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M-LINE

M-LINE
INTEGRAAL 7400

I 7400 GD

I 7400 QD

I 7400 PLUS

Sprinter 516, 163 pk, Euro 6, 5 ton
Optioneel ook verkrijgbaar als 5,3 ton en 5,5 ton

Sprinter 516, 163 pk, Euro 6, 5 ton
Optioneel ook verkrijgbaar als 5,3 ton en 5,5 ton

Sprinter 516, 163 pk, Euro 6, 5 ton
Optioneel ook verkrijgbaar als 5,3 ton en 5,5 ton

INTEGRAAL 7900

I 7900 GD

I 7900 QD

Sprinter 516, 163 pk, Euro 6, 5 ton
Optioneel ook verkrijgbaar als 5,3 ton en 5,5 ton*

Sprinter 516, 163 pk, Euro 6, 5 ton
Optioneel ook verkrijgbaar als 5,3 ton en 5,5 ton*

INTEGRAAL 8400

I 8400 GD

I 8400 QD

Sprinter 516, 163 pk, Euro 6, 5 ton
Optioneel ook verkrijgbaar als 5,3 ton en 5,5 ton*

Sprinter 516, 163 pk, Euro 6, 5 ton
Optioneel ook verkrijgbaar als 5,3 ton en 5,5 ton*

HALF-INTEGRAAL 7400

T 7400 GD

T 7400 QD

Sprinter 516, 163 pk, Euro 6, 5 ton
Optioneel ook verkrijgbaar als 5,3 ton en 5,5 ton

Sprinter 516, 163 pk, Euro 6, 5 ton
Optioneel ook verkrijgbaar als 5,3 ton en 5,5 ton

*) Kan worden besteld zodra hiervoor vrijgave door
de fa. Daimler AG is verleend

M-LINE

TECHNISCHE GEGEVENS M-LINE
7400
BASISVOERTUIG (STANDAARD)

7900

Nieuwe Sprinter 516

Chassis

8400

Nieuwe Sprinter 516 Nieuwe Sprinter 516

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Cilinder / cilinderinhoud, ccm

4 / 2.148

4 / 2.148

4 / 2.148

Vermogen, kW / pk

120 / 163

120 / 163

120 / 163

Tankinhoud diesel, I

71

71

71

4.325

4.525

4.825

Wielbasis, mm

AFMETINGEN

Integraal

Half-integraal

Integraal

Integraal

Totale lengte, cm

773 (QD 783)

767 (QD 777)

804

858

Totale breedte, cm

230

230

230

230

Totale hoogte, cm

309

309

309

309

Stahoogte, cm

203

203

203

203

GEWICHT
Massa in rijklare toestand, kg

Integraal

Half-integraal

Integraal

Integraal

3.940

3.830

3.990

4.1401

1

1

1

Toelaatbare totale massa in bel. toestand, kg

5.000 / 5.300 / 5.500

5.000 / 5.300 / 5.500 5.000 / 5.300 / 5.5006 5.000 / 5.300 / 5.5006

Laadvermogen, kg

1.060 / 1.360 / 1.560

1.170 / 1.470 / 1.670

Max. aanhangergewicht geremd/ongeremd, kg

2.0002 / 7502 (bij 5 ton)
2.0002 / 7502 (bij 5 ton)
2.0002 / 7502 (bij 5 ton)
2.0002 / 7502 (bij 5 ton)
1.9502 / 0 (bij 5,3 ton)
1.9502 / 0 (bij 5,3 ton)
1.9502 / 0 (bij 5,3 ton)
1.9502 / 0 (bij 5,3 ton)
1.9502 / 7502 (bij 5,5 ton) 1.9502 / 7502 (bij 5,5 ton) 1.9502 / 7502 (bij 5,5 ton)6 1.9502 / 7502 (bij 5,5 ton)6

Max. toel. totaalgewicht van de combinatie, kg

7.000

7.000

1.010 / 1.310 / 1.510

7.000

860 / 1.160 / 1.360

7.000

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

1504 (50 l vulling tijdens het rijden)3 / 130 1504 (50 l vulling tijdens het rijden)3 / 130 2705 (50 l vulling tijdens het rijden)3 / 130 2705 (50 l vulling tijdens het rijden)3 / 130
2 x 80

2 x 80

2 x 80

2 x 80

160

160

160

160

Alde ww-verwarming 3020 HE

Alde ww-verwarming 3020 HE

Alde ww-verwarming 3020 HE

Alde ww-verwarming 3020 HE

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 en 5)
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. 150 liter
5) Mogelijk bij een adequate instelling van de klep op de verswatertank: max. 270 liter
6) Kan worden besteld zodra hiervoor vrijgave door de fa. Daimler AG is verleend
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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M-LINE

STANDAARDUITRUSTING M-LINE
7400
Standaard chassispakket Mercedes-Benz Sprinter
Airbag aan bestuurders- en bijrijderskant
163 pk EURO-6-BlueTec-motor
Antiblokkeersysteem (ABS)
Aandrijfslipregeling (ASR)
Elektronische remkrachtverdeling (EBV)
Electronic Stability Control (ESP)
71 liter-dieseltank
Handgeschakelde transmissie
Halfautomatische airconditioningsinstallatie
Cruise control
Dynamo 180 A
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-groot licht en -knipperlicht bij integraal standaard
Origineel verhoogd Mercedes-Benz chassis
Opbouw: witte GVK-gelcoating – hagelbestendig
Thermo Guard Plus zijwanden incl. 7 jaar
dichtheidsgarantie (volgens dichtheidsgarantie)
Verwarmde dubbele bodem met een hoogte van ca.
126/348 mm
Plisséhor geïntegreerd in het deurkozijn van de opbouw en
in alle dakluiken
Centrale vergrendeling voor de deur van de opbouw en het
portier van de bestuurderscabine via originele autosleutel
(T 7400 aparte afstandsbediening)
LED-voortentverlichting met apart schakelbare
bewegingsmelder
FRANKIA MaxiFlex-keuken
Unieke functionele systeemkeuken met hoogwaardige
HPL-kookplaat en uitbreidbaar werkvlak
Elektrisch verstelbaar hefbed (bij integraal model)
Inhoud verswatertank ca. 150 liter
Inhoud afvalwatertank ca. 130 liter
Opbergruimtes met LED-verlichting
Sjorrailsysteem (voor hoge garages achterin)
Ramen Seitz S7 met getinte ruiten, hor en verduistering,
in één vlak met de wand gemonteerd
CBE BUS-Control-Panel met LCD-beeldscherm
Zelfoprollende kabelhaspel met 15 m kabel

Exclusiv uitrusting:
Handmatig bedienbaar verduisteringsplissé bij half-integraal
Opbergruimteverlichting onder zitgroep
Handmatig bedienbare steunpoten achter
(vervalt bij bestelling optie luchtvering)
Centrale voorziening met kabel- en waterslanghaspel
Combinatie hout/stof naar keuze uit
6 verschillende woonwerelden
Keramisch toilet
Tweede Thetford-cassette
Accu 1 x 80 Ah Gel, incl. 22 Ah oplader
Dimbare sfeerverlichting
Dimbare spots
Leeslampjes
230V-contactdozen 4x
USB-contactdozen 3x (bij integraal met hefbed 4x)
Autoradiovoorbereiding
Hoogwaardige dak-combiantenne UKW/DAB+/GPS
Verswatertank met instelbare 50 l vulling tijdens het rijden
Luxury uitrusting:
Elektrisch verduisteringsrolgordijn
aan de voorkant voor integraal
Extra tweede Gel-accu 80 Ah incl. extra oplader 22 Ah
230V-contactdoos in garage achterin aan bijrijderskant
12V-contactdoos in garage achterin aan bijrijderskant
Alde Compact 3020 HE warmwaterverwarming

M-LINE

7900 / 8400
Standaard chassispakket Mercedes-Benz Sprinter
Airbag aan bestuurders- en bijrijderskant
163 pk EURO-6-BlueTec-motor
Antiblokkeersysteem (ABS)
Aandrijfslipregeling (ASR)
Elektronische remkrachtverdeling (EBV)
Electronic Stability Control (ESP)
71 liter-dieseltank
Handgeschakelde transmissie
Halfautomatische airconditioningsinstallatie
Cruise control
Dynamo 180 A
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-groot licht en -knipperlicht bij integraal standaard
Origineel verhoogd Mercedes-Benz chassis
Opbouw: witte GVK-gelcoating – hagelbestendig
Thermo Guard Plus zijwanden incl. 7 jaar
dichtheidsgarantie (volgens dichtheidsgarantie)
Verwarmde dubbele bodem met een hoogte van ca.
126/348 mm
Plisséhor geïntegreerd in het deurkozijn van de opbouw en
in alle dakluiken
Centrale vergrendeling voor de deur van de opbouw en het
portier van de bestuurderscabine via originele autosleutel
LED-voortentverlichting met apart schakelbare
bewegingsmelder
FRANKIA MaxiFlex-keuken
Unieke functionele systeemkeuken met hoogwaardige
HPL-kookplaat en uitbreidbaar werkvlak
Elektrisch verstelbaar hefbed
Inhoud verswatertank ca. 270 liter
Inhoud afvalwatertank ca. 130 liter
Opbergruimtes met LED-verlichting
Sjorrailsysteem
Ramen Seitz S7 met getinte ruiten, hor en verduistering,
in één vlak met de wand gemonteerd
CBE BUS-Control-Panel met LCD-beeldscherm
Zelfoprollende kabelhaspel met 15 m kabel

Exclusiv uitrusting:
Opbergruimteverlichting onder zitgroep
Handmatig bedienbare steunpoten achter
(vervalt bij bestelling optie luchtvering)
Centrale voorziening met kabel- en waterslanghaspel
Combinatie hout/stof naar keuze uit
6 verschillende woonwerelden
Keramisch toilet
Tweede Thetford-cassette
Accu 1 x 80 Ah Gel, incl. 22 Ah oplader
Dimbare sfeerverlichting
Dimbare spots
Leeslampjes
230V-contactdozen 4x
USB-contactdozen 3x (bij integraal met hefbed 4x)
Autoradiovoorbereiding
Hoogwaardige dak-combiantenne UKW/DAB+/GPS
Verswatertank met instelbare 50 l vulling tijdens het rijden
Luxury uitrusting:
Elektrisch verduisteringsrolgordijn aan de voorkant
Extra tweede Gel-accu 80 Ah incl. extra oplader 22 Ah
230V-contactdoos in garage achterin aan bijrijderskant
12V-contactdoos in garage achterin aan bijrijderskant
Alde Compact 3020 HE warmwaterverwarming
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F-LINE

F-LINE
INTEGRAAL 640

INTEGRAAL 680

I 640 SD

I 680 SG

I 680 PLUS

Ducato 35 L, 130 pk, AL-KO, 3,85 ton
Ducato 40 H, 130 pk, AL-KO, 4,5 ton

Ducato 35 L, 130 pk, AL-KO, 3,85 ton
Ducato 40 H, 130 pk, AL-KO, 4,5 ton

Ducato 35 L, 130 pk, AL-KO, 3,85 ton
Ducato 40 H, 130 pk, AL-KO, 4,5 ton

INTEGRAAL 740

I 740 GD

I 740 QD

I 740 PLUS

Ducato 40 H, 130 pk, AL-KO, 4,5 ton
Ducato 40 H, 130 pk, AL-KO, 5 ton

Ducato 40 H, 130 pk, AL-KO, 4,5 ton
Ducato 40 H, 130 pk, AL-KO, 5 ton

Ducato 40 H, 130 pk, AL-KO, 4,5 ton

INTEGRAAL 790

I 790 GD

I 790 QD

I 790 PLUS

Ducato 40 H, 130 pk, AL-KO, 4,5 ton
Ducato 40 H, 130 pk, AL-KO, 5 ton
Optioneel ook verkrijgbaar als 5,5 ton

Ducato 40 H, 130 pk, AL-KO, 4,5 ton
Ducato 40 H, 130 pk, AL-KO, 5 ton
Optioneel ook verkrijgbaar als 5,5 ton

Ducato 40 H, 130 pk, AL-KO, 4,5 ton
Ducato 40 H, 130 pk, AL-KO, 5 ton
Ducato 40 H, 130 pk, AL-KO,
5 ton met hefbed achterin
Optioneel ook verkrijgbaar als 5,5 ton

INTEGRAAL 840

I 840 GD

I 840 QD

I 840 PLUS

Ducato 40 H, 130 pk, AL-KO, 5 ton
Optioneel ook verkrijgbaar als 5,5 ton

Ducato 40 H, 130 pk, AL-KO, 5 ton
Optioneel ook verkrijgbaar als 5,5 ton

Ducato 40 H, 130 pk, AL-KO, 5 ton
Optioneel ook verkrijgbaar als 5,5 ton

F-LINE

ALKOOF 680

I 680 BD

I 680 ED-G

A 680 PLUS

Ducato 35 L, 130 pk, AL-KO, 3,85 ton
Ducato 40 H, 130 pk, AL-KO, 4,5 ton

Ducato 35 L, 130 pk, AL-KO, 3,85 ton
Ducato 40 H, 130 pk, AL-KO, 4,5 ton

Ducato 35 L, 130 pk, AL-KO, 3,85 ton
Ducato 40 H, 130 pk, AL-KO, 4,5 ton

HALF-INTEGRAAL 740

ALKOOF 740

I 740 BD

T 740 GD

A 740 PLUS

Ducato 40 H, 130 pk, AL-KO, 4,5 ton
Ducato 40 H, 130 pk, AL-KO, 5 ton

Ducato 40 H, 130 pk, AL-KO, 4,5 ton
Ducato 40 H, 130 pk, AL-KO, 5 ton

Ducato 40 H, 130 pk, AL-KO, 4,5 ton

ALKOOF 790

I 790 TD

A 790 PLUS

Ducato 40 H, 130 pk, AL-KO, 5 ton
Optioneel ook verkrijgbaar als 5,5 ton

Ducato 40 H, 130 pk, AL-KO, 4,5 ton
Ducato 40 H, 130 pk, AL-KO, 5 ton
Ducato 40 H, 130 pk, AL-KO,
5 ton met hefbed achterin
Optioneel ook verkrijgbaar als 5,5 ton

INTEGRAAL 890

ALKOOF 840

I 840 FD

I 890 GD

A 840 PLUS

Ducato 40 H, 130 pk, AL-KO, 5 ton
Optioneel ook verkrijgbaar als 5,5 ton

Ducato 40 H, 130 pk, AL-KO, 5,5 ton

Ducato 40 H, 130 pk, AL-KO, 5 ton
Optioneel ook verkrijgbaar als 5,5 ton
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F-LINE

TECHNISCHE GEGEVENS F-LINE
640

680

Ducato 35 L

Ducato 35 L

Fiat / AL-KO
4 / 2.287
96 / 130
60

Fiat / AL-KO
4 / 2.287
96 / 130
60

Wielbasis, mm

3.980

3.980
(PLUS 4.025)

AFMETINGEN

Integraal

Alkoof

Integraal

Alkoof

Totale lengte, cm
Totale breedte, cm

645
230

706
230

708 (SG 698)
230

752
230

Totale hoogte, cm

306

318

306

322

Stahoogte, cm

203

203

203

203

Integraal

Alkoof

Integraal

3.1701
3.850
680
2.0003 / 7503
5.500

3.3301
3.850
520
2.0003 / 7503
5.500

3.3501
3.850
500
2.0003 / 7503
5.500

–
–
–
–
–

Integraal

Alkoof

Integraal

Alkoof

3.1901
4.500
1.310
2.0003 / 7503
6.000

3.3701
4.500
1.130
2.0003 / 7503
6.000

3.3901
4.500
1.110
2.0003 / 7503
6.000

3.4501
4.500
1.050
2.0003 / 7503
6.000

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

BASISVOERTUIG (STANDAARD)
Chassis / verlaagd chassis
Cilinder / cilinderinhoud, ccm
Vermogen, kW / pk
Tankinhoud diesel, I

GEWICHT DUCATO 35 L
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

GEWICHT DUCATO 40 H
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

GEWICHT DUCATO 40 H / TANDEM 5,0 T
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

GEWICHT DUCATO 40 H / TANDEM 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

1504 (50 l vulling tijdens het rijden)2 / 130
80
160
Truma Combi CP Plus

1504 (50 l vulling tijdens het rijden)2 / 130
80
160 (BD 100)
Truma Combi CP Plus

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 2 en 4) en één gasfles (11 kg)
2) 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
3) Het trekgewicht kan afhankelijk van de gekozen uitrusting variëren
4) Mogelijk bij een adequate instelling van de klep op de verswatertank: max. 150 liter

1504

F-LINE

740

790

840

890

Ducato 40 H

Ducato 40 H

Ducato 40 H

Ducato 40 H

Fiat / AL-KO
4 / 2.287
96 / 130
60
4.560
(tandem 3.760 +800,
tandem PLUS 3.900 + 800)

Fiat / AL-KO
4 / 2.287
96 / 130
60

Fiat / AL-KO
4 / 2.287
96 / 130
60

4.350 + 800

4.700 + 800

Fiat / AL-KO
4 / 2.287
96 / 130
60
4.325
(tandem 3.525 + 800)

Integraal

Half-integraal

754 (QD 764)
230

752
230

310

306

203

198

–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

Integraal

Half-integraal

Alkoof

Integraal

3.4701
4.500
1.030
2.0003 / 7503
6.000

3.3501
4.500
1.150
2.0003 / 7503
6.000

3.6301
4.500
870
2.0003 / 7503
6.000

Integraal

Half-integraal

3.630
5.000
1.370
2.0003 / 7503
6.000

3.510
5.000
1.490
2.0003 / 7503
6.000

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

1

Integraal

Alkoof

Integraal

Integraal

837
230

839
230

890
230

322

310

310

203

203

203

–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–

3.6501
4.500
850
2.0003 / 7503
6.000

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

Alkoof

Integraal

Alkoof

Integraal

3.730
5.000
1.270
2.0003 / 7503
6.000

3.750
5.000
1.250
2.0003 / 7503
6.000

3.830
5.000
1.170
2.0003 / 7503
6.000

3.8501
5.000
1.150
2.0003 / 7503
6.000

–
–
–
–
–

Alkoof

Integraal

Alkoof

Integraal

Integraal

3.7301
5.500
1.770
1.5003 / 0
6.000

3.7501
5.500
1.750
1.5003 / 0
6.000

3.8301
5.500
1.670
1.5003 / 0
6.000

3.8501
5.500
1.650
1.5003 / 0
6.000

3.9501
5.500
1.550
1.5003 / 0
6.000

793
786 (PLUS 796)
230
230
322 (PLUS met
310 (PLUS met
hefbed achterin 327) hefbed achterin 327)
203
203

1

(50 l vulling tijdens het rijden)2 / 130
80
160
Truma Combi CP Plus

Alkoof

1

1

1504 (50 l vulling tijdens het rijden)2 / 130
2 x 80
160
Alde ww-verwarming 3020 HE

1

1504 (50 l vulling tijdens het rijden)2 / 130
2 x 80
160
Alde ww-verwarming 3020 HE

1504 (50 l vulling tijdens het rijden)2 / 130
2 x 80
160
Alde ww-verwarming 3020 HE

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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F-LINE

STANDAARDUITRUSTING F-LINE
640 / 680
Standaard chassispakket Fiat
Ducato
35 Light chassis
Airbag aan bestuurders- en bijrijderskant
130 pk
2,3 l-Euro-6-motor
Traction+ incl. ESC en Hill Holder
Hill Descent Control
60 l-dieseltank
Handgeschakelde transmissie
16" banden op stalen velgen
3,85 ton technisch toelaatbare
totale massa
Stuurwiel in hoogte verstelbaar
Extra elektrische verwarming voor het
chassis om de interieurruimte sneller
op te warmen
Verlaagd AL-KO chassis
Opbouw: witte GVK-gelcoating –
hagelbestendig
Thermo Guard Plus zijwanden incl. 7 jaar
dichtheidsgarantie
(volgens dichtheidsgarantie)
Doorlopende, verwarmde dubbele
bodem met een hoogte van ca. 350 mm
Plisséhor geïntegreerd in het deurkozijn
van de opbouw en in alle dakluiken
Centrale vergrendeling voor de deur van
de opbouw en het portier van de bestuurderscabine via originele autosleutel
LED-voortentverlichting met apart
schakelbare bewegingsmelder
FRANKIA MaxiFlex-keuken
Unieke functionele systeemkeuken
met hoogwaardige HPL-kookplaat en
uitbreidbaar werkvlak
Elektrisch verstelbaar hefbed
(bij integraal model)
Inhoud verswatertank ca. 150 liter
Inhoud afvalwatertank ca. 130 liter
Opbergruimtes met LED-verlichting
Sjorrailsysteem
(voor hoge garages achterin)
Ramen Seitz S7 met getinte ruiten,
hor en verduistering, in één vlak met
de wand gemonteerd
CBE BUS-Control-Panel met
LCD-beeldscherm

Exclusiv uitrusting:
Verduisteringsplissé voor alkoof, bij
integraal met daglichtfunctie
Opbergruimteverlichting onder zitgroep
Handmatig bedienbare steunpoten
achter
(vervalt bij bestelling optie luchtvering)
Centrale voorziening met zelfoprollende kabelhaspel met 15 m kabel en
waterslanghaspel
Combinatie hout/stof naar keuze uit
6 verschillende woonwerelden
Keramisch toilet
Tweede Thetford-cassette
Accu 1 x 80 Ah Gel, incl. 22 Ah oplader
Dimbare sfeerverlichting
Dimbare spots
Leeslampjes
230V-contactdozen 4x
USB-contactdozen 3x (bij integraal
met hefbed 4x)
Autoradiovoorbereiding
Hoogwaardige dak-combiantenne
UKW/DAB+/GPS
Verwarming Truma Combi 6 incl.
CP-Plus regeling
Verswatertank met instelbare
50 l vulling tijdens het rijden
Luxury uitrusting: Optie

740
Standaard chassispakket Fiat
Ducato
40 Heavy chassis
Airbag aan bestuurders- en bijrijderskant
130 pk
2,3 l-Euro-6-motor
Traction+ incl. ESC en Hill Holder
Hill Descent Control
60 l-dieseltank
Handgeschakelde transmissie
16" banden op stalen velgen
4,5 ton (5 ton bij tandemasser)
technisch toelaatbare totale massa
Stuurwiel in hoogte verstelbaar
Extra elektrische verwarming voor het
chassis om de interieurruimte sneller
op te warmen
Verlaagd AL-KO chassis
Opbouw: witte GVK-gelcoating –
hagelbestendig
Thermo Guard Plus zijwanden incl. 7 jaar
dichtheidsgarantie
(volgens dichtheidsgarantie)
Doorlopende, verwarmde dubbele bodem met een hoogte van ca. 350 mm
Plisséhor geïntegreerd in het deurkozijn van de opbouw en in alle dakluiken
Centrale vergrendeling voor de deur van
de opbouw en het portier van de bestuurderscabine via originele autosleutel
LED-voortentverlichting met apart
schakelbare bewegingsmelder
FRANKIA MaxiFlex-keuken
Unieke functionele systeemkeuken
met hoogwaardige HPL-kookplaat en
uitbreidbaar werkvlak
Elektrisch verstelbaar hefbed
(bij integraal model)
Inhoud verswatertank ca. 150 liter
Inhoud afvalwatertank ca. 130 liter
Opbergruimtes met LED-verlichting
Sjorrailsysteem
(voor hoge garages achterin)
Ramen Seitz S7 met getinte ruiten,
hor en verduistering, in één vlak met
de wand gemonteerd
CBE BUS-Control-Panel met
LCD-beeldscherm

F-LINE

740
Exclusiv uitrusting:
Verduisteringsplissé voor alkoof/
half-integraal, bij
integraal met daglichtfunctie
Opbergruimteverlichting onder zitgroep
Handmatig bedienbare steunpoten
achter
(vervalt bij bestelling optie luchtvering)
Centrale voorziening met zelfoprollende kabelhaspel met 15 m kabel en
waterslanghaspel
Combinatie hout/stof naar keuze uit
6 verschillende woonwerelden
Keramisch toilet
Tweede Thetford-cassette
Accu 1 x 80 Ah Gel, incl. 22 Ah oplader
Dimbare sfeerverlichting
Dimbare spots
Leeslampjes
230V-contactdozen 4x
USB-contactdozen 3x (bij integraal
met hefbed 4x)
Autoradiovoorbereiding
Hoogwaardige dak-combiantenne
UKW/DAB+/GPS
Verwarming Truma Combi 6 incl. CPPlus regeling
Verswatertank met instelbare
50 l vulling tijdens het rijden
Luxury uitrusting: Optie

790 / 840 / 890
Standaard chassispakket Fiat
Ducato
40 Heavy chassis
Airbag aan bestuurders- en bijrijderskant
130 pk
2,3 l-Euro-6-motor
Traction+ incl. ESC en Hill Holder
Hill Descent Control
60 l-dieseltank
Handgeschakelde transmissie
16" banden op stalen velgen
4,5 ton (5 ton bij tandemasser)
technisch toelaatbare totale massa
Stuurwiel in hoogte verstelbaar
Extra elektrische verwarming voor het
chassis om de interieurruimte sneller
op te warmen
Verlaagd AL-KO chassis
Opbouw: witte GVK-gelcoating –
hagelbestendig
Thermo Guard Plus zijwanden incl. 7 jaar
dichtheidsgarantie
(volgens dichtheidsgarantie)
Doorlopende, verwarmde dubbele bodem met een hoogte van ca. 350 mm
Plisséhor geïntegreerd in het deurkozijn
van de opbouw en in alle dakluiken
Centrale vergrendeling voor de deur van
de opbouw en het portier van de bestuurderscabine via originele autosleutel
LED-voortentverlichting met apart
schakelbare bewegingsmelder
FRANKIA MaxiFlex-keuken
Unieke functionele systeemkeuken
met hoogwaardige HPL-kookplaat en
uitbreidbaar werkvlak
Elektrisch verstelbaar hefbed
(bij integraal model)
Inhoud verswatertank ca. 150 liter
Inhoud afvalwatertank ca. 130 liter
Opbergruimtes met LED-verlichting
Sjorrailsysteem
(voor hoge garages achterin)
Ramen Seitz S7 met getinte ruiten,
hor en verduistering, in één vlak met
de wand gemonteerd
CBE BUS-Control-Panel met
LCD-beeldscherm

Exclusiv uitrusting:
Verduisteringsplissé voor alkoof
Opbergruimteverlichting onder zitgroep
Handmatig bedienbare steunpoten achter
(vervalt bij bestelling optie luchtvering)
Centrale voorziening met zelfoprollende kabelhaspel met 15 m kabel en
waterslanghaspel
Combinatie hout/stof naar keuze uit
6 verschillende woonwerelden
Keramisch toilet
Tweede Thetford-cassette
Accu 1 x 80 Ah Gel, incl. 22 Ah oplader
Dimbare sfeerverlichting
Dimbare spots
Leeslampjes
230V-contactdozen 4x
USB-contactdozen 3x (bij integraal
met hefbed 4x)
Autoradiovoorbereiding
Hoogwaardige dak-combiantenne
UKW/DAB+/GPS
Verwarming Truma Combi 6 incl.
CP-Plus regeling
Verswatertank met instelbare
50 l vulling tijdens het rijden
Luxury uitrusting:
Elektrisch verduisteringsrolgordijn aan
de voorkant voor integraal
Tweede Gel-accu 80 Ah incl. extra
oplader 22 Ah
230V-contactdoos in garage achterin
aan bijrijderskant
12V-contactdoos in garage achterin
aan bijrijderskant
Alde Compact 3020 HE
warmwaterverwarming

11
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SELECTION

SELECTION
INTEGRAAL 65

I 65 SD
Ducato 35 L, 130 pk, AL-KO, 3,5 ton
Ducato 35 L, 130 pk, AL-KO, 3,85 ton

HALF-INTEGRAAL 72

T 72 GD
Ducato 35 L, 130 pk, AL-KO, 3,5 ton
Ducato 35 L, 130 pk, AL-KO, 3,85 ton
Ducato 40 H, 130 pk, AL-KO, 4,5 ton

SELECTION

TECHNISCHE GEGEVENS SELECTION
65

72

Ducato 35 L

Ducato 35 L

Fiat / AL-KO

Fiat / AL-KO

Cilinder / cilinderinhoud, ccm

4 / 2.287

4 / 2.287

Vermogen, kW / pk

96 / 130

96 / 130

Tankinhoud diesel, I

60

60

Wielbasis, mm

3.980

3.980

AFMETINGEN

Integraal

Half-integraal

Totale lengte, cm

645

724

Totale breedte, cm

230

230

Totale hoogte, cm

289

289

Stahoogte, cm

198

198

Integraal

Half-integraal

Massa in rijklare toestand, kg

2.990¹

2.990¹

Toelaatbare totale massa in bel. toestand, kg

3.500

3.500

510

510

Max. aanhangergewicht geremd/ongeremd, kg

2.0003 / 7503

2.0003 / 7503

Max. toel. totaalgewicht van de combinatie, kg

5.500

5.500

Integraal

Half-integraal

Massa in rijklare toestand, kg

2.990¹

2.990¹

Toelaatbare totale massa in bel. toestand, kg

3.850

3.850

BASISVOERTUIG (STANDAARD)
Chassis / verlaagd chassis

GEWICHT DUCATO 35 L

Laadvermogen, kg

GEWICHT DUCATO 35 L

Laadvermogen, kg

860

Max. aanhangergewicht geremd/ongeremd, kg

2.000 / 750

Max. toel. totaalgewicht van de combinatie, kg

5.500

3

860
3

GEWICHT DUCATO 40 H

2.0003 / 7503
5.500

Half-integraal

Massa in rijklare toestand, kg

–

3.020¹

Toelaatbare totale massa in bel. toestand, kg

–

4.500

Laadvermogen, kg

–

1.460

Max. aanhangergewicht geremd/ongeremd, kg

–

2.0003 / 7503

Max. toel. totaalgewicht van de combinatie, kg

–

6.000

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

1204 (20 l vulling tijdens het rijden)2 / 100 1204 (20 l vulling tijdens het rijden)2 / 100
80

80

140

140

Truma Combi CP Plus

Truma Combi CP Plus

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 2 en 4) en één gasfles (11 kg)
2) 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
3) Het trekgewicht kan afhankelijk van de gekozen uitrusting variëren
4) Mogelijk bij een adequate instelling van de klep op de verswatertank: max. 120 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.

13
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SELECTION

STANDAARDUITRUSTING SELECTION
I 65 SD / T 72 GD
Standaard chassispakket Fiat Ducato
35 Light chassis
Airbag aan bestuurders- en bijrijderskant
130 pk
2,3 l-Euro-6-motor
Traction+ incl. ESC en Hill Holder
Hill Descent Control
60 l-dieseltank
Handgeschakelde transmissie
16" banden op stalen velgen
3,5 ton technisch toelaatbare totale massa
Stuurwiel in hoogte verstelbaar
Extra elektrische verwarming voor het chassis om de
interieurruimte sneller op te warmen
Verlaagd AL-KO chassis
Opbouw: witte GVK-gelcoating – hagelbestendig
Thermo Guard Plus zijwanden incl. 7 jaar dichtheidsgarantie (volgens dichtheidsgarantie)
Doorlopende, verwarmde dubbele bodem met een hoogte van ca. 230 mm
Plisséhor geïntegreerd in het deurkozijn van de opbouw en in alle dakluiken
Centrale vergrendeling voor de deur van de opbouw en het portier van de bestuurderscabine via originele autosleutel
LED-voortentverlichting met apart schakelbare bewegingsmelder
FRANKIA MaxiFlex-keuken
Unieke functionele systeemkeuken met hoogwaardige HPL-kookplaat en uitbreidbaar werkvlak
Elektrisch verstelbaar hefbed (I 65 SD)
Inhoud verswatertank ca. 120 liter
Inhoud afvalwatertank ca. 100 liter
Opbergruimtes met LED-verlichting
Sjorrailsysteem (voor T 72 GD)
Ramen Seitz S7 met getinte ruiten, hor en verduistering, in één vlak met de wand gemonteerd
CBE BUS-Control-Panel met LCD-beeldscherm
Selection uitrusting:
Verduisteringsplissé voor half-integraal, bij integraal met daglichtfunctie
Opbergruimteverlichting onder zitgroep
Combinatie hout/stof naar keuze uit 6 verschillende woonwerelden
Accu 1 x 80 Ah Gel incl. 22 Ah oplader
Dimbare sfeerverlichting
Dimbare spots
Leeslampjes
230V-contactdozen achter bestuurdersstoel/bij de keuken/in de wasruimte/in de opbergruimte achterin/garage
USB-contactdozen 1 in de bestuurderscabine, 1 bij de keuken en 1 bij de bedden achterin
Autoradiovoorbereiding
Hoogwaardige dak-combiantenne UKW/DAB+/GPS
Verwarming Truma Combi 6 incl. CP-Plus-regeling
Verswatertank met instelbare 20 l vulling tijdens het rijden

SPECIALE UITRUSTING

SPECIALE UITRUSTING
Gewicht
in kg

CHASSIS FIAT DUCATO
op1930300

Compact
chassispakket

35 Light, 150 pk, 2,3 l, Euro 6, 90 l-dieseltank, cruise control, handmatig bedienbare airco, airbag aan bestuurders- en bijrijderskant, handgeschakelde transmissie (P1 bij bestuurderscabine, P5 bij integraal)

56

op1930350

High
chassispakket

40 Heavy, 150 pk, 2,3 l, Euro 6, 120 l-dieseltank, cruise control, handmatig bedienbare airco, multifunctioneel stuurwiel, chromen ringen voor
instrumenten, stuurwiel en versnellingspook in leer, airbag aan bestuurders- en bijrijderskant, handgeschakelde transmissie, versterkte veren
voor (P2 bij bestuurderscabine, P6 bij integraal)

56

op1930450

Speed
chassispakket

40 Heavy, 177 pk, 2,3 l, Euro 6, 120 l-dieseltank, cruise control, handmatig bedienbare airco, multifunctioneel stuurwiel, chromen ringen voor
instrumenten, stuurwiel en versnellingspook in leer, airbag aan bestuurders- en bijrijderskant, handgeschakelde transmissie, versterkte veren
voor (P3 bij bestuurderscabine, P7 bij integraal)

92

op1930650

Complete
chassispakket

40 Heavy, 177 pk, 2,3 l, Euro 6, 120 l-dieseltank, cruise control,
automatische airco, multifunctioneel stuurwiel, chromen ringen voor
instrumenten, bronskleurige sierlijsten, stuurwiel en versnellingspook in
leer, standverwarming, automatische transmissie, 200A-dynamo, airbag
aan bestuurders- en bijrijderskant, versterkte veren voor (P4 bij bestuurderscabine, P8 bij integraal)

117

op1930920

Verhoging toegestane
maximummassa Fiat naar
5,5 ton

Voorveren met vervangingsschroefveren van Goldschmitt en
handremombouw (alleen voor 790 en 840 tandemasser)

10

op1930950

Motor 150 pk, 2,3 l, Euro 6
i.p.v. 130 pk

(niet in combinatie met chassispakketten)

11

op1931050

Motor 177 pk, 2,3 l, Euro 6
i.p.v. 130 pk

(niet in combinatie met chassispakketten)

11

op1931100

Geautomatiseerde
transmissie

op1931200

Handmatig bediende airco

op1931350

Cruise control

op1931400

Mistlampen

voor alkoof en half-integraal (standaard bij integraal)

2

op1931450

LED-koplampen voor dimlicht en mistlampen

(alleen voor integraal)

2

op1931500

Leren stuurwiel incl. versnellingspook in leer

bij High, Speed en Compact chassispakket al inbegrepen

0

op1931550

ALC (AL-KO Level
Controller)

wordt in plaats van de schokdemper op de achteras gemonteerd en
houdt uw camper altijd op een optimaal en stabiel niveau (alleen voor
enkelasser achter)

19

op1931600

Volledige luchtvering
op de achteras
AL-KO Air Premium X2

(alleen als originele uitrusting, geen uitbreidingsmogelijkheid)
elektronisch geregeld, volautomatisch luchtveersysteem; heffen-/laten
zakken-functie (heffen max. ca. 50 mm – laten zakken max. ca. 60 mm
in het asgedeelte) – onderhoudsvrij voor enkelasser
(Selection/640/680/740)
Handmatig bedienbare steunpoten achter vervallen

45

17
(omvat bovendien: deeltjesfilter, dynamo 140 A)

18
2

15

16

SPECIALE UITRUSTING

SPECIALE UITRUSTING
Gewicht
in kg
op1931650

Volledige luchtvering
op de achteras
AL-KO Air Premium X2

(alleen als originele uitrusting, geen uitbreidingsmogelijkheid)
elektronisch geregeld, volautomatisch luchtveersysteem; heffen-/laten
zakken-functie (heffen max. ca. 50 mm – laten zakken max. ca. 60 mm
in het asgedeelte) – onderhoudsvrij voor tandemasser (740/790/840)
Handmatig bedienbare steunpoten achter vervallen

75

op1931700

Volledige luchtvering
op de voor- en achteras
AL-KO Air Premium X4

(alleen als originele uitrusting, geen uitbreidingsmogelijkheid)
elektronisch geregeld, volautomatisch luchtveersysteem; heffen-/laten
zakken-functie (vooras: heffen ca. 75 mm – laten zakken ca. 65 mm;
achteras: heffen ca. 50 mm – laten zakken ca. 60 mm), voor enkelasser
VA+HA (Selection/640/680/740)
Handmatig bedienbare steunpoten achter vervallen

55

op1931750

Volledige luchtvering
op de voor- en achteras
AL-KO Air Premium X4

(alleen als originele uitrusting, geen uitbreidingsmogelijkheid)
elektronisch geregeld, volautomatisch luchtveersysteem; heffen-/laten
zakken-functie (vooras: heffen ca. 75 mm – laten zakken ca. 65 mm;
achteras: heffen ca. 50 mm – laten zakken ca. 60 mm),
voor tandemasser VA+HA (740/790/840)
Handmatig bedienbare steunpoten achter vervallen

80

op1931760

Goldschmitt
volledige luchtvering
op de voor- en
achteras

inclusief verhoging toegestane maximummassa naar 5,5 ton
(Handmatig bedienbare steunpoten achter vervallen)

90

op1931790

Aluminium velgen
voor enkelasser

(geen sneeuwkettingen mogelijk)

0

op1931850

Aluminium velgen voor
tandemasser

Draagvermogen 1.350 kg (geen sneeuwkettingen mogelijk)

0

op1931900

Spoorassistent met
dimautomaat en
verkeersbordherkenning,
regen- en lichtsensoren

(alleen alkoof en half-integraal)

2

op1931950

LED-dagrijverlichting

(alleen alkoof en half-integraal)

1

op1932000

Trekhaak
afneembaar inclusief elektrische aansluiting

50

op1932100

Elektrische aansluiting
trekhaak incl. contactdoos

2

op1932150

Reservewiel met houder

(niet mogelijk bij PLUS-plattegronden)

45

op1932200

Reservewiel zonder houder

(als bijlading)

39

SPECIALE UITRUSTING

Gewicht
in kg
op1932250

Hydraulisch
steunsysteem HY4 van
AL-KO

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 innoverende steunsysteem van AL-KO, nivelleert u uw camper heel eenvoudig en snel in de
gewenste positie.

75

CHASSIS VAN DE NIEUWE MERCEDES-BENZ SPRINTER
op1932380

Complete chassispakket voor half-integraal
7400

Airbag aan bestuurders- en bijrijderskant, 190 pk, Euro 6, cruise control,
93 l-dieseltank, standverwarming, automatische transmissie met 7
versnellingen, 220A-dynamo, leren stuurwiel, reservewiel met houder

167

op1932400

Complete chassispakket integraal 7400/
7900/ 8400

Airbag aan bestuurders- en bijrijderskant, 190 pk, Euro 6, cruise control,
93 l-dieseltank, standverwarming, automatische transmissie met 7
versnellingen, 220A-dynamo, leren stuurwiel, reservewiel met houder
(bij 7400 PLUS zonder houder)

167

op1932540

Verhoging toegestane maximummassa
Mercedes-Benz
naar 5,3 ton

Snelheidsbegrenzer tot 120 km/uur en met een toelaatbaar
totaalgewicht van de combinatie 7.000 kg

0

op1932550

Verhoging toegestane
maximummassa
Mercedes-Benz
naar 5,5 ton

Door versterkte vooras, achteras en banden met hoger draagvermogen,
snelheidsbegrenzer tot 120 km/uur en met een toelaatbaar totaalgewicht van de combinatie 7.000 kg

8

op1932600

Motor 190 pk
i.p.v. 163 pk

met automatische transmissie met 7 versnellingen

op1932650

Automatische transmissie
met 7 versnellingen

22

op1932700

Dieseltank 93 l

27

op1932710

DAB radio (E1D) + MBUX
multimediasysteem (E4M)

met 10,25" touchscreen

2

op1932720

Leren stuurwiel (CL3)

(standaard bij Complete chassispakket)

1

op1932740

LED High Performancekoplampen

op1932850

LED-koplampen voor dimlicht en mistlampen

(kan alleen worden besteld bij integraal-modellen)

3

op1932860

Grootlichtassistent

De grootlichtassistent schakelt het groot licht automatisch in en uit overeenkomstig de verkeerssituatie waardoor de bestuurder niet handmatig
hoeft in te schakelen en te dimmen.
(Kan alleen worden besteld bij bestuurderscabine)

0

op1932870

Aandachtsassistent

De aandachtsassistent ATTENTION ASSIST is een signaleringssysteem
voor slaperigheid dat bestuurders waarschuwt om te voorkomen dat ze
tijdens het rijden kort indutten. Het herinnert ze eraan een pauze in te
lassen voordat het te laat is.
(Kan alleen worden besteld bij bestuurderscabine)

0

op1932875

Actieve afstandsassistent (ET4)

kan de door de bestuurder ingestelde afstand tot het daarvoor rijdende
voertuig in acht nemen, waardoor de bestuurder wordt ontlast tijdens
het rijden op een snelweg of bij stilstaand en rijdend verkeer (kan alleen
worden besteld in combinatie met MBUX).
(Kan alleen worden besteld bij bestuurderscabine)

5

(te bestellen voor 7900/8400, zodra vrijgave van fa. Daimler AG
hiervoor is verleend)
60

1

17

18

SPECIALE UITRUSTING

SPECIALE UITRUSTING
Gewicht
in kg
op1932880

Verkeersbordenassistent (JA9)

ondersteunt de bestuurder door continu waargenomen snelheidsbeperkingen weer te geven, alsmede inhaal- en inrijverboden en de opheffing
daarvan, en waarschuwt bij het negeren van herkende inrijverboden
(kan alleen worden besteld in combinatie met MBUX).
(Kan alleen worden besteld bij bestuurderscabine)

op1932900

Trekhaak Mercedes-Benz
afneembaar

Trekgewicht max. 1.900 kg inclusief elektrische aansluiting

op1932950

Elektrische aansluiting
trekhaak incl. contactdoos

2

op1933000

M+S banden
(winterbanden)

0

op1933200

Set aluminium velgen incl.
spoorverbredingen voor
Mercedes-Benz Sprinter
integraal modellen

2 aluminium velgen vooras, 1 set afstandsschijven 30 mm VA,
(in totaal 60 mm spoorverbreding), 2 aluminium wieldoppen achteras,
1 set afstandsschijven 50 mm HA (in totaal 100 mm spoorverbreding)

25

op1933210

Set aluminium velgen incl.
spoorverbredingen
voor Mercedes-Benz Sprinter half-integraal modellen

2 aluminium velgen vooras, 1 set afstandsschijven 20 mm VA,
(in totaal 40 mm spoorverbreding), 2 aluminium wieldoppen achteras,
1 set afstandsschijven 50 mm HA (in totaal 100 mm spoorverbreding)

25

op1933220

Reservewiel met houder

(niet mogelijk bij PLUS-plattegronden)

45

op1933230

Reservewiel zonder houder

(als bijlading)

39

op1933250

Steunsysteem van HPC
incl. Bluetooth voor
Mercedes-Benz Sprinter

met 4 hydraulische steunpoten en automatische nivellering.
(geschikt voor voertuigen tot 10 ton)

60

op1933300

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

50

(dak niet gelakt)

20

5

50

KLEUR BUITENZIJDE
op1933450

Laklaag buitenzijde
silver-arrow
(metallic)

UITRUSTINGSPAKKETTEN
op1933800

Luxury-uitrusting voor
alkoof en halfintegraal

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

65

op1933900

Luxury-uitrusting voor integraal modellen

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

73

op1934150

Winter-pakket
voor bestuurderscabine
Exklusiv

Duo Control, EZA LiFePO accu, Alde 3020 HE warmwaterverwarming
(i.p.v. Truma-verwarming), Alde warmtewisselaar, vloerverwarming in het
zitgroepgedeelte (niet combineerbaar met het Comfort-pakket, niet voor
Selection)

89

SPECIALE UITRUSTING

Gewicht
in kg
op1934160

Winter-pakket
voor voorruitstijl Exklusiv

Duo Control, voorruitverwarming, EZA LiFePO accu, Alde 3020 HE
warmwaterverwarming (i.p.v. Truma-verwarming), Alde warmtewisselaar,
vloerverwarming in het zitgroepgedeelte (niet combineerbaar met
PLATIN, TITAN en het Comfort-pakket)

91

op1934200

Winter-pakket
voor bestuurderscabine
Luxury

Duo Control, EZA LiFePO accu, Alde warmtewisselaar, vloerverwarming in
het zitgroepgedeelte (niet combineerbaar met het Comfort-pakket,
niet voor Selection)

49

op1934210

Winter-pakket
voor voorruitstijl Luxury

Duo Control, voorruitverwarming, EZA LiFePO accu, Alde warmtewisselaar, vloerverwarming in het zitgroepgedeelte (niet combineerbaar met
PLATIN, TITAN en het Comfort-pakket)

51

op1934250

Comfort-pakket

Duo Control, werkbladen van minerale grondstof 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 combineerbaar met PLATIN, TITAN en het
winter-pakket, niet voor Selection)

46

op1934300

Multimedia-pakket
(met 19" tv)

Satellietinstallatie TELECO – TWIN FLATSAT EASY SMART S85, LED-flatscreen Alphatronics SL-19" DSB met DVB-T2/S2, dvd, Bluetooth (incl.
draaibare tv-steun), tv-combi-contactdoos 12 V/coax bij bed achterin
(bij PLUS-plattegronden bij bed voorin) en tweede SL-24" tv, ALPINE
radio X902D-DUCA navigatie, Split-achteruitrijcamera met aparte 7"
monitor, ALPINE luidsprekersysteem (alleen voor T 72 GD)

51

op1934350

Multimedia-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 12 V/coax bij bed achterin
(bij PLUS-plattegronden bij bed voorin, bij 65 en 640 SD niet gemonteerd) en tweede SL-24" tv, ALPINE radio X902D-DUCA navigatie,
Split-achteruitrijcamera met aparte 7" monitor, ALPINE luidsprekersysteem

51

op1934400

Multimedia-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 12 V/coax bij bed achterin
(bij PLUS-plattegronden bij bed voorin) en tweede SL-24" tv, ALPINE
radio X902D-DUCA navigatie, Split-achteruitrijcamera met aparte
7" monitor, ALPINE luidsprekersysteem

58

op1934420

Multimedia-pakket
(met 24" tv) voor Mercedes-Benz Sprinter

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 12 V/coax bij bed achterin
(bij PLUS-plattegronden bij bed voorin) en tweede SL-24" tv, Splitachteruitrijcamera met aparte 7" monitor, ALPINE luidsprekersysteem
(kan met MBUX-systeem worden besteld i.p.v. ALPINE radio
X902D-DUCA)

51

op1934450

Tv-pakket
(met 19" tv)

Satellietinstallatie TELECO – TWIN FLATSAT EASY SMART S85, LED-flatscreen Alphatronics SL-19" DSB met DVB-T2/S2, dvd, Bluetooth (incl.
draaibare tv-steun), tv-combi-contactdoos 12 V/coax bij bed achterin
(bij PLUS-plattegronden bij bed voorin)

27

op1934500

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 12 V/coax bij bed achterin
(bij PLUS-plattegronden bij bed voorin, bij 65 en 640 SD niet gemonteerd)

27

op1934550

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 12 V/coax bij bed achterin
(bij PLUS-plattegronden bij bed voorin)

34

19

20

SPECIALE UITRUSTING

SPECIALE UITRUSTING
Gewicht
in kg

DAKLUIKEN / RAMEN / LUIKEN
op1935050

Elektrisch in- en uitschuifbaar trapje (portier aan
bestuurderskant)

voor integraal modellen
(in combinatie met HY4 en tevens volledige luchtvering niet mogelijk)

3

op1935100

Dakreling

met 30 cm brede aluminium stroken, aan de zijkant (ca. 2 m lengte),
inclusief twee dwarsdragers (niet voor 65/640 SD en PLATIN)

20

op1935150

Extra
buitenluik

op1935250

Mini Heki dakluik extra

op1935450

Midi Heki dakluik

op1935550

Heki 3 dakluik extra

op1935650

Twee Heki 3 dakluiken
achter elkaar

(voor PLUS-plattegronden)

op1935700

Omnivent
met 12V-ventilator

(i.p.v. Mini Heki)

2

op1935800

Extra dakluik Fiamma Turbo
28 met 12V-ventilator

(uitsparing 280 x 280 mm)

2

op1935900

Extra raam

8
3
(i.p.v. Mini Heki)

8
15
15

5

LUIFELS – GREY WAVES
op1936000

Luifel Dometic 1500 – 4 m
handmatig bedienbaar

Luifeldoek Grey Wave (luifeluitval 2,5 m)
vanaf constructielengte: I 65/T 72/I 640/A 680/T 740/T 7400

30

op1936050

Luifel Dometic 1500 – 4,5
m handmatig bedienbaar

Luifeldoek Grey Wave (luifeluitval 2,5 m)
vanaf constructielengte: A 740 / A 790

33

op1936100

Luifel Dometic 1500 – 5 m
handmatig bedienbaar

Luifeldoek Grey Wave (luifeluitval 2,5 m)
vanaf constructielengte: I 680

36

op1936150

Luifel Dometic 1500 – 5,5 m
handmatig bedienbaar

Luifeldoek Grey Wave (luifeluitval 2,5 m)
vanaf constructielengte: I 740/I 790/I 7900/840 /I 7400

39

op1936200

Luifel Dometic 1500 – 6 m
elektrisch

Luifeldoek Grey Wave (luifeluitval 2,5 m)
vanaf constructielengte: I 840/I 8400 in elektrische uitvoering

56

op1936350

Luifelcassette in geanodiseerde uitvoering

op1936400

Luifel in elektrische uitvoering

(i.p.v. handmatig)

2

op1936420

LED-verlichtingsprofiel
onder de luifel

(kan alleen worden besteld in combinatie met een luifel)

6

Elektrische
voorruitverwarming

(alleen voor integraal, niet voor Selection)

1

0

OPBOUW
op1936500

SPECIALE UITRUSTING

Gewicht
in kg
op1936550

Extra handmatig te bedienen verduisteringsplissé
met daglichtfunctie en
ondoorschijnend

(voor integraal modellen, alleen in combinatie met Luxury-uitrusting)

12

op1936600

Extra elektrisch
verduisteringsrolluik
voor voorruit

(voor integraal-modellen met Exclusiv-uitrusting, standaard bij
Luxury-uitrusting)

20

op1936650

Isolatieruiten
(zijkant)

(voor integraal modellen)
omvat: isolatieruiten voor bestuurderskant en schuifraam aan
bijrijderskant

15

op1936700

2-delige garage achterin

incl. verlichting (achterste garageverlichtingen handmatig schakelbaar)

18

op1936715

Opbergvak voor kampeermeubels incl. 2-delige
garage achterin

incl. verlichting (achterste garageverlichtingen handmatig schakelbaar),
kledingkast aan rechterkant vervalt, scheidingswand onder het bed aan
rechterkant vervalt, kleine buitenluik aan rechterkant vervalt, daarvoor
groot, naar boven openend buitenluik van 1.000 x 780 mm

0

op1936750

Garagehoogte achter
plus 100 mm

vrije garagehoogte ca. 134 cm i.p.v. standaardhoogte, grootte luik achter
blijft, rechter standaard buitenluik wordt 130 cm hoog

0

op1936800

Garagehoogte achter
minus 100 mm

vrije garagehoogte ca. 114 cm i.p.v. standaardhoogte, grootte luik achter
wordt 110 x 130 cm, rechter standaard buitenluik wordt 110 cm hoog

0

op1936850

Garagehoogte achterin laag

vrije garagehoogte ca. 84 cm, ca. 40 cm lager dan de standaardgarage
achterin

0

op1936950

Apothekerskast
aan rechterkant
voertuig

voor optie: tweedelige garage achterin bij M-Line 7400/7900 incl.
buitenluik 45 x 90 cm i.p.v. 45 x 65 cm
(kan alleen worden besteld in combinatie met tweedelige garage
achterin)

27

op1937000

Opklapbare fietsendrager
voor 2 fietsen

Draagvermogen max. 50 kg, op de achterwand gemonteerd
(in combinatie met Split-achteruitrijcamera sterk beperkt zicht naar
beneden)

8

Woonwereld Carneool

Hout: oak/white
Bekledingstof:
- rugkussen Nanova 43 (lichtbeige)
- zitvlak Nanova 43 (lichtbeige)
Gordijnen: terra
Vloer: antraciet
Kussens:
- Natura 20 (beige)
- Natura 5 (terracotta)
Werkblad: Duropal beton (grijs)
Tafelblad: Duropal beton (grijs)
Stoelen bestuurderscabine:
- binnen Nanova 43 (lichtbeige)
- buiten Nanova 43 (lichtbeige)

0

INTERIEUR
op1937150

21

22

SPECIALE UITRUSTING

SPECIALE UITRUSTING
Gewicht
in kg
op1937200

Woonwereld Hematiet

Hout: oak/white
Bekledingstof:
- rugkussen Nanova 9 (donkergrijs)
- zitvlak Nanova 9 (donkergrijs)
Gordijnen: 9292 DM-91 (grijs)
Vloer: antraciet
Kussens:
- Natura 20 (beige)
- Natura 16 (grijs)
Werkblad: Duropal beton (grijs)
Tafelblad: Duropal beton (grijs)
Stoelen bestuurderscabine:
- binnen Nanova 9 (donkergrijs)
- buiten Nanova 9 (donkergrijs)

0

op1937250

Woonwereld Graniet

Hout: oak/white
Bekledingstof:
- rugkussen Rio Edelbach (grijs)
- zitvlak Soft Basic 5.0 (taupe)
Gordijnen: CS Origami 2707940017
Vloer: antraciet
Kussens:
- Natura 20 (beige)
- Natura 16 (grijs)
Werkblad: Duropal beton (grijs)
Tafelblad: Duropal beton (grijs)
Stoelen bestuurderscabine:
- binnen Soft Basic 5.0 (taupe)
- buiten Soft Basic 5.0 (taupe)

0

op1937300

Woonwereld Marmer

Hout: noce/bianco
Bekledingstof:
- rugkussen Rio Soft (gestreept)
- zitvlak Soft Basic 5.0 (beige)
Gordijnen: Ambes (bruin)
Vloer: ivoor
Kussens:
- Natura 20 (beige)
- Idea 122 (lichtbruin)
Werkblad: Duropal silver metal
Tafelblad: wit
Stoelen bestuurderscabine:
- binnen Soft Basic 5.0 (beige)
- buiten Soft Basic 5.0 (beige)

0

op1937350

Woonwereld Aquamarijn

Hout: noce/bianco
Bekledingstof:
- rugkussen Fortuna 13 (veelkleurig)
- zitvlak Nanova 9 (donkergrijs)
Gordijnen: Ambes (beige)
Vloer: ivoor
Kussens:
- Natura 20 (beige)
- Idea 99 (petrol)
Werkblad: Duropal silver metal
Tafelblad: wit
Stoelen bestuurderscabine:
- binnen Fortuna 13 (veelkleurig)
- buiten Nanova 9 (donkergrijs)

0

SPECIALE UITRUSTING

Gewicht
in kg
op1937400

Woonwereld Pyriet

Hout: noce/bianco
Bekledingstof:
- rugleuning Rio Savaro 500311 0070 (lichtbruin)
- zitvlak Rio Savaro 500311 0070 (lichtbruin)
Gordijnen: 10057 SM
Vloer: ivoor
Kussens:
- Natura 20 (beige)
- Natura 20 (beige)
Werkblad: Duropal silver metal
Tafelblad: wit
Stoelen bestuurderscabine:
- binnen Rio Savaro 500311 0070 (lichtbruin)
- buiten Rio Savaro 500311 0070 (lichtbruin)

0

op1937450

Individueel
interieurdesign

Vrije keuze uit alle woonwerelden bij: hout, bekledingstof, kussens,
gordijnen, vloer, tafelblad en werkblad

0

op1937500

Kunstleren uitvoering

Voor stoelen bestuurderscabine en zitgroep
Let op: het onderstaand vermelde kunstleder vervangt de bekledingstoffen
van de stoelen van de eerder geselecteerde woonwereld

8

op1937550

Lederen uitvoering Protekt

Neem er a.u.b. nota van dat het bij leer om een natuurproduct gaat,
dat qua structuur en kleuring kan afwijken van de getoonde kleuren
Let op: het onderstaand vermelde kunstleder vervangt de bekledingstoffen
van de stoelen van de eerder geselecteerde woonwereld

8

op1937900

Tapijt voor bestuurderscabine

(grijs)

3

op1937910

Tapijt voor woonruimte

(grijs)

8

STOELEN / ZITGROEPEN / TAFELS / KASTEN
op1938150

L-zitgroep en hoekkeuken
vervallen

daarvoor zitgroep in de lengte en keuken in de lengte
Let op: daarvoor vervalt een standaard zitplaats met veiligheidsgordel
(kan alleen worden besteld bij 740/7400 GD/QD)

-28

op1938200

L-zitgroep en hoekkeuken
vervallen

daarvoor zitgroep in de lengte en keuken in de lengte, incl. 1 extra
zitplaats met veiligheidsgordel, zitgroep rechterkant (1P3P)
(kan alleen worden besteld bij 790/7900 GD/QD, 840/8400 GD/QD
en 7900/8400 PLATIN)

0

op1938205

Zitgroep in de lengte vervalt, daarvoor L-zitgroep

met in totaal 5 zitplaatsen met veiligheidsgordel

28

op1938250

2 extra zitplaatsen
met veiligheidsgordel
achterin

1x links en 1x rechts (alleen bij I 7400 PLUS)
Let op: er werd geen rekening gehouden met het gewicht van de
personen en van hun persoonlijke bagage

96

op1938300

2 extra zitplaatsen
met veiligheidsgordel
achterin

1x links en 1x rechts (alleen bij FIAT PLUS-plattegronden,
niet beschikbaar bij I 790 PLUS 4,5 ton)
Let op: er werd geen rekening gehouden met het gewicht van de
personen en van hun persoonlijke bagage

86

op1938350

1 extra zitplaats
met veiligheidsgordel
achterin
voor 680 PLUS

1x links, bij de A/I 680 PLUS vervalt de daarvoor liggende commode
Let op: er werd geen rekening gehouden met het gewicht van de
personen en van hun persoonlijke bagage

43

23

24

SPECIALE UITRUSTING

SPECIALE UITRUSTING
Gewicht
in kg
op1938355

1 extra zitplaats
met veiligheidsgordel
achterin
voor A 840 PLUS

1x rechts
Let op: er werd geen rekening gehouden met het gewicht van de
personen en van hun persoonlijke bagage

43

op1938400

2 extra zitplaatsen met
veiligheidsgordel voor
L-zitgroep

(alleen voor Selection)
Let op: er werd geen rekening gehouden met het gewicht van de
personen en van hun persoonlijke bagage

28

op1938450

1 extra zitplaats
met veiligheidsgordel voor
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

op1938550

Stoel bestuurder en bijrijder met stoelverwarming

en 4 weg-lendensteun evenals zijcontouraanpassing
(alleen mogelijk bij integraal modellen)

5

op1938690

Schuifbare tafelpoot

Blad met X-Y-verschuiving en uittrekbaar tafelblad

0

op1938750

1-kolomtafelpoot in hoogte
verstelbaar

Blad met X-Y-verschuiving tot 800 mm bladgrootte

10

op1938850

2-kolomstafelpoot in
hoogte verstelbaar

Blad met X-Y-verschuiving vanaf 850 mm bladgrootte

10

op1938950

1-kolomtafelpoot vast met
draaibaar en uittrekbaar
tafelblad

op1939050

Tafelblad en tafelpoot
vervallen

incl. bevestigingen in de dubbel bodem
(Let op: bij bestelling optie tapijt wordt dit niet uitgesneden)

op1939120

2 extra uittrekbare
manden in kledingkast rechts

onder GD-bed (in rijrichting gezien)

5

op1939130

2 extra uittrekbare
manden in kledingkast links

onder GD-bed (in rijrichting gezien)

5

op1939200

Uitbouw van de voorkant
i.p.v. hefbed

Voorste Mini Heki dakluik zonder dwangontluchting

op1939250

Hefbedgordijn

Scheidingsgordijn met het woongedeelte

2

op1939300

Hefbedladder
inclusief houders

(bijlading)

3

op1939350

Duobed

uittrekbaar tot matrasmaat 1.930 x 1.970 mm

op1939450

Uittrekbare
GD-bedverbreding

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

8

0

10

-10

BEDDEN
-60

20

KEUKENUITRUSTING
op1939500

Achterwandspiegel met
vlambeveiliging aan de
zijkant

(indien aanwezig) in wit hoogglans (ice-white)
(i.p.v. standaard)

op1939550

Thetford-bakoven
met grill

bij standaard TecTower: TecTower vervalt, daarvoor 160 l-koelkast met
daarboven liggende opbergruimte

op1939600

Elektrische glazen
keramische kookplaat

i.p.v. gaskooktoestel met 1 pit

22
0

SPECIALE UITRUSTING

Gewicht
in kg
op1939650

Keuken in de lengte 1050
met verzonken 3-pits
kookplaat

en glazen afdekking
(i.p.v. standaard)

op1939700

Keuken in de lengte 1050
met keukenzuil/
fornuiscombinatie

met grill, gasbakoven, 3-pits kookplaat + 1x 230 V
(afhankelijk van de plattegrond)
bij standaard TecTower: TecTower vervalt, daarvoor 160 l-koelkast met
daarboven liggende opbergruimte

op1939750

Keuken in de lengte 1050
met verzonken 3-pits
kookplaat

kan alleen worden besteld in combinatie met optie op1938150
(i.p.v. standaard)

0

op1939800

Keuken in de lengte 1150
met 3-pits kookplaat

kan alleen worden besteld in combinatie met optie op1938200
(i.p.v. standaard)

0

op1939850

Keuken in de lengte 1150
met keukenzuil/
fornuiscombinatie

met grill, gasbakoven, 3-pits kookplaat + 1x 230 V
(afhankelijk van de plattegrond)
bij standaard TecTower: TecTower vervalt, daarvoor 160 l-koelkast met
daarboven liggende opbergruimte

op1939900

Hoekkeuken 1050 met
verzonken 3-pits kookplaat

en glazen afdekking
(i.p.v. standaard)

op1939950

Hoekkeuken 1050
met keukenzuil/
fornuiscombinatie

met grill, gasbakoven, 3-pits kookplaat + 1x 230 V
(afhankelijk van de plattegrond)
bij standaard TecTower: TecTower vervalt, daarvoor 160-l-koelkast met
daarboven liggende opbergruimte

22

op1940000

Hoekkeuken 1150
met keukenzuil/
fornuiscombinatie

met grill, gasbakoven, 3-pits kookplaat + 1x 230 V
(afhankelijk van de plattegrond)
bij standaard TecTower: TecTower vervalt, daarvoor 160-l-koelkast met
daarboven liggende opbergruimte

22

op1940010

Keuken in de lengte 1400
met 3-pits kookplaat

(i.p.v. standaard)

op1940020

Keuken in de lengte 1400
met keukenzuil/
fornuiscombinatie

met grill, gasbakoven, 3-pits kookplaat + 1x 230 V
(afhankelijk van de plattegrond)
bij standaard TecTower: TecTower vervalt, daarvoor 160-l-koelkast met
daarboven liggende opbergruimte

op1940050

Minerale grondstof
miracle white

voor keukenblad, achterwandspiegel en vlambeveiliging aan de zijkant
(indien aanwezig), badkamerblad en onder de standaard tv-plaats
(afhankelijk van de plattegrond) (i.p.v. standaard (HPL)
Let op: de overige bladen blijven net als in de geselecteerde woonwereld
resp. individuele interieuruitvoering vermeld (niet voor Selection), 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

op1940100

Minerale grondstof
titan white

voor keukenblad, achterwandspiegel en vlambeveiliging aan de zijkant
(indien aanwezig), badkamerblad en onder de standaard tv-plaats
(afhankelijk van de plattegrond) (i.p.v. standaard (HPL)
Let op: de overige bladen blijven net als in de geselecteerde woonwereld resp. individuele interieuruitvoering vermeld (niet voor Selection),
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

op1940150

Ventilator
voor koelkast

0

22

22

0

0
22

1

25

26

SPECIALE UITRUSTING

SPECIALE UITRUSTING
Gewicht
in kg

GAS
op1940200

Duo Control met Eis-Ex

2

op1940250

Externe gasaansluiting

1

op1940300

Gastank 50 l met Eis-Ex en
tele-aanduiding voor de tank

(inbouwmogelijkheid moet technisch worden gecontroleerd)

60

WASRUIMTE / WATERVOORZIENING
op1940350

Centrale voorziening

bestaand uit kabelhaspel (niet zelfintrekkend) en slanghaspel

op1940400

Extra vulopening
voor vers water

(inbouw alleen in buitenwand mogelijk)

1

op1940450

Buitendouche

warm/koud (inbouw alleen in buitenwand mogelijk)

1

op1940500

Stadswateraansluiting

Drukwaterverbinding voor watertoevoer in het voertuigsysteem

1

op1940550

Ventilator met koolfilter
voor Thetford-toilet

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

1

op1940600

FFS
(FRANKIA-Frischwasser-System =
verswatersysteem)

voor betere drinkwaterkwaliteit
De FFS-tank wordt altijd in de keuken geïnstalleerd. Daardoor vervalt de
onderste schuifkast of deze wordt dienovereenkomstig ingekort. De tank
is via een buitenluik te allen tijde bereikbaar.
Let op: de optie keukenzuil/fornuiscombinatie is daardoor niet meer mogelijk
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op1940650

Verswaterinhoud extra 150 l

inclusief regelbare stand vulling tijdens het rijden (ca. 100 l) voor F-Line
(inbouwmogelijkheid moet technisch worden gecontroleerd)

66

op1940700

Afvalwaterinhoud extra 130 l

voor F-Line (inbouwmogelijkheid moet technisch worden gecontroleerd)

12

op1940750

Toilet met
80-l-fecaliëntank
– alleen voor F-Line

inclusief ventilator met koolfilter voor Thetford-toilet met drukwateraansluiting om de tank te spoelen
(inbouwmogelijkheid moet technisch worden gecontroleerd)

25

op1940800

Toilet met
75-l-fecaliëntank
– alleen voor M-Line

inclusief ventilator met koolfilter voor Thetford-toilet voor 7900 GD/
QD/8400 QD met drukwateraansluiting om de tank te spoelen
(inbouwmogelijkheid moet technisch worden gecontroleerd)

25

op1940850

Toilet met
60-l-fecaliëntank
– alleen voor M-Line

inclusief ventilator met koolfilter voor Thetford-toilet voor 8400 GD met
drukwateraansluiting om de tank te spoelen
(inbouwmogelijkheid moet technisch worden gecontroleerd)

25

10

ELEKTRISCHE INSTALLATIE
op1941000

EZA LiFePO accu 130 Ah

(i.p.v. standaardaccu('s))

23

op1941100

Extra Gel-accu 80 Ah (C20)

incl. extra oplader

23

op1941150

Zonnepaneel Büttner 160
W met zonneregelaar

op1941250

Omvormer Büttner MT
1700-Si-N / sinus

op1941301

Contactdoos 230 V

1

op1941601

Contactdoos 12 V

1

op1942001

USB-contactdoos

1

26
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

SPECIALE UITRUSTING

Gewicht
in kg

MULTIMEDIA
op1942450

ALPINE radio X902D-DUCA
navigatie

9" WVGA-display ALPINE X902D-DUCA navigatie met hoge resolutie
incl. campersoftware, ACSI en boordatlasgegevens

6

op1942500

ALPINE
luidsprekersysteem

met hoogwaardige luidsprekers en subwoofer (kan alleen in combinatie
met optie ALPINE radio X902D-DUCA navigatie worden besteld)

9

op1942550

Split-achteruitrijcamera
met dubbele lens

en automatische shutterafdekking inclusief aparte 7" monitor
(in combinatie met optie opklapbare fietsendrager, afhankelijk van de
belading sterk beperkt zicht naar beneden)

3

op1942560

Bird view camerasysteem (Waeco CAM 360)

inclusief aparte 7" monitor
(alleen voor integraal modellen)

9

op1942570

Bird view camerasysteem (Waeco CAM 360)
i.p.v. Split-achteruitrijcamera

met dubbele lens incl. aparte 7" monitor
(voor PLATIN en TITAN)

6

op1942600

Achteruitrijsensoren boven
en beneden

bij opklapbare fietsendrager worden alleen de onderste sensoren
gemonteerd

2

op1942700

LED-flatscreen Alphatronics
SL-19"

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

5

op1942750

LED-flatscreen Alphatronics
SL-24"

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

6

AIRCONDITIONING / VERWARMING
op1942800

Trumatic Combi 6 E
verwarming

incl. CP Plus regeling i.p.v. Combi 6, mogelijkheid om te gebruiken op
230 V – 1,8 kW, gemengde werking gas/230 V – 6 kW

5

op1942850

Truma i-Net Box
+ CP Plus regeling

Er is een extra SIM-kaart nodig die niet bij de levering is inbegrepen

5

op1942900

ALDE Compact 3020 HE
warmwaterverwarming

(Let op: eventuele beperking van de opbergruimte in de kledingkast,
bedafmetingen kunnen veranderen)

40

op1943000

Ventilator voor extra uitlaat
van warme lucht

op de voorruit
(alleen voor integraal modellen)

8

op1943060

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

op1943110

Vloerverwarming in het
zitgroepgedeelte

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

10

op1943150

Airconditioning
Truma Aventa

Koelvermogen 2400 W + verwarmingsvermogen 1700 W

34

op1943200

Airconditioning
Dometic Freshlight

Koelvermogen 2200 W + verwarmingsvermogen 2700 W

40

op1943250

Airconditioning Dometic
2200 Freshlight i.p.v.
Dometic Freshlight
– alleen voor PLATIN

Let op: airconditioning kan uitsluitend op stroom via een kabel
(niet tijdens het rijden) worden gebruikt

op1943300

Kluisje AL-KO

compleet gemonteerd

op1943330

Uitbreiding
dichtheidsgarantie

voor Thermo Guard Plus verlengd van 7 naar 11 jaar
(volgens de daarvoor vastgelegde garantievoorwaarden)

5

DIVERSEN
12
0
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AFMETINGEN VAN DE BEDDEN

AFMETINGEN VAN DE BEDDEN
BD-PLATTEGROND

(I 680, I 740)

Hefbed (L x B)

Dwarsbed achterin (L x B)

192 x 140 cm

209 x 140 cm

(Optie: duobed 192 x 197 cm)

ED-G-PLATTEGROND

(I 680)

Hefbed (L x B)

Eenpersoonsbed met garage (L x B)

192 x 140 cm

209 x 89 cm

(Optie: duobed 192 x 197 cm)

FD-PLATTEGROND

(I 840)

Hefbed (L x B)

Bed achterin (L x B)

192 x 140 cm

I 840:
200 x 150 cm

(Optie: duobed 192 x 197 cm)

GD-PLATTEGROND

(I / T 7400, I 7900, I 8400, I / T 740, I 790, I 840, I 890, T 72)

Hefbed (L x B, alleen bij integraal modellen)

Bedden achterin (L x B)

192 x 140 cm

I/T 7400, I/T 740, T 72:
Bed links: 200 x 80 cm, bed rechts: 195 x 80 cm

(Optie: duobed 192 x 197 cm)

I 7900, I 790:
Bed links: 195 x 80 cm, bed rechts: 200 x 80 cm
I 8400, I 840:
Bed links: 200 x 80 cm, bed rechts: 200 x 80 cm
I 890:
Bed links: 210 x 80, bed rechts: 210 x 80 cm

SG-PLATTEGROND

(I 680)

Hefbed (L x B)

Optioneel noodbed voor zitgroep (L x B)

192 x 140 cm

117 x 200 cm

(Optie: duobed 192 x 197 cm)

AFMETINGEN VAN DE BEDDEN

PLUS-PLATTEGROND (ALKOOF)

(A 680, A 740, A 790, A 840)

Alkoofbed (L x B)

Standaard noodbed achterin (L x B)

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

200 x 195 cm
(geen noodbed, wanneer A 790 PLUS
een elektrisch hefbed achterin heeft)

(Optie: Bed voor dwarsslapers: 200 x 146 cm)

PLUS-PLATTEGROND

(I 7400, I 680, I 740, I 790, I 840)

Hefbed (L x B)

Standaard noodbed achterin (L x B)

I 7400:
Bed voor lengteslapers:
links en rechts 200 x 80 cm
(Optie: bed voor dwarsslapers: 200 x 146 cm)

I 7400, I 680, I 740, 790:
200 x 195 cm

I 680, I 740, I 790, I 840:
Bed voor lengteslapers:
links: 195 x 75 cm, rechts: 193 x 75 cm
(optie: bed voor dwarsslapers: 192 x 140 cm)

QD-PLATTEGROND

A / I 790 PLUS optioneel elektr. hefbed achterin:
200 x 140 cm
(geen noodbed, wanneer I 790 PLUS
een elektrisch hefbed achterin heeft)
A / I 840:
200 x 75 cm

(I / T 7400, I 7900, I 8400, I 740, I 790, I 840)

Hefbed (L x B, alleen bij integraal modellen)

Bedden achterin (L x B)

192 x 140 cm

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

(Optie: duobed 192 x 197 cm)

I 8400, I 840:
200 x 75 cm

SD-PLATTEGROND

(I 640, I 65)

Hefbed (L x B)

Optioneel noodbed voor zitgroep (L x B)

192 x 140 cm

117 x 200 cm

(Optie: duobed 192 x 197 cm)

TD-PLATTEGROND

(I 790)

Hefbed (L x B)

Bedden achterin (L x B)

192 x 140 cm

Bed links: 200 x 75 cm,

(Optie: duobed 192 x 197 cm)

Bed rechts: 200 x 75 cm
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DE KLEINE LETTERS

DE KLEINE LETTERS EENS HEEL GROOT
AFMETINGEN
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 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 in- en
opgebouwde delen (bijv. dakkappen, satellietinstallatie of airco, enz.) veranderen.

Totale hoogte van het voertuig
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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

Totale len

gte van h

et voertuig

dte
Totale bree

ertuig
van het vo

aantal 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 brandstofen/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.

AANTEKENINGEN

AANTEKENINGEN
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Ontwerp en design: GMK Media. Merken. Communicatie. | www.gmk.de
Foto: Studio Thomas Köhler | www.fotostudiothomaskoehler.de
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. Als standaard en/of optioneel vermelde uitrustingen kunnen per land verschillen. Op grond van fluctuaties tijdens
het drukken kunnen er bij afbeeldingen kleurafwijkingen ontstaan.
Gedrukt in Duitsland. © Copyright 2018 by FRANKIA-GP GmbH,
Stand: Juni 2018, Uitgave: P1-2019
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