nog veel meer

Met de premiumliner F-Line I 890
boven zichzelf uitstijgen

Met de beste afkortingen
sinds de F-Line er is

Op een lengte van bijna 9 meter ervaart u in de
FRANKIA F-Line I 890 fantastisch comfort. De keuze
is aan u: face-to-face- of barzitgroep, aparte bedden
of queensbed

Klein, maar heel bijzonder: dat laten de I 680 SG met
compleet uitgebouwde achterzijde en de I 640 SD met
grote wellnessbadkamer dwars achterin zien

(afbeelding als voorbeeld) 17

FRANKIA F-LINE

INTEGRAAL 640

INTEGRAAL 680

I 640 SD

I 680 SG

I 680 PLUS

Ducato 40 H, 140 pk, Verlaagd AL-KO chassis,
Euro VI, 4,5 ton

Ducato 40 H, 140 pk, Verlaagd AL-KO chassis,
Euro VI, 4,5 ton

Ducato 40 H, 140 pk, Verlaagd AL-KO chassis,
Euro VI, 4,5 ton

INTEGRAAL 740

I 740 GD

I 740 PLUS

I 740 BD

Ducato 40 H, 140 pk, Verlaagd AL-KO chassis,
Euro VI, 4,5 ton

Ducato 40 H, 140 pk, Verlaagd AL-KO chassis,
Euro VI, 4,5 ton

Ducato 40 H, 140 pk, Verlaagd AL-KO chassis,
Euro VI, 4,5 ton

INTEGRAAL 790

I 790 GD

I 790 QD

Ducato 40 H, 140 pk, Verlaagd AL-KO chassis,
Euro VI, 5 ton

Ducato 40 H, 140 pk, Verlaagd AL-KO chassis,
Euro VI, 5 ton

Ducato 40 H, 140 pk, Verlaagd AL-KO chassis,
Euro VI, 5,5 ton

Ducato 40 H, 140 pk, Verlaagd AL-KO chassis,
Euro VI, 5,5 ton

INTEGRAAL 840
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I 840 GD

I 840 QD

I 840 PLUS

Ducato 40 H, 140 pk, Verlaagd AL-KO chassis,
Euro VI, 5 ton

Ducato 40 H, 140 pk, Verlaagd AL-KO chassis,
Euro VI, 5 ton

Ducato 40 H, 140 pk, Verlaagd AL-KO chassis,
Euro VI, 5 ton

Ducato 40 H, 140 pk, Verlaagd AL-KO chassis,
Euro VI, 5,5 ton

Ducato 40 H, 140 pk, Verlaagd AL-KO chassis,
Euro VI, 5,5 ton

Ducato 40 H, 140 pk, Verlaagd AL-KO chassis,
Euro VI, 5,5 ton

ALKOOF 680

A 680 PLUS
Ducato 40 H, 140 pk, Verlaagd AL-KO chassis,
Euro VI, 4,5 ton

ALKOOF 740

A 740 PLUS
Ducato 40 H, 140 pk, Verlaagd AL-KO chassis,
Euro VI, 4,5 ton

INTEGRAAL 890

I 890 GD-B

I 890 QD-B

Ducato 40 H, 140 pk, Verlaagd AL-KO chassis,
Euro VI, 5,5 ton

Ducato 40 H, 140 pk, Verlaagd AL-KO chassis,
Euro VI, 5,5 ton
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FRANKIA F-LINE

Technische gegevens
640

680

BASISVOERTUIG (STANDAARD)

Ducato 40 H

Ducato 40 H

Chassis / verlaagd chassis

Fiat / AL-KO

Fiat / AL-KO

Cilinder / cilinderinhoud, ccm

4 / 2.200

4 / 2.200

Vermogen, kW / pk

103 / 140

103 / 140

Tankinhoud diesel, I

90

90

Wielbasis, mm

3.980

3.980
(PLUS 4.025)

AFMETINGEN

Integraal

Alkoof

Integraal

Totale lengte, cm

645

706

708 (SG 698)

Totale breedte, cm

230

230

230

Totale hoogte, cm

311

322

311

Stahoogte, cm

203

203

203

Integraal

Alkoof

Integraal

Massa in rijklare toestand, kg

3.1901

3.3701

3.3901

Toelaatbare totale massa in bel. toestand, kg

4.500

4.500

4.500

Laadvermogen, kg

1.310

GEWICHT DUCATO 40 H 4,5 TON

1.130

1.110

Max. aanhangergewicht geremd/ongeremd, kg

2.000 / 750

Max. toel. totaalgewicht van de combinatie, kg

6.000

6.000

6.000

Massa in rijklare toestand, kg

–

–

–

Toelaatbare totale massa in bel. toestand, kg

–

–

–

Laadvermogen, kg

–

–

–

Max. aanhangergewicht geremd/ongeremd, kg

–

–

–

Max. toel. totaalgewicht van de combinatie, kg

–

–

–

Massa in rijklare toestand, kg

–

–

–

Toelaatbare totale massa in bel. toestand, kg

–

–

–

Laadvermogen, kg

–

–

–

Max. aanhangergewicht geremd/ongeremd, kg

–

–

–

Max. toel. totaalgewicht van de combinatie, kg

–

–

–

2

2

2.000 / 750
2

2

2.0002 / 7502

GEWICHT DUCATO 40 H / TANDEM 5,0 TON

GEWICHT DUCATO 40 H / TANDEM 5,5 TON

UITRUSTING
Verswatertank/afvalwatertank ca., I

1504 (50 l Fahrbefüllung)3 / 130

1504 (50 l vulling tijdens het rijden)3 / 130

Accucapaciteit, Ah (20 h), Gel-accu

1 x 80

1 x 80

118 + 29

118 + 29

Truma Combi CP Plus

Truma Combi CP Plus

Koelkastinhoud ca., l
Verwarming
1)
2)
3)
4)

20

De massa in rijklare toestand werd vastgesteld conform VO (EU) 1230/2012, echter met inachtneming van de vulling van de verswatertank tijdens het rijden (vgl. voetnoot 3 en 4) en één gasfles (11 kg)
Het trekgewicht kan afhankelijk van de gekozen uitrusting variëren
Inhoud van de verswatertank zoals bedoeld in bijlage V, deel A, punt 2.6 FN. (h)VO (EU) 1230/2012, met inachtneming van de begrenzing van een vulling van 50 l tijdens het rijden
Mogelijk bij een adequate instelling van de klep op de verswatertank: max. 150 liter

740

790

840

890

Ducato 40 H

Ducato 40 H

Ducato 40 H

Ducato 40 H

Fiat / AL-KO

Fiat / AL-KO

Fiat / AL-KO

Fiat / AL-KO

4 / 2.200

4 / 2.200

4 / 2.200

4 / 2.200

103 / 140

103 / 140

103 / 140

103 / 140

90

90

90

90

4.325

3.760 + 800

4.350 + 800

4.700 + 800

Alkoof

Integraal

Integraal

Integraal

Integraal

752

754 (QD 764)

786

846 (PLUS 839)

890

230

230

230

230

230

322

311

311

311

311

203

203

203

203

203

Alkoof

Integraal

3.4501

3.4701

–

–

–

4.500

4.500

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1.050

1.030

2.000 / 750
2

2

2.000 / 750

6.000

2

2

6.000

Integraal

Integraal

1

3.8501

–

–

–

3.750

–

–

5.000

5.000

–

–

–

1.250

1.150

–

–

–

2.0002 / 7502

2.0002 / 7502

–

–

–

6.000

6.000

–

Integraal

Integraal

Integraal

1

3.860

1

3.9501

–

–

3.760

–

–

5.500

5.500

5.500

–

–

1.740

1.640

1.550

–

–

2.0002 / 7502

2.0002 / 7502

1.5002 / 0

–

–

6.000

6.000

6.000

1504 (50 l vulling tijdens het rijden)3 / 130

1504 (50 l vulling tijdens het rijden)3 / 130

1504 (50 l vulling tijdens het rijden)3 / 130

1 x 80

2 x 80

2 x 80

2 x 80

118 + 29

118 + 29

118 + 29

118 + 29

Alde ww-verwarming 3020 HE

Alde ww-verwarming 3020 HE

Alde ww-verwarming 3020 HE

1504 (50 l vulling tijdens het rijden)3 / 130

Truma Combi CP Plus

Algemene aanwijzing
De informatie inzake massa’s en gewichten vindt plaats conform VO (EU) 1230/2012 voor zover de catalogus inclusief technische gegevens en prijslijsten geen afwijkende informatie bevat.
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FRANKIA F-LINE

Standaarduitrusting
FRANKIA F-LINE

640

680

740

790

840

890

EXCLUSIV

EXCLUSIV

EXCLUSIV

LUXURY

LUXURY

LUXURY

–

–

–

–

–

–

Chassis Fiat Ducato
40 Heavy Chassis
Airbag aan bestuurders- en bijrijderskant
140 pk
Euro-VI-Heavy-Duty
Traction+ incl. elektronische stabiliteitscontrole (ESC)
en Hill Holder
Hill Descent Control
90 liter-dieseltank
Handgeschakelde transmissie
Stuurwiel in hoogte verstelbaar
16 inch banden op stalen velgen
4,5 ton technisch toelaatbare totale massa
5 ton (tandemasser) technisch toelaatbare totale massa,
5,5 ton bij 890

–

–

–

Extra elektrische verwarming voor het chassis om de
interieurruimte sneller op te warmen
Verlaagd AL-KO chassis
Opbouw
Thermo Guard Plus zijwanden met 7 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 of optie hydraulische hefpoten)
Verduisteringsplissé alkoof, handmatig bedienbaar verduisteringsplissé, bij integraalmodellen met daglichtfunctie
Verduisteringsplissé voor alkoof, elektrisch verduisteringsplissé
in plaats van handmatig bedienbaar verduisteringsplissé bij
integraalmodellen
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
Standaarduitrusting
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Speciale uitvoering tegen meerprijs

– Niet mogelijk

–

–

–

FRANKIA F-LINE

640

680

740

790

840

890

EXCLUSIV

EXCLUSIV

EXCLUSIV

LUXURY

LUXURY

LUXURY

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Bedden
Elektrisch verstelbaar hefbed (bij integraalmodellen)
Elektrische installatie
1 Gel-accu à 80 Ah
2 Gel-accu’s 80 Ah

–

–

–

1 oplader 22 A
2 opladers 22 A

–

–

–

230V-contactdoos in achterste garage aan de bijrijderskant

–

–

–

12V-contactdoos in achterste garage aan de bijrijderskant

–

–

–

CBE BUS-Control-Panel met LCD-beeldscherm
LED-voortentverlichting met apart schakelbare bewegingsmelder
Dimbare LED-sfeerverlichting
Dimbare LED-spots
Leeslampjes
3 – 4x 230V-stopcontacten
3x USB-contactdozen (4x bij integraal met hefbed)

Multimedia | Radio | Satellietinstallaties
Autoradiovoorbereiding
Hoogwaardige dak-combiantenne UKW/DAB+/GPS
Zittingen | Kussens
Combinatie hout-/stof naar keuze uit 6 verschillende woonwerelden
Garages | Fietsdragers
Sjorrailsysteem (voor hoge garages achterin)
Wasruimte | Watervoorziening
Verswatertank, ca. 150 liter inclusief instelbare 50 liter vulling tijdens
het rijden
Afvalwatertank, ca. 130 liter
Keramisch toilet
Tweede Thetford-cassette
Airco | Verwarming
Verwarming Truma Combi 6 inclusief CP Plus-regeling
Alde Compact 3020 HE warmwaterverwarming

–

–

–

Keuken | Koelkast | Kookplaat
FRANKIA MaxiFlex-keuken: unieke functionele systeemkeuken met
hoogwaardige HPL-kookplaat en uitbreidbaar werkvlak
TecTower 10, kan aan beide kanten open
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FRANKIA TITAN

Indrukwekkende
performance
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Highlights van de
FRANKIA TITAN

Meer grenzen overschrijden –
met sterke partners

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.

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 opbergruimte is
bijna niet mogelijk

Meer inclusief voor
maximaal comfort

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

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

Meer rijplezier
met Fiat Ducato

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

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

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

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

Luxeliner met een lengte van bijna 9 m en een totaalgewicht 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

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

(afbeelding als voorbeeld) 25

FRANKIA TITAN

INTEGRAAL 790

I 790 GD TITAN

I 790 QD TITAN

I 790 PLUS TITAN

Ducato 40 H, 160 pk, AL-KO, Euro VI, 5 ton

Ducato 40 H, 160 pk, AL-KO, Euro VI, 5 ton

Ducato 40 H, 160 pk, AL-KO, Euro VI, 5 ton

Ducato 40 H, 160 pk, AL-KO, Euro VI, 5,5 ton

Ducato 40 H, 160 pk, AL-KO, Euro VI, 5,5 ton

Ducato 40 H, 160 pk, AL-KO, Euro VI, 5,5 ton
Ducato 40 H, 160 pk, AL-KO, Euro VI, 5 ton,
met hefbed achterin
Ducato 40 H, 160 pk, AL-KO, Euro VI, 5,5 ton,
met hefbed achterin

TITAN NEXT
Ducato 40 H, 160 pk, AL-KO, Euro VI, 5,5 ton

INTEGRAAL 840

I 840 GD TITAN

I 840 QD TITAN

I 840 PLUS TITAN

Ducato 40 H, 160 pk, AL-KO, Euro VI, 5 ton

Ducato 40 H, 160 pk, AL-KO, Euro VI, 5 ton

Ducato 40 H, 160 pk, AL-KO, Euro VI, 5 ton

Ducato 40 H, 160 pk, AL-KO, Euro VI, 5,5 ton

Ducato 40 H, 160 pk, AL-KO, Euro VI, 5,5 ton

Ducato 40 H, 160 pk, AL-KO, Euro VI, 5,5 ton

INTEGRAAL 890

I 890 GD-B TITAN

I 890 QD-B TITAN

Ducato 40 H, 160 pk, AL-KO, Euro VI, 5,5 ton

Ducato 40 H, 160 pk, AL-KO, Euro VI, 5,5 ton

26 (afbeelding als voorbeeld)

FRANKIA TITAN

Technische gegevens
790

TITAN NEXT

840

890

Ducato 40 H

Ducato 40 H

Ducato 40 H

Ducato 40 H

Fiat / AL-KO

Fiat / AL-KO

Fiat / AL-KO

Fiat / AL-KO

Cilinder / cilinderinhoud, ccm

4 / 2.200

4 / 2.200

4 / 2.200

4 / 2.200

Vermogen, kW / pk

118 / 160

118 / 160

118 / 160

118 / 160

Tankinhoud diesel, I

90

90

90

90

Wielbasis, mm

3.760 + 800
(PLUS 3.900 + 800)

3.760 + 800

4.350 + 800

4.700 + 800

AFMETINGEN

Integraal

Integraal

Integraal

Integraal

Totale lengte, cm

786 (PLUS 796)

786

846 (PLUS 839)

890

Totale breedte, cm

230

230

230

230

Totale hoogte, cm

318
(PLUS mit HeckHubbett 328)

318

318

318

203

203

203

203

BASISVOERTUIG (STANDAARD)
Chassis / verlaagd chassis

Stahoogte, cm

GEWICHT
DUCATO 40 H / TANDEM 5,0 T

Integraal

Integraal

Integraal

met hefbed achtering

Massa in rijklare toestand, kg

4.2181

4.3681

–

4.3181

–

Toelaatbare totale massa in bel. toestand, kg

5.000

5.000

–

5.000

–

–

682

–

2.000 / 750

Laadvermogen, kg

782

632

2.000 / 750

Max. toel. totaalgewicht van de combinatie, kg

6.000

6.000

–

6.000

–

Integraal

Integraal
m. Heckhubett

Integraal

Integraal

Integraal

Massa in rijklare toestand, kg

4.2281

4.3781

4.4691

4.3281

4.4181

Toelaatbare totale massa in bel. toestand, kg

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

Laadvermogen, kg

1.272

1.122

1.031

1.172

1.082

Max. aanhangergewicht geremd/ongeremd, kg

2.0002 / 7502

2.0002 / 7502

1.5002 / 0

2.0002 / 7502

1.5002 / 0

Max. toel. totaalgewicht van de combinatie, kg

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

GEWICHT
DUCATO 40 H / TANDEM 5,5 T

2.000 / 750

–

Max. aanhangergewicht geremd/ongeremd, kg

2

2

2

2

2

2

–

UITRUSTING
Verswatertank/afvalwatertank ca., I
Fecaliëntank, l
Accucapaciteit, Ah (20 h)
Koelkastinhoud ca., l
Verwarming
1)
2)
3)
4)
5)

1504 (50 l ulling tijdens
het rijden)3 / 130

2505 (50 l ulling tijdens 1504 (50 l ulling tijdens 1504 (50 l ulling tijdens
het rijden)3 / 105
het rijden)3 / 130
het rijden)3 / 130

–

45

–

–

1 x 120 LiFePO4

2 x 120 LiFePO4

1 x 120 LiFePO4

1 x 120 LiFePO4

118 + 29

118 + 29

118 + 29

118 + 29

Alde ww-verwarming
3020 HE

Alde ww-verwarming 3020 HE

Alde ww-verwarming 3020 HE

Alde ww-verwarming
3020 HE

De massa in rijklare toestand werd vastgesteld conform VO (EU) 1230/2012, echter met inachtneming van de vulling van de verswatertank tijdens het rijden (vgl. voetnoot 3, 4 en 5) en één gasfles (11 kg)
Het trekgewicht kan afhankelijk van de gekozen uitrusting variëren
Inhoud van de verswatertank zoals bedoeld in bijlage V, deel A, punt 2.6 FN. (h)VO (EU) 1230/2012, met inachtneming van de begrenzing van een vulling van 50 l tijdens het rijden
Mogelijk bij een adequate instelling van de klep op de verswatertank: max. 150 liter
Mogelijk bij een adequate instelling van de klep op de verswatertank: max. 250 Liter

Algemene aanwijzing
De informatie inzake massa’s en gewichten vindt plaats conform VO (EU) 1230/2012 voor zover de catalogus inclusief technische gegevens en prijslijsten geen afwijkende informatie bevat.
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FRANKIA TITAN

Standaarduitrusting
790

FRANKIA TITAN
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
2 zonnepanelen 110 W met tele-aanduiding,
TITAN NEXT: 3 zonnepanelen 110 W met tele-aanduiding
Zonneregelaar MT 350 PP
Standaarduitrusting
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Speciale uitvoering tegen meerprijs

– Niet mogelijk

840

890

FRANKIA TITAN

790

840

890

Besturing MT 5000 iQ (accucomputer)
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
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FRANKIA PLATIN

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, 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)

(afbeelding als voorbeeld) 31

FRANKIA PLATIN

INTEGRAAL 7900

I 7900 GD PLATIN

I 7900 QD PLATIN

I 7900 PLUS PLATIN

Sprinter 519, 190 pk, Euro VI, 5,5 ton, in het wit

Sprinter 519, 190 pk, Euro VI, 5,5 ton, in het wit

Sprinter 519, 190 pk, Euro VI, 5,5 ton, in het wit

Sprinter 519, 190 pk, Euro VI, 5,5 ton

Sprinter 519, 190 pk, Euro VI, 5,5 ton

Sprinter 519, 190 pk, Euro VI, 5,5 ton
Sprinter 519, 190 pk, Euro VI, 5,5 ton,
met hefbed achterin, in het wit
Sprinter 519, 190 pk, Euro VI, 5,5 ton,
met hefbed achterin

PLATIN FINAL SIX
Sprinter 519, 190 pk, Euro VI, 5,5 ton

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

INTEGRAAL 8400

I 8400 GD PLATIN

I 8400 QD PLATIN

I 8400 PLUS PLATIN

Sprinter 519, 190 pk, Euro VI, 5,5 ton, in het wit

Sprinter 519, 190 pk, Euro VI, 5,5 ton, in het wit

Sprinter 519, 190 pk, Euro VI, 5,5 ton, in het wit

Sprinter 519, 190 pk, Euro VI, 5,5 ton

Sprinter 519, 190 pk, Euro VI, 5,5 ton

Sprinter 519, 190 pk, Euro VI, 5,5 ton
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FRANKIA PLATIN

Technische gegevens
7900

7900

FINAL SIX

8400

MET HEFBED ACHTERIN

BASISVOERTUIG (STANDAARD)

Sprinter 519

Sprinter 519

Sprinter 519

Sprinter 519

Chassis

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

6 / 2.987 (4 / 1.950)

6 / 2.987 (4 / 1.950)

6 / 2.987

6 / 2.987 (4 / 1.950)

Vermogen, kW / pk

140 / 190

140 / 190

140 / 190

140 / 190

Tankinhoud diesel, I

93

93

93

93

Wielbasis, mm

4.525

4.525

4.525

4.825

AFMETINGEN

Integraal / Integr. in
het wit

Integraal / Integr. in
het wit

Integraal / Integr. in
het wit

Integraal / Integr. in
het wit

Totale lengte, cm

804 (PLUS 814)

814

804

858

Totale breedte, cm

230

230

230

230

Totale hoogte, cm

323

326

323

323

Stahoogte, cm

203

203

203

203

Integraal / Integr. in
het wit

Integraal / Integr. in
het wit

Integr. in het wit

Integraal / Integr. in
het wit

4.4691 / 4.4551

4.6251 / 4.6051

4.4551

4.6251 / 4.6051

5.500

5.500

5.500

5.500

1.031 / 1.045

875 / 895

1.045

875 / 895

1.9502 / 7502

1.9502 / 7502

1.9502 / 7502

1.9502 / 7502

7.000

7.000

7.000

7.000

Cilinder / cilinderinhoud, ccm

GEWICHT 5,5 TON
Massa in rijklare toestand, kg
Toelaatbare totale massa in bel. toestand, kg
Laadvermogen, kg
Max. aanhangergewicht geremd/
ongeremd, kg
Max. toel. totaalgewicht van
de combinatie, kg

UITRUSTING

Verswatertank/afvalwatertank ca., I

Accucapaciteit, Ah (20 h)
Koelkastinhoud ca., l
Verwarming

2704 (50 l vulling tijdens het
rijden)3 /130
7900 PLUS:
2105 (50 l vulling tijdens het
rijden)3 /130

2105 (50 l vulling tijdens het
rijden)3 /130

2704 (50 l vulling tijdens het
rijden)3 /130

2704 (50 l vulling tijdens het
rijden)3 / 130
8400 PLUS:
2206 (50 l vulling tijdens het
rijden)3 /130

2 x 120 LiFePO4

2 x 120 LiFePO4

2 x 120 LiFePO4

2 x 120 LiFePO4

118 + 29

118 + 29

118 + 29

118 + 29

Alde WW-Heizung
3020 HE

Alde ww-verwarming
3020 HE

Alde ww-verwarming
3020 HE

Alde ww-verwarming
3020 HE

Vanaf de start van de productie begin 2022 zijn de getallen tussen haakjes geldig

1) De massa in rijklare toestand werd vastgesteld conform VO (EU) 1230/2012, echter met inachtneming van de vulling van de verswatertank tijdens het rijden (vgl. voetnoot 3, 4, 5 en 6)
en één gasfles (11 kg)
2) Het trekgewicht kan afhankelijk van de gekozen uitrusting variëren
3) Inhoud van de verswatertank zoals bedoeld in bijlage V, deel A, punt 2.6 FN. ( (h)VO (EU) 1230/2012, met inachtneming van de begrenzing van een vulling van 50 l tijdens het rijden
4) Mogelijk bij een adequate instelling van de klep op de verswatertank: max. 270 liter
5) Mogelijk bij een adequate instelling van de klep op de verswatertank: max. 210 liter
6) Mogelijk bij een adequate instelling van de klep op de verswatertank: max. 220 liter
Algemene aanwijzing
De informatie inzake massa’s en gewichten vindt plaats conform VO (EU) 1230/2012 voor zover de catalogus inclusief technische gegevens en prijslijsten geen afwijkende informatie bevat.
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FRANKIA PLATIN

Standaarduitrusting
7900

FRANKIA PLATIN
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
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
Plisséhor geïntegreerd in het deurkozijn van de opbouw en in alle dakluiken
Bedden
Elektrisch verstelbaar hefbed
Elektrische installatie
Omvormer MT 1700-Si-N/sinus
4 zonnepanelen 110 W met tele-aanduiding
Zonneregelaar MT 550 PP
Besturing MT 5000-H (hybride accucomputer)
LiFePO4-accu (2x 120 Ah)
Standaarduitrusting
34

Speciale uitvoering tegen meerprijs

– Niet mogelijk

8400

FRANKIA PLATIN

7900

8400

1 oplaadbooster (90 A)
1 oplader (40 A) inclusief pulser
CBE-BUS-Control-Panel met LCD-beeldscherm
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
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
Tweede Thetford-cassette
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)
*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.

35

Speciale uitrusting
Uitrustingsnummer

Gewicht
in kg

CHASSIS FIAT DUCATO

36

OP29550

Active Chassis

140 pk, Euro VI Heavy Duty, 90 l-dieseltank, cruisecontrol, airbag aan bestuurders- en
bijrijderskant, handgeschakelde transmissie, handmatig bedienbare airco, multifunctioneel
stuurwiel, voorbereiding voor mistlampen, versterkte veren voor (Fiat), inclusief laadbooster

OP29600

Active + Automatic Chassis

140 pk, Euro VI Heavy Duty, 90 l-dieseltank, cruisecontrol, airbag aan bestuurders- en bijrijderskant, automatische transmissie, handmatig bedienbare airco, multifunctioneel stuurwiel,
voorbereiding voor mistlampen, versterkte veren voor (Fiat), inclusief laadbooster

31

OP29650

Dynamic Chassis

160 pk, Euro VI Heavy Duty, 90 l-dieseltank, cruisecontrol, airbag aan bestuurders- en
bijrijderskant, handgeschakelde transmissie, handmatig bedienbare airco, multifunctioneel
stuurwiel, voorbereiding voor mistlampen, versterkte veren voor (Fiat), inclusief laadbooster

44

OP29700

Dynamic + Automatic Chassis

160 pk, Euro VI Heavy Duty, 90 l-dieseltank, cruisecontrol, airbag aan bestuurders- en bijrijderskant, automatische transmissie, handmatig bedienbare airco, multifunctioneel stuurwiel,
voorbereiding voor mistlampen, versterkte veren voor (Fiat), inclusief laadbooster

56

OP29800

Pro Chassis

180 pk, Euro VI Heavy Duty, 90 l-dieseltank, cruisecontrol, airbag aan bestuurders- en bijrijderskant, automatische transmissie, handmatig bedienbare airco, multifunctioneel stuurwiel,
voorbereiding voor mistlampen, versterkte veren voor (Fiat), inclusief laadbooster

64

OP29850

Pro Chassis voor TITAN

180 pk, Euro VI Heavy Duty, 90 l-dieseltank, cruisecontrol, airbag aan bestuurders- en bijrijderskant, automatische transmissie, handmatig bedienbare airco, multifunctioneel stuurwiel,
voorbereiding voor mistlampen, versterkte veren voor (Fiat), inclusief laadbooster

8

OP31000

Pack Advanced Safety
(voor alkoof)

Assistentiepakket Fiat: noodremassistent, rijstrookassistent, regensensor, verkeerstekenherkenning, grootlichtassistent – intelligente cruisecontrol (ACC), intelligente snelheidsassistent,
aandachtsassistent (verkrijgbaar vanaf 2e kwartaal 2022)

2

OP31050

Chassis-upgrade Black Style
(voor alkoof)

Glanzend zwarte radiateurgrille, zwarte skidplate, koplampen met zwarte omranding, chromen
elementen rond ventilatieroosters (Techno Trim), leren stuurwiel en versnellingspookknop,
gelakte bumpers in voertuigkleur

8

OP31100

Chassis-upgrade Vision
(voor alkoof)

Volledige LED-koplampen, mistlampen met hoeklicht, digitale snelheidsmeter (cluster),
LED-dagrijverlichting

2

OP31150

Chassis-upgrade Vision Pro
(voor alkoof)

Volledige LED-koplampen, mistlampen met hoeklicht, digitale kilometerteller (cluster),
LED-dagrijverlichting, inductief oplaadstation voor smartphone, automatisch airco, standverwarming, voorruitverwarming, keyless entry and go

4

OP31200

Chassis-upgrade Cockpit
(voor integraal)

Chromen elementen rond ventilatieroosters (Techno Trim), leren stuurwiel en versnellingspookknop, digitale snelheidsmeter (cluster)

4

OP31250

Chassis-upgrade Comfort
(voor integraal)

Inductief oplaadstation voor smartphone, automatische airco, standverwarming, keyless go
(beschikbaarheid onbekend), cabinestoelen met stoelverwarming en 4-weg-lendensteun
evenals zijcontouraanpassing (Alleen mogelijk bij integraalmodellen)

9

OP31300

Chassis-upgrade Comfort Pro
(voor integraal)

Inductief oplaadstation voor smartphone, automatische airco, standverwarming, keyless go
(beschikbaarheid onbekend), cabinestoelen met stoelverwarming en 4-weg-lendensteun
evenals zijcontouraanpassing, LED-koplampen, voorruitverwarming. (Alleen mogelijk bij
integraalmodellen)

11

OP31550

ALC
(AL-KO Level Controller)

Wordt in plaats van de schokdempers op de achteras gemonteerd en houdt uw camper altijd
op een optimaal en stabiel niveau (alleen voor enkelassers)

19

OP31600

Volledige luchtvering achteras
X2 / EA
Air Premium X2

Alleen als originele uitrusting, geen uitbreidingsmogelijkheid! Elektronisch geregeld, volautomatisch luchtveersysteem, heffen-/laten zakken-functie (heffen max. ca. 40 mm - laten zakken
max. ca. 50 mm in het asgedeelte) – onderhoudsvrij | voor enkelassers (640/680/740)
Handmatig bedienbare steunpoten achter vervallen

45

OP31650

Volledige luchtvering achteras
X2 / TA
Air Premium X2

Alleen als originele uitrusting, geen uitbreidingsmogelijkheid! Elektronisch geregeld, volautomatisch luchtveersysteem, heffen-/laten zakken-functie (heffen max. ca. 40 mm - laten zakken
max. ca. 50 mm in het asgedeelte) onderhoudsvrij, voor tandemassers (740/790/840/890)
Handmatig bedienbare steunpoten achter vervallen

75

OP31700

Volledige luchtvering vooren achteras X4 / EA
Air Premium X4
(volledig luchtvering)

Alleen als originele uitrusting, geen uitbreidingsmogelijkheid! Elektronisch geregeld, volautomatisch luchtveersysteem, heffen-/laten zakken-functie (vooras: heffen ca. 70 mm - laten zakken
ca. 60 mm, achteras: heffen ca. 40 mm - laten zakken ca. 50 mm), voor enkelassers vooras +
achteras (640/680/740)
Handmatig bedienbare steunpoten achter vervallen

55

9

Uitrustingsnummer

Gewicht
in kg

OP31750

Volledige luchtvering vooren achteras X4 / TA
Air Premium X4
(volledig luchtvering)

Alleen als originele uitrusting, geen uitbreidingsmogelijkheid! Elektronisch geregeld, volautomatisch luchtveersysteem, heffen-/laten zakken-functie (vooras: heffen ca. 70 mm - laten zakken
ca. 60 mm, achteras: heffen ca. 40 mm – laten zakken ca. 50 mm), voor tandemassers VA+HA
(740/790/840)
Handmatig bedienbare steunpoten achter vervallen

80

OP31770

Luchtveringen voor 5,5 ton
plattegronden

van Goldschmitt voor voor- en achteras (handmatig bedienbare steunpoten achter vervallen)

90

OP31800

Aluminium velgen voor enkelasser
40 Heavy

Draagvermogen 1350 kg (geen sneeuwkettingen mogelijk!)

0

OP31850

Lichtmetalen velgen voor
tandemasser 40 Heavy

Draagvermogen 1350 kg (geen sneeuwkettingen mogelijk!)

0

OP32000

Fiat-trekhaak
afneembaar

Voor 40 Heavy Chassis. Bij PLUS-plattegronden wordt de vrije hoogte beperkt

OP32100

Fiat-trekhaak elektrische
aansluiting

Inclusief contactdoos

OP32150

Fiat-reservewiel met houder

(niet mogelijk bij PLUS-plattegronden)

45

OP32200

Fiat-reservewiel zonder houder

(bijlading)

39

OP32250

Hydraulisch
steunsysteem HY4

Het unieke ruimtebesparende, hydraulische steunsysteem voor campers tot 6,0 ton. Nooit
meer schuin staan, nooit meer een wankelende bodem onder de voeten. Met HY4, het nieuwe
innovatieve steunsysteem van AL-KO, nivelleert u uw camper heel eenvoudig en snel in de
gewenste positie.

75

OP32255

Hydraulisch
steunsysteem HY4
met weegfunctie

Het unieke ruimtebesparende, hydraulische steunsysteem voor campers tot 6,0 ton. Nooit
meer schuin staan, nooit meer een wankelende bodem onder de voeten. Met HY4, het nieuwe
innovatieve steunsysteem van AL-KO, nivelleert u uw camper heel eenvoudig en snel in de
gewenste positie.

75

OP32380

Complete Chassispack
voor half-integraal

Airbag aan bestuurders- en bijrijderskant, 190 pk, Euro VI, Tempmatic-airco, cruisecontrol, 93
l-dieseltank, standverwarming automatische transmissie, leren stuurwiel, regensensor

122

OP32400

Complete Chassispack
voor integraal

7400/7900/8400, airbag aan bestuurders- en bijrijderskant, 190 pk, Euro VI, Tempmatic-airco, cruisecontrol, 93 l-dieseltank, standverwarming, automatische transmissie, leren stuurwiel,
regensensor

122

OP32600

Motor 190 pk + automatische
transmissie

in plaats van standaardmotor

OP32710

MBUX* 10,25" + DAB

Let op: Het originele Mercedes-Benz-multimediasysteem heeft geen trucknavigatie en momenteel ook nog geen mogelijkheid om points-of-interest in te voeren. 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

4

OP32740

LED-koplampen

T 7400

1

OP32850

LED-koplampen

Voor dimlicht en mistlampen voor integraalmodellen

3

OP32855

Mistlampen

Met hoeklicht T 7400

3

OP32865

Assistentiepakket
voor T 7400

Grootlichtassistent, aandachtsassistent, actieve afstandsassistent en actieve rijstrookassistent.
Alleen leverbaar voor Mercedes T 7400

1

OP32900

Trekhaak afneembaar

(Trekgewicht geremd max. 1950 kg) inclusief contactdoos. Trekhaak met elektrische aansluiting
alleen af fabriek mogelijk

50

OP32950

Trekhaak elektrische aansluiting

Inclusief contactdoos. Let op: alleen af fabriek mogelijk

2

OP33000

M+S banden

Alleen voor 5-tonners

0

OP33200

Set lichtmetalen velgen voor
integraalmodellen

Mercedes-Benz Sprinter 5,0 en 5,5 ton, bestaande uit:
2 lichtmetalen velgen vooras, 2 wieldoppen achteras, 1 set afstandsschijven 50 mm achteras
(in totaal 100 mm spoorverbreding)

50

2

CHASSIS MERCEDES-BENZ

60

25

*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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Speciale uitrusting
Uitrustingsnummer

Gewicht
in kg

OP33210

Set lichtmetalen velgen voor
half-integraalmodellen

Mercedes-Benz Sprinter 5,0 en 5,5 ton, bestaande uit:
2 lichtmetalen velgen vooras, 2 wieldoppen achteras, 1 set afstandsschijven 50 mm achteras
(in totaal 100 mm spoorverbreding)

25

OP33220

Reservewiel met houder

(niet mogelijk bij PLUS-plattegronden)

45

OP33230

Reservewiel zonder houder

(bijlading)

39

OP33250

Steunsysteem van HPC

Voor Mercedes-Benz met 4 hydraulische steunpoten en automatische nivellering. (Geschikt
voor voertuigen tot 10 ton). Bij half-integraalmodellen Mercedes verandert de positie van de
Thetford-reservecassette

80

OP33260

Extra oplader startaccu

OP33270

Accu-booster

Verplichte aanschaf bij alle op Mercedes-Benz gebaseerde FRANKIA-chassispakketten

OP33300

Volledige luchtvering op de
achteras

Alleen mogelijk als originele uitrusting (uitgaand van de rijstand kan het chassis ca. 80 mm
worden neergelaten en ca. 20 mm omhoog worden geheven)
Handmatig bedienbare steunpoten achter vervallen

45

OP33310

FSD-dempers vooras/achteras
luchtveren

FSD-dempers op de vooras en volledige luchtvering op de achteras

50

OP33320

FSD-dempers vooras/achteras

Voordelen van de VB Suspension Upgrade Kit voor campers: Chassissysteem slaat niet zo snel
door, comfortabeler rijgedrag, verbeterde stabiliteit, voertuig hangt niet meer door, oneffenheden in het wegdek zijn minder merkbaar, minder schokken, minder storende geluiden. (Kan niet
worden besteld in combinatie met volledige vering op de achteras)

OP33335

Automatische transmissie
9G-TRONIC

Inclusief leren stuurwiel

OP33340

LED-koplampen voor NEO

2

OP33345

Verwarmbare voorruit

0

OP33350

Brandstoftank 92 liter

24

OP33365

Elektrische aansluiting trekhaak

OP33367

Trekhaak voor NEO

OP33375

Mistlampen

OP33380

MBUX* 10,25" inclusief DAB

Multimediasysteem met 26 cm-(10,25")touchscreen met hoge resolutie biedt o.a. snelle
hardeschijfnavigatie met 3D-kaartweergave en smartphone-integratie. Let op: Het originele
Mercedes-Benz-multimediasysteem heeft geen trucknavigatie en momenteel ook nog geen
mogelijkheid om points-of-interest in te voeren. 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

5

OP32267

Chassis-upgrade
voor NEO BLACK LINE

Upgrade naar standaardchassis NEO BLACK LINE:
170pk-motor, automatische transmissie met 9 versnellingen, LED-koplampen, chromen grille,
brandstoftank 92 l, halfautomatische TEMPMATIC-airco, cruisecontrol inclusief stuur met
multifunctionele toetsen, versterkte vooras, ECO-start-stopfunctie, verchroomde radiateur, leren
stuurwiel, lichtmetalen 16"-velgen origineel Mercedes-Benz (zwart), warmte-isolatie bestuurderscabine, elektrische parkeerrem, Wet Wiper-systeem en regensensor, warmtewerend glas
met bandfilter in de voorruit, grootlichtassistent, actieve rijstrookassistent, aandachtsassistent,
actieve afstandsassistent DISTRONIC+, MBUX 10,25" inclusief DAB
Let op: Het originele Mercedes-Benz-multimediasysteem heeft geen trucknavigatie en momenteel ook nog geen mogelijkheid om points-of-interest in te voeren. 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.

14

OP32270

Comfort chassispakket MT7

143 pk (vanaf ca. kalenderjaar 2022 150 pk), handgeschakelde transmissie met 6 versnellingen, halfautomatische TEMPMATIC-airco, cruisecontrol inclusief stuur met multifunctionele toetsen, versterkte vooras, ECO-start-stopfunctie, leren stuurwiel, lichtmetalen 16"-velgen origineel
Mercedes-Benz (zwart), warmte-isolatie bestuurderscabine, elektrische parkeerrem

20
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Uitrustingsnummer

Gewicht
in kg

OP32275

Comfort chassispakket + rijassistent MT7

143 pk (vanaf ca. kalenderjaar 2022 150 pk), handgeschakelde transmissie met 6 versnellingen, halfautomatische TEMPMATIC-airco, cruisecontrol inclusief stuur met multifunctionele
toetsen, versterkte vooras, ECO-start-stopfunctie, leren stuurwiel, lichtmetalen 16"-velgen origineel Mercedes-Benz (zwart), warmte-isolatie bestuurderscabine, elektrische parkeerrem, Wet
Wiper-systeem en regensensor, warmtewerend glas met bandfilter in de voorruit, grootlichtassistent, actieve rijstrookassistent, aandachtsassistent

21

OP32290

NEO chassispakket MT7

170 pk, automatische transmissie 9G-Tronic, halfautomatische TEMPMATIC-airco, cruisecontrol
inclusief stuur met multifunctionele toetsen, versterkte vooras, ECO-start-stopfunctie, leren
stuurwiel, lichtmetalen 17"-wielen origineel Mercedes-Benz (zilver), warmte-isolatie bestuurderscabine, elektrische parkeerrem, verchroomde radiateurgrille

44

OP32295

NEO chassispakket +
rijassistent MT7

170 pk, automatische transmissie 9G-Tronic, halfautomatische TEMPMATIC-airco, cruisecontrol inclusief stuur met multifunctionele toetsen, versterkte vooras, ECO-start-stopfunctie,
leren stuurwiel, lichtmetalen 17"-wielen origineel Mercedes-Benz (zilver), warmte-isolatie
bestuurderscabine, elektrische parkeerrem, verchroomde radiateurgrille, Wet Wiper-systeem
en regensensor, warmtewerend glas met bandfilter in de voorruit, grootlichtassistent, actieve
rijstrookassistent, aandachtsassistent, actieve afstandsassistent DISTRONIC+

45

OP33382

Lordosesteun en
stoelverwarming voor NEO

Originele Mercedes-Benz-stoelen
(Niet mogelijk in combinatie met leren uitrusting en BLACK LINE)

OP33385

Handmatig bedienbare steunpoten
achter

OP33387

Hydraulisch steunsysteem
voor HY4 voor NEO

Het unieke ruimtebesparende, hydraulische steunsysteem voor campers tot 6,0 ton. Nooit
meer schuin staan, nooit meer een wankelende bodem onder de voeten. Met HY4, het nieuwe
innovatieve steunsysteem van AL-KO, nivelleert u uw camper heel eenvoudig en snel in de
gewenste positie.

75

OP33389

Hydraulisch steunsysteem HY4
met weegfunctie voor NEO

Het unieke ruimtebesparende, hydraulische steunsysteem voor campers tot 6,0 ton. Nooit
meer schuin staan, nooit meer een wankelende bodem onder de voeten. Met HY4, het nieuwe
innovatieve steunsysteem van AL-KO, nivelleert u uw camper heel eenvoudig en snel in de
gewenste positie.

75

Kleur buitenzijde silver-arrow

(Dak blijft GVK wit). Let op: Bij alkoof- en halfintegraalmodellen wordt voor de bestuurderscabine de originele laklaag van Fiat resp. Mercedes-Benz besteld en deze kan kleurverschillen
vertonen ten opzichte van de laklaag van de opbouw! Kleurnaam opbouw: Kleurnaam: Standoblue Fleet Germany Silver Arrow

20

OP33800

Luxury-uitrusting voor
alkoof- en halfintegraalmodellen

Bestaande uit: handmatig bedienbaar verduisteringsplissé, tweede Gel-accu 80 Ah incl. extra
oplader 22 Ah, extra contactdozen in de garage achterin aan de rechterkant 1x 12 V en 1x 230
V, ALDE Compact 3020 HE warmwaterverwarming (i.p.v. Truma-verwarming)

77

OP33900

Luxury-uitrusting
voor integraalmodellen

Bestaande uit: elektrisch verduisteringsplissé i.p.v. handmatig bedienbaar verduisteringsplissé,
tweede Gel-accu 80 Ah incl. extra oplader 22 Ah, extra contactdozen in de garage achterin
aan bijrijderskant 1x 12 V en 1x 230 V, ALDE Compact 3020 HE warmwaterverwarming (i.p.v.
Truma-verwarming)

85

OP34201

NEO verlichtingspakket

FRANKIA Light-Wing-verlichting in de voorzijde, verlichting van de douchezuil, verlichting bij de
opstaptrede, lichtstrip onder het keukenblad, mini-Heki-dakluik boven zitgroep vervalt, in plaats
daarvan midi-Heki-dakluik

11

OP34205

NEO Easy-Load-pakket

Easy-Load-functie in de zitgroep inclusief zitting (klepmechanisme voor uitgebreidere opbergruimte), zelfintrekkende kabeltrommel inclusief doorvoer in de buitenwand, uittrekslede voor
gasflessen, achterluik. Bij NEO GDK: Klapmechanisme voor kledingkast onder GD-bed aan de
rechtervoertuigkant

42

OP34250

Comfortpakket
(Miracle White)

Duo Control inclusief Eis-Ex, werkbladen van mineraal materiaal in de keuken en op de commode onder de glazenkast (indien aanwezig), buitendouche, externe gasaansluiting, tapijt voor
bestuurderscabine en woonruimte, zonnepaneel 160 W met CBE
Niet mogelijk bij TITAN, PLATIN!

49

OP34255

Comfort-pakket
(Titan White)

Duo Control inclusief Eis-Ex, werkbladen van mineraal materiaal in de keuken en op de commode onder de glazenkast (indien aanwezig), buitendouche, externe gasaansluiting, tapijt voor
bestuurderscabine en woonruimte, zonnepaneel 160 W met CBE
Niet mogelijk bij TITAN, PLATIN!

49

2

8

KLEUR BUITENZIJDE

OP33450

UITRUSTINGSPAKKETTEN

*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.

39

Speciale uitrusting
Uitrustingsnummer

Gewicht
in kg

OP34350

Multimedia-pakket (24"-tv)

Satellietinstallatie TELECO - TWIN FLATSAT EASY SMART S85, LED-flatscreen Alphatronics
SL-24" DSB met DVB-T2/S2, dvd, Bluetooth (incl. draaibare tv-steun), tv-combi-contactdoos
12V/coax bij bed achterin (bij PLUS-plattegronden bij bed voorin monteren, bij 640 SD niet
monteren) en tweede SL-24"-tv, ALPINE-radio X903D-DUCA navigatie, Split-achteruitrijcamera
met aparte 7"-monitor, ALPINE-luidsprekersysteem, voor montageplaats van de satellietinstallatie zie dakschema. Er kunnen extra kosten ontstaan, wanneer standaard dakopbouwdelen
moeten worden verplaatst! (EUR 250 netto per dakopbouw). (Wanneer een dakluik binnen de
radius van de satellietinstallatie aanwezig is, kan een vrije beweging bij een ongunstige hellingshoek van de satellietinstallatie in sommige gevallen alleen worden gewaarborgd, wanneer
het dakluik gesloten is!)

51

OP34400

Multimedia-pakket (32"-tv)

Satellietinstallatie TELECO - TWIN FLATSAT EASY SMART S85, LED-flatscreen Alphatronics SL32" DSB met DVB-T2/S2, dvd, Bluetooth (incl. draaibare tv-steun), tv-combi-contactdoos 12V/
coax bij bed achterin (bij PLUS-plattegronden bij bed voorin) en tweede SL-24"-tv, ALPINE-radio X903D-DUCA navigatie, Split-achteruitrijcamera met aparte 7"-monitor, ALPINE-luidsprekersysteem, voor montageplaats van de satellietinstallatie zie dakschema. Er kunnen extra kosten
ontstaan, wanneer standaard dakopbouwdelen moeten worden verplaatst! (EUR 250 netto per
dakopbouw). (Wanneer een dakluik binnen de radius van de satellietinstallatie aanwezig is,
kan een vrije beweging bij een ongunstige hellingshoek van de satellietinstallatie in sommige
gevallen alleen worden gewaarborgd, wanneer het dakluik gesloten is!)

58

OP34420

Multimedia-pakket (24"-tv) Mercedes-Benz

Satellietinstallatie TELECO - TWIN FLATSAT EASY SMART S85, LED-flatscreen Alphatronics SL24" DSB met DVB-T2/S2, dvd, Bluetooth (incl. draaibare tv-steun), tv-combi-contactdoos 12V/
coax bij bed achterin (bij PLUS-plattegronden bij bed voorin monteren) en tweede SL-24"-tv,
achteruitrijcamera met verbinding met MBUX, Alpine-luidsprekersysteem, voor montageplaats
van de satellietinstallatie zie dakschema. Kan alleen worden besteld in combinatie met Mercedes multimediasysteem! Er kunnen extra kosten ontstaan, wanneer standaard dakopbouwdelen moeten worden verplaatst! (EUR 250 netto per dakopbouw). (Wanneer een dakluik binnen
de radius van de satellietinstallatie aanwezig is, kan een vrije beweging bij een ongunstige
hellingshoek van de satellietinstallatie in sommige gevallen alleen worden gewaarborgd,
wanneer het dakluik gesloten is!)

51

OP34500

Tv-pakket (met 24"-tv)

Satellietinstallatie TELECO - TWIN FLATSAT EASY SMART S85, LED-flatscreen Alphatronics
SL-24" DSB met DVB-T2/S2, dvd, Bluetooth (incl. draaibare tv-steun), tv-combi-contactdoos
12V/coax bij bed achterin (bij PLUS-plattegronden bij bed voorin monteren, bij 640 SD niet
monteren), voor montageplaats van de satellietinstallatie zie dakschema. Er kunnen extra kosten ontstaan, wanneer standaard dakopbouwdelen moeten worden verplaatst! (EUR 250 netto
per dakopbouw). (Wanneer een dakluik binnen de radius van de satellietinstallatie aanwezig is,
kan een vrije beweging bij een ongunstige hellingshoek van de satellietinstallatie in sommige
gevallen alleen worden gewaarborgd, wanneer het dakluik gesloten is!)

27

OP34550

Tv-pakket (met 32"-tv)

Satellietinstallatie TELECO - TWIN FLATSAT EASY SMART S85, LED-flatscreen Alphatronics
SL-32" DSB met DVB-T2/S2, dvd, Bluetooth (incl. draaibare tv-steun), tv-combi-contactdoos
12V/coax bij bed achterin (bij PLUS-plattegronden bij bed voorin), voor montageplaats van
de satellietinstallatie zie dakschema. Er kunnen extra kosten ontstaan, wanneer standaard
dakopbouwdelen moeten worden verplaatst! (EUR 250 netto per dakopbouw). (Wanneer een
dakluik binnen de radius van de satellietinstallatie aanwezig is, kan een vrije beweging bij een
ongunstige hellingshoek van de satellietinstallatie in sommige gevallen alleen worden gewaarborgd, wanneer het dakluik gesloten is!)

34

OP35000

Tv-pakket voor NEO

Satellietinstallatie TELECO - TWIN FLATSAT EASY SMART S85, LED-flatscreen Alphatronics SL24" DSB met DVB-T2/S2, dvd, Bluetooth (incl. draaibare tv-steun), tv-combi-contactdoos 12V/
coax bij bed achterin, voor montageplaats van de satellietinstallatie zie dakschema. Er kunnen
extra kosten ontstaan, wanneer standaard dakopbouwdelen moeten worden verplaatst! (EUR
250 netto per dakopbouw). (Wanneer een dakluik binnen de radius van de satellietinstallatie
aanwezig is, kan een vrije beweging bij een ongunstige hellingshoek van de satellietinstallatie
in sommige gevallen alleen worden gewaarborgd, wanneer het dakluik gesloten is!)

27

DAKLUIKEN / RAMEN / LUIKEN / TREDEN

OP35050

Elektrische opstaptrede

Linksvoor voor integraalmodellen (bij Fiat in combinatie met HY4 en tevens volledige luchtvering niet mogelijk)

OP35650

Twee Heki 3-dakluiken achter
elkaar

(Voor PLUS-plattegronden)

OP35700

Eerste Omnivent-dakluik

in plaats van mini-Heki-dakluik

2

OP35750

Tweede Omnivent-dakluik

in plaats van mini-Heki-dakluik

2

OP35752

Omnivent-dakluik voor NEO

in plaats van mini-Heki-dakluik

2

OP35800

Extra dakluik Fiamma Turbo 28

(Uitsparing 280 x 280 mm) Plaats: in de wasruimte boven het toilet

2

*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.

40

3
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Uitrustingsnummer

Gewicht
in kg

LUIFELS

OP35995

Luifel – 3,5 m handmatig
(antraciet) voor NEO

Van Thule. Luifeldoek Mystik grijs (luifeluitval 2,5 m)
Kleur luifelbehuizing: antraciet- handmatige uitvoering

27

OP36025

Luifel – 4 m handmatig
(antraciet)

Van Thule. Luifeldoek Mystik grijs (luifeluitval 2,5 m)
Kleur luifelbehuizing: antraciet- handmatige uitvoering

29

OP36035

Luifel – 4 m elektrisch
(antraciet)

Van Thule. Luifeldoek Mystik grijs (luifeluitval 2,5 m)
Kleur luifelbehuizing: antraciet - elektrische uitvoering 12 V

31

OP36075

Luifel – 4,5 m handmatig
(antraciet)

Van Thule. Luifeldoek Mystik grijs (luifeluitval 2,5 m)
Kleur luifelbehuizing: antraciet- handmatige uitvoering

31

OP36085

Luifel – 4,5 m elektrisch
(antraciet)

Van Thule. Luifeldoek Mystik grijs (luifeluitval 2,5 m)
Kleur luifelbehuizing: antraciet - elektrische uitvoering 12 V

33

OP36125

Luifel – 5 m handmatig
(antraciet)

Van Thule. Luifeldoek Mystik grijs (luifeluitval 2,75 m)
Kleur luifelbehuizing: antraciet- handmatige uitvoering

48

OP36135

Luifel – 5 m elektrisch
(antraciet)

Van Thule. Luifeldoek Mystik grijs (luifeluitval 2,75 m)
Kleur luifelbehuizing: antraciet - elektrische uitvoering
LET OP: Er moet vanwege de 230V-aandrijving door FRANKIA een omvormer worden gemonteerd! Wanneer de optie omvormer is besteld, vervalt de noodzaak van een omvormer voor de
luifel

50

OP36175

Luifel – 5,5 m handmatig
(antraciet)

Van Thule. Luifeldoek Mystik grijs (luifeluitval 2,75 m)
Kleur luifelbehuizing: antraciet- handmatige uitvoering

52

OP36185

Luifel – 5,5 m elektrisch
(antraciet)

Van Thule. Luifeldoek Mystik grijs (luifeluitval 2,75 m)
Kleur luifelbehuizing: antraciet - elektrische uitvoering
LET OP: Er moet vanwege de 230V-aandrijving door FRANKIA een omvormer worden gemonteerd! Wanneer de optie omvormer is besteld, vervalt de noodzaak van een omvormer voor de
luifel

54

OP36190

Luifel – 5,5 m elektrisch
(antraciet)

Van Thule, upgrade van standaardluifel, luifeldoek Mystik grijs (luifeluitval 2,75 m)
Kleur luifelbehuizing: antraciet - elektrische uitvoering

OP36225

Luifel – 6 m elektrisch
(antraciet)

Van Thule. Luifeldoek Mystik grijs (luifeluitval 2,75 m)
Kleur luifelbehuizing: antraciet - elektrische uitvoering
LET OP: Er moet vanwege de 230V-aandrijving door FRANKIA een omvormer worden gemonteerd! Wanneer de optie omvormer is besteld, vervalt de noodzaak van een omvormer voor de
luifel

OP36275

Luifel – 6 m elektrisch (antraciet)
voor TITAN en PLATIN

Van Thule. Luifeldoek Mystik grijs (luifeluitval 2,75 m)
Kleur luifelbehuizing: antraciet - elektrische uitvoering, i.p.v. standaardluifel 5,5 m

5

OP36420

LED-verlichtingsprofiel

Kan alleen worden besteld in combinatie met een luifel!

6

OP36422

LED-verlichtingsprofiel
voor NEO

Kan alleen worden besteld in combinatie met een luifel!

6

OP36500

Voorruitverwarming

alleen voor Mercedes-Benz-integraal

1

OP36600

Elektrisch verduisteringsplissé

In plaats van handmatig bedienbaar verduisteringsplissé voor voorruit (voor integraalmodellen
met Exclusiv-uitrusting, standaard bij Luxury)

20

OP36650

Isolatieruiten (zijkant)

Voor integraalmodellen
Omvat: isolatieruiten voor bestuurderskant en schuifraam aan bijrijderskant

15

OP36700

2-delige garage achterin

Inclusief verlichting (achterste garageverlichtingen handmatig schakelbaar)

18

OP36715

Campingmeubelopbergvak
inclusief garage achterin 2-delig

Inclusief verlichting (achterste garageverlichtingen handmatig schakelbaar), kledingkast
aan de rechterkant vervalt, scheidingswand onder het bed aan de rechterkant vervalt, klein
buitenluik aan de rechterkant vervalt, daarvoor groot, naar boven openend buitenluik van 1000
x 780 mm

2

57

OPBOUW

0
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Speciale uitrusting
Uitrustingsnummer

Gewicht
in kg

OP36950

Apothekerskast rechts

Voor optie: garage achterin tweedelig
Kan alleen worden besteld in combinatie met tweedelige garage achterin!

OP37050

Wasruimtedeur in Manhattan

Decordesign i.p.v. standaarddecordesign (White).
Inclusief de beide dwarslijsten boven- en onderaan de deur

0

OP37300

Woonwereld Marmer

Hout: noce/bianco
Bekledingstof:
- Vlak 1 / zitvlak: Soft Basic 5.0 (beige)
- Vlak 2 / rugleuning: Rio Soft (strepen)
Gordijnen: Ambes (bruin)
Vloer: ivoor
Kussens:
- Kant A: Natura 20 (beige)
- Kant B: Idea 122 (lichtbruin)
Werkblad: Duropal Silver Metal
Tafelblad (bartafel bij plattegronden met bar): wit)
Stoelen bestuurderscabine:
- Vlak 1 / binnen: Soft Basic 5.0 (beige)
- Vlak 2 / buiten: Soft Basic 5.0 (beige)
(vlakverdeling, zie gedetailleerde tekeningen)

0

OP37350

Woonwereld Aquamarijn

Hout: noce/bianco
Bekledingstof:
- Vlak 1 / zitvlak: Nanova 9 (donkergrijs)
- Vlak 2 / rugleuning: Fortuna 13 (kleurig)
Gordijnen: Ambes (beige)
Vloer: ivoor
Kussens:
- Kant A: Natura 20 (beige)
- Kant B: Idea 99 (petrol)
Werkblad: Duropal Silver Metal
Tafelblad (bartafel bij plattegronden met bar): wit)
Stoelen bestuurderscabine:
- Vlak 1 / binnen: Fortuna 13
- Vlak 2 / buiten: Nanova 9
(vlakverdeling, zie gedetailleerde tekeningen)

0

OP37400

Woonwereld Pyriet

Hout: noce/bianco
Bekledingstof:
- Vlak 1 / zitvlak: Rio Savaro 500311 0070 (lichtbruin)
- Vlak 2 / rugleuning: Rio Savaro 500311 0070 (lichtbruin)
- Gordijnen: 10057 SM
Vloer: ivoor
Kussens:
- Kant A: Natura 20 (beige)
- Kant B: Natura 20 (beige)
Werkblad: Duropal Silver Metal
Tafelblad (bartafel bij plattegronden met bar): wit)
Stoelen bestuurderscabine:
- Vlak 1 / binnen: Rio Savaro 500311 0070
- Vlak 2 / buiten: Rio Savaro 500311 0070
(vlakverdeling, zie gedetailleerde tekeningen)

0

OP37155

Woonwereld Napels

Hout: Visby/White
Bekledingstof:
- Vlak 1 / zitvlak: Pure Touch 5020360170
- Vlak 2 / rugbekleding: Paulino 5020420047
Gordijnen: Gloria Fb. 21
Vloer: antraciet
Kussens:
- Kant A: Akio 5019310042
- Kant B: Akio 5019310042
Werkblad: Duropal beton
Tafelblad (bartafel bij plattegronden met bar): Duropal beton
Stoelen bestuurderscabine:
- Vlak 1 / binnen: Pure Touch 5020360170
- Vlak 2 / buiten: Pure Touch 5020360170
(vlakverdeling, zie gedetailleerde tekeningen)

0
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INTERIEUR

42

Uitrustingsnummer

Gewicht
in kg

OP37205

Woonwereld Venetië

Hout: Visby/White
Bekledingstof:
- Vlak 1 / zitvlak: Stone 28
- Vlak 2 / rugleuning: Rio Fendo 5025390070
Gordijnen: Gloria Fb. 21
Vloer: antraciet
Kussens:
- Kant A: Pure Balance 5024550332
- Kant B: Pure Balance 5024550332
Werkblad: Duropal beton
Tafelblad (bartafel bij plattegronden met bar): Duropal beton
Stoelen bestuurderscabine:
- Vlak 1 / binnen: Stone 28
- Vlak 2 / buiten: Stone 28
(vlakverdeling, zie gedetailleerde tekeningen)

0

OP37255

Woonwereld Milaan

Hout: Visby/White
Bekledingstof:
- Vlak 1 / zitvlak: Rio Step Uni 5026710064
- Vlak 2 / rugleuning: Pure Passion 5026630116
Gordijnen: Niels kleur 30
Vloer: antraciet
Kussens:
- Kant A: Rio Artan 5018600017
- Kant B: Rio Artan 5018600017
Werkblad: Duropal beton
Tafelblad (bartafel bij plattegronden met bar): Duropal beton
Stoelen bestuurderscabine:
- Vlak 1 / binnen: Rio Step Uni 5026710064
- Vlak 2 / buiten: Rio Step Uni 5026710064
(vlakverdeling, zie gedetailleerde tekeningen)

0

OP37415

Woonwereld NEO Pyriet

Hout: Manhattan/White
Bekledingstof:
- Vlak 1 / zitvlak - Rio Savaro 500311 0070 (lichtbruin)
- Vlak 2 / rugleuning - Rio Savaro 500311 0070 (lichtbruin)
Gordijnen: 10057 SM
Vloer: antraciet
Kussens:
- Kant A: Natura 20 (beige)
- Kant B: Natura 20 (beige)
Werkblad: Duropal Silver Metal
Tafelblad: wit
Stoelen bestuurderscabine:
- Vlak 1 / binnen: Rio Savaro 500311 0070
- Vlak 2 / buiten: Rio Savaro 500311 0070
(vlakverdeling, zie gedetailleerde tekeningen)

0

OP37430

Woonwereld NEO Graniet

Hout: Manhattan/White
Bekledingstof:
- Vlak 1 / zitvlak - Soft Basic 5.0 (taupe)
- Vlak 2 / rugleuning - Rio Edelbach (patroon)
Gordijnen: CS Origami 2707940017
Vloer: antraciet
Kussens:
- Kant A: Natura 20 (beige)
- Kant B: Natura 16 (grijs)
Werkblad: Duropal beton (grijs)
Tafelblad: Duropal beton
Stoelen bestuurderscabine
- Vlak 1 / binnen: Soft Basic 5.0 (taupe)
- Vlak 2 / buiten: Soft Basic 5.0 (taupe)
(vlakverdeling, zie gedetailleerde tekeningen)

0

OP37435

Woonwereld NEO Napels

Hout: Visby/White
Bekledingstof:
- Vlak 1 / zitvlak: Pure Touch 5020360170
- Vlak 2 / rugbekleding: Paulino 5020420047
Gordijnen: Gloria Fb. 21
Vloer: antraciet
Kussens:
- Kant A: Akio 5019310042
- Kant B: Akio 5019310042
Werkblad: Duropal beton
Tafelblad: Duropal beton
Stoelen bestuurderscabine:
- Vlak 1 / binnen: Pure Touch 5020360170
- Vlak 2 / buiten: Pure Touch 5020360170
(vlakverdeling, zie gedetailleerde tekeningen)

0

43

Speciale uitrusting
Uitrustingsnummer

Gewicht
in kg

OP37440

Woonwereld NEO Venetië

Hout: Visby/White
Bekledingstof:
- Vlak 1 / zitvlak: Stone 28
- Vlak 2 / rugleuning: Rio Fendo 5025390070
Gordijnen: Gloria Fb. 21
Vloer: antraciet
Kussens:
- Kant A: Pure Balance 5024550332
- Kant B: Pure Balance 5024550332
Werkblad: Duropal beton
Tafelblad: Duropal beton
Stoelen bestuurderscabine:
- Vlak 1 / binnen: Stone 28
- Vlak 2 / buiten: Stone 28
(vlakverdeling, zie gedetailleerde tekeningen)

0

OP37445

Woonwereld NEO Milaan

Hout: Visby/White
Bekledingstof:
- Vlak 1 / zitvlak: Rio Step Uni 5026710064
- Vlak 2 / rugleuning: Pure Passion 5026630116
Gordijnen: Niels kleur 30
Vloer: antraciet
Kussens:
- Kant A: Rio Artan 5018600017
- Kant B: Rio Artan 5018600017
Werkblad: Duropal beton
Tafelblad: Duropal beton
Stoelen bestuurderscabine:
- Vlak 1 / binnen: Rio Step Uni 5026710064
- Vlak 2 / buiten: Rio Step Uni 5026710064
(vlakverdeling, zie gedetailleerde tekeningen)

0

OP37500

Kunstleren uitvoering

Voor stoelen bestuurderscabine en zitgroep, kleur op bestelformulier vermelden: volgens aanwezig kleurpatroon. Let op: het onderstaand vermelde kunstleer vervangt de bekledingstoffen
van de stoelen van de eerder geselecteerde woonwereld.

8

OP37550

Lederen uitvoering Protekt

Voor stoelen bestuurderscabine en zitgroep. Neem er a.u.b. nota van dat het bij leer gaat om
een natuurproduct, dat qua structuur en kleuring kan afwijken, d.w.z. de in het voorbeeldblok
getoonde kleuren kunnen afwijken! Let op: het onderstaand vermelde kunstleer vervangt de
bekledingstoffen van de geselecteerde woonwereld.

8

OP37552

Lederen uitvoering voor NEO

Voor stoelen bestuurderscabine en zitgroep. Neem er a.u.b. nota van dat het bij leer gaat om
een natuurproduct, dat qua structuur en kleuring kan afwijken, d.w.z. de in het voorbeeldblok
getoonde kleuren kunnen afwijken! Let op: het onderstaand vermelde kunstleer vervangt de
bekledingstoffen van de geselecteerde woonwereld.

8

OP37900

Tapijt voor bestuurderscabine

(grijs)

3

OP37902

Tapijt voor bestuurderscabine NEO

(grijs)

3

OP37910

Tapijt voor woonruimte

(grijs)

8

OP37912

Tapijt voor woonruimte NEO

(grijs)

5

STOELEN / ZITGROEPEN / TAFELS / KASTEN

44

OP38250

2 extra zitplaatsen met
veiligheidsgordel

Achter 1x links en 1x rechts (alleen bij Mercedes Plus-plattegronden) Let op: er werd geen
rekening gehouden met het gewicht van de personen en van hun persoonlijke bagage!

96

OP38300

2 extra zitplaatsen
met veiligheidsgordel achterin

1x links en 1x rechts (alleen bij Fiat PLUS-plattegronden)
Let op: er werd geen rekening gehouden met het gewicht van de personen en van hun persoonlijke bagage!

86

OP38350

1 extra zitplaats met
veiligheidsgordel voor 680 PLUS

Linksachter
Let op: er werd geen rekening gehouden met het gewicht van de personen en van hun persoonlijke bagage! Bij de A/I 680 Plus vervalt de daarvoor liggende commode.

43

OP38450

1 extra zitplaats met
veiligheidsgordel

Zitgroep rechterkant (afhankelijk van de plattegrond)
Let op: er werd geen rekening gehouden met het gewicht van de personen en van hun persoonlijke bagage!

28

OP38502

2 zitplaatsen met veiligheidsgordel
bij zitgroep NEO vervallen

Let op: daardoor vervallen de hoofdsteunen.

-25

Uitrustingsnummer

Gewicht
in kg

OP33383

SKA-stoelen in de
bestuurderscabine voor NEO

In plaats van de standaard Mercedes-Benz-stoelen. Verplichte aanschaf bij lederen uitrusting.

OP38550

Deluxe-stoelen
alleen voor
Mercedes-Benz-integraal

Stoelen met stoelverwarming en 4-weg-lendensteun evenals zijcontouraanpassing.

5

OP38652

Noodbed voor NEO GDK

Noodbed voor GDK Dinette.
Inclusief Easy-Load-functie in zitgroep en extra kussen voor noodbed

2

OP38710

In hoogte verstelbare tafel +
noodbed (PLUS)

Verandering van de standaardtafelpoot in een in hoogte verstelbare tafelpoot, evenals tafelblad
met XY-verstelling. Inclusief extra kussen voor noodbed
680 PLUS: 1-kolomstafelpoot in hoogte verstelbaar met 650 x 700 mm tafelblad
740(0) en 790(0) PLUS: 2-kolomstafelpoot in hoogte verstelbaar met 950 x 700 mm
tafelblad
840(0) PLUS: 2-kolomstafelpoot in hoogte verstelbaar met 650 x 800 mm tafelblad

10

OP38910

In hoogte verstelbare tafel
met noodbed

Verandering van de standaardtafelpoot in een in hoogte verstelbare tafelpoot, evenals tafelblad
met XY-verstelling. Inclusief extra kussen voor noodbed
680 SG: 2-kolomstafelpoot met 800 mm tafelblad
790(0) GD/QD: 1-kolomstafelpoot met 650 mm tafelblad
840(0) GD/QD: 2-kolomstafelpoot met 800 mm tafelblad

10

OP38925

In hoogte verstelbare tafel +
noodbed NEO BD

Verandering van de standaardtafelpoot in een in hoogte verstelbare tafelpoot, evenals tafelblad
met XY-verstelling. Inclusief noodbedfunctie en extra kussen voor noodbed

7

OP39120

2 extra draadmanden voor
uittrekbare kledingkastgeleiders

Rechts onder GD-bed (in rijrichting gezien)

6

OP39130

2 extra draadmanden voor
uittrekbare kledingkastgeleiders

Links onder GD-bed (in rijrichting gezien)

6

36

BEDDEN

OP39200

Uitbouw van de voorkant
in plaats van hefbed

OP39250

Hefbedgordijn

(Scheidingsgordijn met het woongedeelte)

2

OP39300

Hefbedladder en bevestigingen

(bijlading)

3

OP39350

Duobed

Uittrekbaar tot matrasmaat 1930 x 1970 mm

OP39450

GD-bedverlenging

Tussen de twee bedden achterin (met extra matrasdeel) inclusief ladder om gemakkelijker in
de bedden te kunnen stappen

8

OP39452

NEO GD-bedverlenging

Tussen de twee bedden achterin (met extra matrasdeel) inclusief ladder om gemakkelijker in
de bedden te kunnen stappen

5

OP37065

Plisségordijn voor slaapgedeelte

Vouwgordijn voor afbakening van het dwarsbed bij NEO BD

2

OP39550

Thetford-bakoven met grill

Bij standaard TecTower: TecTower vervalt, daarvoor in de plaats koelkast met daarboven liggende opbergruimte.

OP39552

Thetford-bakoven met grill
voor NEO

OP39562

138 l-koelkast
voor NEO

Thetford-compressorkoelkast, 138 l (126+12)

OP39570

Verzonken 3-pits kookplaat

Met 2-delige afdekking in plaats van standaardkookplaat

OP39650

Keukenzuil/fornuiscombinatie

Met grill, gasbakoven, 3-pits kookplaat.
Bij standaard TecTower: TecTower vervalt, daarvoor in de plaats 153 l-koelkast met daarboven
liggende opbergruimte. 2 laden in de keuken vervallen

-60
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KEUKENUITRUSTING

22

15
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Speciale uitrusting
Uitrustingsnummer

Gewicht
in kg

OP40050

Minerale grondstof
Miracle White

Voor keukenblad, achterwandspiegel met vlambeveiliging aan de zijkant
(indien aanwezig), wasruimteblad en onder de standaard tv-ruimte (afhankelijk van de
plattegrond), in plaats van standaard (HPL). Let op: De overige bladen blijven net als in de
geselecteerde woonwereld resp. individuele interieuruitvoering vermeld. LET OP: Krassen en gebruikssporen zijn bij gangbaar gebruik onvermijdelijk en vallen bij hoogglans decors en decors
met intense kleuren eerder op dan bij andere decors.

8

OP40100

Mineraal materiaal
titan white

Voor keukenblad, achterwandspiegel met vlambeveiliging aan de zijkant
(indien aanwezig), wasruimteblad en onder de standaard tv-ruimte (afhankelijk van de
plattegrond), in plaats van standaard (HPL). Let op: De overige bladen blijven net als in de
geselecteerde woonwereld resp. individuele interieuruitvoering vermeld. LET OP: Krassen en
gebruikssporen zijn bij gangbaar gebruik onvermijdelijk en vallen bij hoogglans decors en
decors met intense kleuren eerder op dan bij andere decors. Met name bij effen GetaCore-decors moet om productietechnische redenen sporadisch rekening worden gehouden met lichte
ingesloten vuildeeltjes.

8

OP40150

Ventilator voor koelkast

1

OP40200

Duo Control met Eis-Ex

2

OP40202

Duo Control met Eis-EX
voor NEO

2

OP40215

Gasfilter voor voertuigen
met Duo Control

(2 stuks) ALLEEN in combinatie met Duo Control!

1

OP40217

Gasfilter voor voertuigen
met Duo Control
voor NEO

(2 stuks) ALLEEN in combinatie met Duo Control!

1

OP40220

Gasfilter voor voertuigen met Duo
Control
voor TITAN en PLATIN

(2 stuks)

1

OP40250

Externe gasaansluiting

1

OP40252

Externe gasaansluiting
voor NEO

1

GAS

WASRUIMTE / WATERVOORZIENING

46

OP40400

Verswatervulopening

(Inbouw alleen in buitenwand mogelijk!) Let op: Daardoor vervalt de noodvulopening!

1

OP40402

Verswatervulopening voor NEO

(Inbouw alleen in buitenwand mogelijk!) Let op: Daardoor vervalt de noodvulopening!

1

OP40450

Buitendouche

Warm/koud (inbouw alleen in buitenwand mogelijk!)

1

OP40452

Buitendouche
voor NEO

Warm/koud (inbouw alleen in buitenwand mogelijk!)

1

OP40500

Stadswateraansluiting

Drukwaterverbinding voor watertoevoer in het voertuigsysteem

1

OP40550

Ventilator met koolfilter voor
Thetford-toilet

(Er moet desondanks een toevoeging voor het toilet worden gebruikt)

1

OP40655

Verswaterinhoud 250 l

Inclusief regelbare stand vulling tijdens het rijden voor F-Line
(inbouwmogelijkheid moet technisch worden gecontroleerd)

16

OP40750

Toilet met 80 l-fecaliëntank

Alleen voor F-Line, inclusief ventilator met koolfilter voor Thetford-toilet voor F-Line met drukwateraansluiting om de tank te spoelen
(inbouwmogelijkheid moet technisch worden gecontroleerd). Let op: Daardoor vervalt de
Thetford-reservecassette

25

OP40800

Toilet met 75 l-fecaliëntank

Alleen voor PLATIN, inclusief ventilator met koolfilter voor Thetford-toilet voor 7900 GD / QD /
PLUS / 8400 QD / PLUS met drukwateraansluiting om de tank te spoelen (inbouwmogelijkheid moet technisch worden gecontroleerd) Let op: Daardoor vervalt de Thetford-reservecassette

25

Uitrustingsnummer

Gewicht
in kg

Toilet met 60 l-fecaliëntank

Inclusief ventilator met koolfilter voor Thetford-toilet voor 8400 GD PLATIN met drukwateraansluiting om de tank te spoelen (inbouwmogelijkheid moet technisch worden gecontroleerd) Let
op: Daardoor vervalt de Thetford-reservecassette

25

OP41005

LEAB LiFePO met
120 W-zonnepaneel

LEAB LPS Lithium Power Supply- , LiFePO-accu 160 Ah, oplader 50 A, omvormer 2300 W,
booster 45 A. Inclusief zonnepaneel 120 watt (Pilote)

42

OP41010

LEAB LiFePO met
160 W-zonnepaneel

LEAB LPS Lithium Power Supply- , LiFePO-accu 160 Ah, oplader 50 A, omvormer 2300 W,
booster 45 A. Inclusief zonnepaneel 160 watt (Büttner)

55

OP41080

LiFePO-accu 105 Ah voor NEO

I.p.v. standaardaccu

-3

OP41100

Extra Gel-accu 80 Ah

Inclusief extra oplader

23

OP41150

Zonnepaneel 160 W

Van Büttner met zonneregelaar (inbouwpositie, zie dakschema). Er kunnen extra kosten
ontstaan, wanneer standaard dakopbouwdelen moeten worden verplaatst! (EUR 250 netto per
dakopbouw)

26

OP41152

Zonnepaneel 160 W
voor NEO

Van Büttner met zonneregelaar (inbouwpositie, zie dakschema). Er kunnen extra kosten
ontstaan, wanneer standaard dakopbouwdelen moeten worden verplaatst! (EUR 250 netto per
dakopbouw)

26

OP41200

Zonnepaneel Pilote 120 W

Met zonneregelaar (inbouwpositie, zie dakschema). Er kunnen extra kosten ontstaan, wanneer
standaard dakopbouwdelen moeten worden verplaatst! (EUR 250 netto per dakopbouw)

13

OP41202

Zonnepaneel Pilote 120 W voor
NEO

Met zonneregelaar (inbouwpositie, zie dakschema). Er kunnen extra kosten ontstaan, wanneer
standaard dakopbouwdelen moeten worden verplaatst! (EUR 250 netto per dakopbouw)

13

OP41250

Omvormer

Büttner MT 1700-Si N / Sinus
Ingangsspanning 12 V DC, uitgangsspanning 230 V/50 Hz,
continuvermogen 1700 W, opgenomen stroom stand-by 0,2 A, aansluiting op alle 230V-contactdozen

9

OP41252

Omvormer
voor NEO

Büttner MT 1700-Si N / Sinus
Ingangsspanning 12 V DC, uitgangsspanning 230 V/50 Hz,
continuvermogen 1700 W, opgenomen stroom stand-by 0,2 A, aansluiting op alle 230V-contactdozen

9

OP41280

Contactdoospakket
voor FINAL SIX

Bestaande uit: 3 230V-contactdozen (1x bij keukencontactdozen, 1x achter de linkercabinestoel aan de buitenkant van de zitgroep, 1x onder de bovenkast aan de achterkant vanuit
het interieur toegankelijk, in rijrichting rechts) en 1x USB achter de linkercabinestoel aan de
buitenkant van de zitgroep

2

OP41295

Contactdoospakket
voor TITAN NEXT

Bestaande uit: 3 230V-contactdozen (1x bij keukencontactdozen, 1x achter de linkercabinestoel aan de buitenkant van de zitgroep, 1x onder de bovenkast aan de achterkant vanuit
het interieur toegankelijk, in rijrichting rechts) en 1x USB achter de linkercabinestoel aan de
buitenkant van de zitgroep

2

OP41300

Contactdozenpakket
voor NEO

Bestaande uit: 6x 230 V (bij keuken, bij zitgroep, bij bedden achterin achter rechts en links, in
buitenopbergvak ter hoogte van de keuken en in garage achterin) 1x 12 V (in garage achterin).
Plaatsen, zie afbeeldingen

2

OP42450

Alpine-radio

X903D-DUCA navigatie 9" WVGA-display met hoge resolutie ALPINE X903D-DUCA navigatie
incl. campersoftware, ACSI en boordatlasgegevens

6

OP42452

Alpine-radio X903D-DUCA

Navigatie + luidsprekersysteem, 9" WVGA-display met hoge resolutie ALPINE X903D-DUCA
navigatie inclusief campersoftware, ACSI en boordatlasgegevens en hoogwaardig ALPINE-luidsprekersysteem met subwoofer

OP42530

Alpine-luidspreker
voor TITAN

Met hoogwaardige luidsprekers en subwoofer.
Let op: Alleen mogelijk in combinatie met de TITAN-uitrusting!

9

OP42550

Split-achteruitrijcamera

Met dubbele lens en automatische shutterafdekking inclusief aparte 7"-monitor

3

OP40850

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

MULTIMEDIA

15

*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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Speciale uitrusting
Uitrustingsnummer

Gewicht
in kg

OP42552

Achteruitrijcamera voor MBUX*

Voor een rechtstreekse aansluiting op het MBUX-systeem (geen aparte monitor meer nodig)
Alleen in combinatie met MBUX!

3

OP42554

Achteruitrijcamera voor MBUX*
voor NEO

Voor een rechtstreekse aansluiting op het MBUX-systeem (geen aparte monitor meer nodig)
Alleen in combinatie met MBUX!

3

OP42560

360°-camerasysteem

Inclusief aparte monitor (alleen voor integraalmodellen)

9

OP42570

360°-camerasysteem i.p.v. achteruitrijcamera

(alleen voor TITAN en PLATIN)

6

OP42600

Achteruitrijsensoren

Boven en beneden

2

OP42750

LED-tv SL-24"

DSB met DVB-T2/S2, dvd, Bluetooth (incl. draaibare tv-steun)

6

AIRCONDITIONING / VERWARMING

OP42800

Trumatic Combi 6 E-verwarming

Inclusief CP Plus-regeling in plaats van Combi 6, mogelijkheid om te gebruiken op 230 V - 1,8
kW, gemengde werking gas/230 V - 6 kW

5

OP42802

Truma Combi 6 Evoor NEO

Inclusief CP Plus-regeling in plaats van Combi 6, mogelijkheid om te gebruiken op 230 V - 1,8
kW, gemengde werking gas/230 V - 6 kW

5

OP42850

Truma i-Net Box

Inclusief CP Plus-besturing. Er is een extra simkaart nodig die niet bij de levering is inbegrepen.

5

OP42852

Truma i-Net Box
voor NEO

Inclusief CP Plus-besturing. Er is een extra simkaart nodig die niet bij de levering is inbegrepen.

5

OP42900

ALDE Compact 3020 HE

Warmwaterverwarming (let op: eventuele beperkingen van de opbergruimte in de kledingkast.
Bedafmetingen kunnen veranderen!)

OP43000

Ventilator voor extra uitlaat van
warme lucht op de voorruit

(alleen voor integraalmodellen)
ALLEEN met ALDE-verwarming of Luxury-uitrusting

8

OP43060

Warmtewisselaar
voor ALDE-verwarming

Voor voorverwarming van de motor in de winter of d.m.v. afgegeven warmte om de temperatuur
in de opbouw tijdens het rijden te behouden

5

OP43110

Vloerverwarming in het zitgroepgedeelte

Alleen in combinatie met optie: ALDE Compact 3020 HE-warmwaterverwarming of Luxury-uitrusting (al naargelang plattegrond mogelijk)

10

OP43150

Airconditioning Truma Aventa

Koelvermogen 2400 W + verwarmingsvermogen 1700 W
(inbouwpositie, zie dakschema), omdat op grond van deze optie de conform DIN EN 721
vereiste bovenste minimale ventilatieopening voor het gebruik van gasapparaten bij de plattegronden PLUS, 740/790 PLUS, 740 GD te klein is, wordt hier als aanvulling op de mini-Heki-dakluiken ook het Heki 3-dakluik met dwangontluchting gemonteerd

34

OP43152

Airconditioning Truma Aventa voor
NEO

Koelvermogen 2400 W + verwarmingsvermogen 1700 W

34

OP43200

Airconditioning Dometic 2200

Freshlight, koelvermogen 2200 W + verwarmingsvermogen 2700 W
(inbouwpositie, zie dakschema), omdat op grond van deze optie de conform DIN EN 721 vereiste bovenste minimale ventilatieopening voor het gebruik van gasapparaten bij de plattegronden 680 PLUS, 740/790 PLUS, te klein is, wordt hier als aanvulling op de mini-Heki-dakluiken
ook het Heki 3-dakluik met dwangontluchting gemonteerd

40

OP43250

Airconditioning Dometic 2200

Freshlight i.p.v. standaardairco PLATIN (Dometic Freshjet 1700), koelvermogen 2200 W +
verwarmingsvermogen 2700 W (kan alleen worden besteld bij PLATIN)
Let op: airconditioning kan uitsluitend op stroom via een kabel
(niet tijdens het rijden) worden gebruikt. Let op: De ventilator van de airconditioning kan in een
afzonderlijk geval buiten aangrenzende deuren uitsteken!

5

OP43300

Kluis Alko

Compleet gemonteerd. Mogelijke inbouwpositie wordt door FRANKIA bepaald.

OP43330

Uitbreiding dichtheidsgarantie

Voor Thermo Guard Plus verlengd van 7 naar 11 jaar (volgens de daarvoor vastgelegde
garantievoorwaarden)
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(inbouwpositie, zie dakschema)

DIVERSEN

*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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De kleine letters eens heel groot
AFMETINGEN

De totale breedte van het voertuig stemt overeen
met de afstand tussen de buitenkanten van de
buitenwanden aan de bestuurders- en bijrijderskant
zonder buitenspiegels.
De totale hoogte van het voertuig kan bij inen opgebouwde delen (bijv. dakkappen,
satelliet-installatie of airco, enz.) veranderen.

Totale hoogte van het voertuig

De totale lengte van het voertuig stemt overeen
met de afstand tussen het uiterste punt van de
frontspoiler en het uiterste punt van het achterste
paneel (zonder trekhaak).

De vermelde maten van de bedden zijn buitenafmetingen. De afmetingen van de geleverde matrassen kunnen
hiervan afwijken.

Door FRANKIA aanbevolen accessoires en originele reserveonderdelen zijn
speciaal voor uw voertuig ontwikkeld en door ons vrijgegeven. Uw FRANKIA-handelspartner verkoopt deze producten; hij is op de hoogte van toegestane technische bijzonderheden en voert de noodzakelijke werkzaamheden
deskundig uit.
Door FRANKIA niet vrijgegeven accessoires, aan-, om- of inbouwdelen kunnen leiden tot schade aan het voertuig en nadelige gevolgen voor de verkeersveiligheid. Zelfs wanneer voor deze onderdelen een rapport van een
deskundige, een goedkeuring voor onderdelen of een typegoedkeuring
voorhanden is, is dit geen garantie voor de reglementaire gesteldheid van
het product. Wij hopen op uw begrip voor het feit dat voor schade die veroorzaakt is door producten die niet door FRANKIA zijn vrijgegeven of door
ongeoorloofde wijzigingen, FRANKIA niet aansprakelijk kan worden gesteld.
Houd er rekening mee dat vooral bij de montage van aanbouwdelen aan de
achterkant zoals dragers voor motorfietsen, een trekhaak of de lading van de
garage achterin (afhankelijk van de plattegrond) de voorgeschreven asbelasting in acht moet worden genomen.
De voor speciale uitrustingen vermelde prijzen zijn alleen geldig in het kader van de
nieuwe serieproductie. Een aftersales-inbouw van bepaalde speciale uitrustingen is
gedeeltelijk niet mogelijk resp. gaat gepaard met aanzienlijke meerkosten.
De totale hoogte van het voertuig kan bij in- en opgebouwde delen (bijv.
dakkappen, satelliet-installatie of airco, enz.) veranderen. Het vermelde aantal personen is afhankelijk van gewicht en asbelasting. Dit aantal kan bij de
inbouw van accessoires en speciale uitrustingen worden gereduceerd. Het
vermelde aantal personen heeft betrekking op het voertuiggewicht in de
standaard toestand. In het kentekenbewijs wordt het optioneel gekozen aan-
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tal personen vermeld dat echter, afhankelijk van het model, alleen door een
gewichtverhoging kan worden bereikt. De technisch max. toelaatbare totale massa evenals de asbelastingen mogen niet worden overschreden. Het
mogelijke laadvermogen is principieel afhankelijk van het lege gewicht. Dit
wordt gereduceerd door de inbouw van accessoires en speciale uitrustingen.
Een verdere vereiste is een van de asbelasting afhankelijke verdeling van
de lading.
De vermelde massa in rijklare toestand is vastgelegd door de verordening
(EU) 1230/2012. Deze bevat naast de massa van het in de standaarduitrusting (wezenlijke voertuigconfiguratie conf. richtlijn 2007/46/EG bijlage IV
of XI) uitgeruste voertuig, de massa van de voor 90% gevulde brandstoftank
(S), de bestuurder (75 kg), gereedschap evenals van de voor 100% gevulde
vloeistoftanks (verswatertank (120 l/150 l) en aluminium gasfles(sen) (11
kg). Beslissend voor de massa van de verswatertank is de beschikbare inhoud hiervan zoals bedoeld in de bijlage V deel A punt 2.6 FN. (H) VO (EU)
1230/2012 met inachtneming van de vulling tijdens het rijden – voor zover
voorhanden – op de in deze technische gegevens vermelde hoeveelheid liter.
Afwijkingen van de massa in rijklare toestand met hoogstens +/- 5% zijn
afhankelijk van de productie toegestaan.
Principieel verhogen speciale uitrustingen en accessoires het gewicht in rijklare toestand en reduceren zij de mogelijke lading en, afhankelijk van het
model, ook de opbergruimte. Bij een verhoging van de capaciteit van de
brandstof- en/of verswatertanks moeten de maximaal toelaatbare voertuiggewichten en asbelastingen in acht worden genomen. Dit geldt met name bij
speciale uitrustingen en accessoires. De toegestane lading voor ten opzichte
van de standaard situatie gewijzigde tanksystemen moet door de eigenaar
van het voertuig zelf worden achterhaald. Het maximale trekgewicht is afhankelijk van het totaalgewicht van het voertuig.
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Afmetingen van de bedden
SD -PLATTEGROND (I 640)

Hefbed (L x B)
192 x 140 cm
(Optie: duobed 192 x 200 cm)

SG -PLATTEGROND (I 680)

Hefbed (L x B)
192 x 140 cm
(Optie: duobed 192 x 200 cm)

GD -PLATTEGROND (MT 7 NEO, I / T 7400, I 740, I 790, I 840, I 890, I 790 TITAN, I 840 TITAN, I 890 TITAN, I 7900 PLATIN, I 8400 PLATIN)

Hefbed (L x B, alleen bij integraalmodellen)

Bedden achterin (L x B)

192 x 140 cm

MT 7 GDK NEO:
Bed links: 198 x 80, Bed rechts: 200 x 80 cm

(Optie: duobed 192 x 200 cm)

I/T 7400, I 740:
Bed links: 200 x 80 cm, Bed rechts: 195 x 80 cm
I 790, TITAN NEXT, I 790 TITAN,
I 7900 PLATIN, PLATIN FINAL SIX:
Bed links: 195 x 80 cm, Bed rechts: 200 x 80 cm
I 8400 PLATIN:
Bed links: 200 x 80 cm, Bed rechts: 200 x 80 cm
I 840, I 840 TITAN:
Bed links: 205 x 80 cm, Bed rechts: 205 x 80 cm
I 890, I 890 TITAN:
Bed links: 210 x 80, Bed rechts: 210 x 80 cm

BD -PLATTEGROND (I 740, MT 7 NEO)
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Hefbed (L x B)

Dwarsbed achterin (L x B)

192 x 140 cm

209 x 140 cm

(Optie: duobed 192 x 200 cm)

MT 7 BD NEO:
203 x 140 cm

QD -PLATTEGROND (I / T 7400, I 740, I 790, I 840, I 790 TITAN, I 840 TITAN, I 890, I 890 TITAN, I 7900 PLATIN, I 8400 PLATIN)

Hefbed (L x B, alleen bij integraalmodellen)

Bedden achterin (L x B)

192 x 140 cm

T 7400, I 7900, I 740, I 790, I 790 TITAN,
I 7900 PLATIN:
195 x 140 cm

(Optie: duobed 192 x 200 cm)

I 8400, I 840, I 840 TITAN, I 8400 PLATIN:
200 x 160 cm
I 890, I 890 TITAN:
200 x 160 cm

PLUS -PLATTEGROND (ALKOOF) (A 680, A 740)

Alkoofbed (L x B)

Standaard noodbed achterin (L x B)

Bed voor lengteslapers:
links en rechts: 200 x 80 cm

A 680:
200 x 170 cm
A 740:
200 x 195 cm

PLUS -PLATTEGROND (I 7400, I 680, I 740, I 840, I 790 TITAN, I 840 TITAN, I 7900 PLATIN, I 8400 PLATIN)

Hefbed (L x B)

Standaard noodbed achterin (L x B)

Bed voor lengteslapers:
200 x 193 cm

I 680:
200 x 170 cm
I 7400, I 740, I 790, I 790 TITAN, I 7900 PLATIN:
200 x 195 cm
I 790 TITAN, I 7900 PLATIN
optioneel elektr. hefbed achterin:
200 x 140 cm
(geen noodbed, wanneer I 790 TITAN,
I 7900 PLATIN een elektrisch hefbed achterin heeft)
I 840, I 840 TITAN, I 8400 PLATIN:
206 x 133 cm
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Ontwerp en design: GMK Media. Merken. Communicatie. | www.gmk.de
Foto: Studio Thomas Köhler | www.fotostudiothomaskoehler.de

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

Met het verschijnen van deze prijslijst verliezen alle voorgaande prijslijsten hun geldigheid. De afbeeldingen in
deze catalogus zijn voorbeelden. Zij kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de
standaard levering behoren. Daadwerkelijke modeluitvoeringen kunnen afwijken. Technische wijzigingen evenals
vergissingen voorbehouden. 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, Stand: juni 2021, Uitgave: P1-2022

