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160 cm

DELINTEGRERAD

Modellen erbjuder en extra ingång i tillägg till huvudingången, 
en sidoingång som ger access till garaget och stuvutrymmen. 
Inuti är Chausson 660 den första husbilen att erbjuda en 
mellanvägg i glas som skiljer köksdelen från en modulerbar 
U-salong. Allt detta i en bil under 7 meter.

EXTRA UTRUSTAD 
LANSERINGSMODELL
Motor 170 HK

6-växlad automatlåda

Sidoväggar i titanium-grå aluminium 

Manuell AC i förarhytten

Dubbla airbags

Farthållare + hastighetsbegränsare

Mörkläggningsgardin till förarhytten 

Radio DAB/MP3/Bluetooth

Lackerad stötfångare (vit)

Instrumentbräda av lyxmodell 

Automatiska strålkastare och vindrutetorkare

Bi-Xenon strålkastare med  LED varselljus Ford

Dimljus 

Svängbara och höjdjusterande hyttstolar med dubbla armstöd

Förarsätesöverdrag matchat med tyget i bodelen

Elbackspeglar

Panorama sky-roof

Digitalt programmerbart värmesystem som drivs med 
bilens bränsle och kan användas under körning

Lyxig bodelsdörr med fönster och centrallås bodel/bildel

Madrassen Premium

Kök: Kastrullskåp, magnettavla, flaskställ, hållare för 
soppåse, stänkskydd med dekorativ belysning

Trätrall i duschkabinen

Panorama takfönster

Höjbart fäste för 32» TV

Dubbelglasfönster med rullgardin/myggnät

Anslutning gas för utomhusbruk

Utomhusdusch

Inner- och ytterbelysning i bodelen helt med LED

Stämningsbelysning med LED i golvet

USB-uttag

IRP-strukturen: Glasfiberarmerad polyester i 
tak, golv, aluminiumväggar, Styrofoam isolering, 
Golvtjocklek 64 mm, Taktjocklek 55 mm

Technibox: det tekniska området allt-i-ett 

Premium möbelserie och textilier

Premium utvändig design

Specialstötfångare premium bak


U- eller L-salong för upp til 8 personer


Multifunktionellt garage


Smart förvaring


Höjbart fäste för 32“ TV


Flaskor och glas förvaras 

säkert i denna hylla


Kök med mellanvägg i glas


Elektrisk nedsänkbar säng

Denna delintegrerade är något utäver det vanliga
Design

Smarthet

Tillgänglighet

   Modulerbar salong med 
2 flyttbara sittplatser

  Tulpan-bord med ett högt 
och ett lågt läge (utvikbart)

  2 XL instegsdörrarTULPAN-BORD


Badrum med öppningsbar vägg



TRIGANO VDL
1, av. de Rochebonne - CS 69003
07302 Tournon-sur-Rhône Cedex - FRANCE
Tél. +33 (0)4 75 07 55 00 
contact@chausson.tm.fr

www.instagram.com/ 
chaussonmotorhome

www.youtube.com/ 
ChaussonCampingCar

www.facebook.com/ 
chausson.campingcar

 Transit

15k

•  Vikt i körklart skick: Vikten i körklart skick inbegriper chaufförens vikt (75 kg) och 1 L färs-
kvatten, 90 % diesel och 100 % gas. Vikten i körklart skick som angetts omfattar enbart 
standardutrustningen från fabriken. En skillnad på +/- 5 % på vikten i körklart skick är tillåten 
enligt europeisk lagstiftning. Tillverkaren reserverar sig rätten att modifiera.

•  De tillbehör som monterats valfritt är inte inräknade vid fastställandet av tomvikten. Deras 
vikt ska därför dras av när lasten till förfogande ska fastställas. Vissa tunga tillbehör som 
är utrymmeskrävande eller generatorer kan erbjudas på marknaden. Vikten på dessa till-
behör dras då av från lastvikten till förfogande och kan eventuellt komma att reducera det 
faktiska antalet passagerare. Det är därför praktiskt att försäkra sig om att den maximala 
axellasten och totalvikten inte överskrids då fordonet lastas fullt.

•  Kapaciteten hos färskvattentanken (typgodkänd för våra  delintegrerade är 1 Liter, är förenlig 
med lagstiftningen över vikt i körklart skick som är tekniskt tillåten för campinghusbilar 
under färd. Det är användaren som ska anpassa lasten och antalet personer ombord efter 
Fordenets nyttolast. Därför kan färskvattentankens kapacitet regleras för att inte behöva 
minska antalet passagerare under färd.

•  Vissa modeller som är fotograferade i den här katalogen kan vara presenterade med utrus-
tning som tillkommer valfritt. Utformningen på de fotograferade modellerna kan variera 
från ett land till ett annat. Trots den noggrannhet som lades ner vid framställningen av 
den här katalogen kan denna inte utgöra ett kontraktsdokument. 

•  Chausson reserverar sig rätten att utföra ändringar utan föregående information på dessa 
modeller. Chausson kan inte hållas ansvariga för ändringar som kan ha utförts av sina 
leverantörer, inte heller för skrivfel som uppkommig vid framställningen av dokumenten. 
All reproduktion av text eller dokument, även delar av dessa, är förbjuden.

•  Din distributör finns till ditt förfogande för att informera dig och förse dig med all kompli-
menterande information. Vid flerspråkig version har franska företräde.

•  Alla tekniska specifikationer (text och bilder) som gäller vid tidpunkten för tryckning (augusti 
2021) lämnas av Chausson i informationssyfte.

Kreation och layout: jourj.buzz 
Bilder av Ronan Kerloch, Sébastien Sassoulas

Märke

Motoreffekt HK-kW 170-125

Totallängd (m) 6,99

Totalbredd (m) 2,35

Totalhöjd (m) 2,92

Innerhöjd (m) 2,11

Axelavstånd (m) 3,95

Lucka, högersida (cm) 59 x 89,5

Bodelsdörr, vänstersida (cm) 66 x 175,4

Sittplatser enligt registreringsbevis (1) 4

Sovplatser 4

Matplatser 4

Max tillåten totalvikt 3500

Egenvikt i körklart skick (+/- 5%) 3145

Färskvattentank - volym 105 L

Gråvattentank - volym 100 L

Förberett för bodelsbatteri 
(batterier leveras av återförsäljare)

✔

Kombivärmare med bilens drivmedel 
för uppvärmning av varmvattnet

5500 W

Varmvattenberedare 10 L (gas) med eltändning ✔

Förberett för luftkonditionering (invändigt utrymme) ✔

Elektrisk nedsänkbar säng, 2 personer, max. 250 kg 160 x 190

Dinetten kan göras om till en extrasäng. 125 x 195

Kompressorkylskål 12 V/230 V 135 L

Dela dina största händelser 
på Instagram och Facebook 

genom hashtaggen:

DELINTEGRERAD

✔ : standardutrustning    /  O : Tillval   /  (1) Med förbehåll för godkännande
Tillval: skärmtak (accessory pack), Aluminiumfälg 16” (pack+) - Multimediastation (connect pack)

Bli en del
av gemenskapen 


