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Collection 2023

XPS styrofoam

XPS styrofoam
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Ontdek al  
onze video’s

www.nl.chausson-motorhomes.com

* Opmerking: vanwege zijn speciale vorm,  
hebben onze alkoven/halfintegralen S een 

speciale technologie ondergaan, dichtheid:  
35 mm, EPS-isolatie.

HALFINTEGRALEN EN  
SMALLE HALF-INTEGRALENCAMPERS

ZOOM
OP DE ISOLATIE

Een uniek ontwerp 
voor een betere isolatie, 
een betere weerstand, 
een betere bescherming.

Het IRP-concept is uniek op de markt door de 
uitzonderlijke dikte van de vloeren/daken en de 
combinatie van hout en composiet om stevigheid en een 
lange levensduur van de structuur te garanderen.

Brede halfintegraal van 
gelijmd aluminium

Waterdichte pakking 
voor de verbinding 
tussen de wanden

Polyester laag

Dak van versterkt 
polyester

55 mm*

StevigheidAfdichting Isolatie

65 mm

Een onderbouw van 
versterkt polyester

Vloermat van PVC 
Multiplex 6 mm

Stevigheid

Houten wiggen

Stevigheid

Steunen van composiet

Al onze campers, Halfintegralen , 
Halfintegralen zijn geïsoleerd  
met Grade 3 isolatie voor maximaal  
comfort in de zomer en winter.

DE VOORDELEN VAN DE VPS ISOLATIE
 Een betere isolatie (warmte/koude),
 De eliminatie van koudebruggen,
 Een betere warmteverdeling,
 Minder energieverbruik,
 Een betere geluidsisolatie.

En we hebben volledig  
vertrouwen in onze campers:  
7 jaar waterdichtheid garantie! 
Onder voorbehoud van een 
jaarlijks controlebezoek bij een 
erkend lid van het netwerk.
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SPORTSPORT
LINE

V594 V594 MAX V690

SPORT LINE SPORT LINE SPORT LINE

V594 V594 MAX V690

140-103 140-103 140-103

5,99 5,99 6,36

2,05 2,05 2,05

2,65 2,65 2,65

1,89 1,89 1,89

4,03 4,03 4,03

16” 16” 16”

4 4 4

2+1* 4+1* 2+1*

4 4 4

3500 3500 3500

3039 3059 3189

2500 2500 2500

85 L 90 L 85 L

90 L 90 L 90 L

✔ ✔ ✔

4000 W (O 5500 W) 4000 W (O 5500 W) 4000 W (O 5500 W)

149 x 186 144 x 186 -

- -
175 x 160 (2) 

190 x 190 (3)

- 133 x 184 -

160 x 95 (4) 160 x 95 (4) 156 x 95 (4)

84 L 84 L 84 L

Merk

Vermogen motor PK-kW

Totale lengte (m)

Totale breedte (m)

Totale hoogte (m)

Binnenhoogte (m)

Wielbasis (m)

Wiel

Aantal zitplaatsen met gordel (1)

Aantal slaapplaatsen

Aantal zitplaatsen

Maximum toegelaten gewicht

Massa in rijklare toestand (+/- 5%)

Getrokken maximummassa

Inhoud verswatertank

Inhoud vuilwatertank

Voorbereiding voor batterij (optionele 
batterij geleverd door dealer)

Verwarming op diesel met ringverwarming

Bovenste stapelbed

Elektrisch bediend hefbed, 
tweepersoonsbed (max. 250 kg)

Bovenste stapelbed

Dinette ombouwbaar tot extra slaapplaats

Compressie koelkast 12V/230V

 -  : Montage niet mogelijk
✔ : standaard   / O : optie
* Dinette ombouwbaar tot extra slaapplaats
(1) Onder voorbehoud van goedkeuring homologatie
(2) In hoge positie
(3) In de lage stand
(4) Hoogte van het bed 95cm - laagte van het bed 50cm    

CAMPERS

VERKRIJGBAAR

2023
BIJLENTE
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Collection 2023

V594

V594

Chassis ultra specificaties
  Automatische versnellingsbak met 9 snelheden
  140 PK-motor
  3.5 T chassis Light
  Lichtmetalen velgen 16”  
  Manuele airco in cabine
  Cruise control & snelheidsbegrenzer
  Traction +
  Eco pack (Stop&Start, intelligente dynamo,  
elektronisch geregelde brandstofpomp)
  Dubbele airbag
  Gelakte luchtrooster/Zwarte omranding koplampen
  Elektrisch verstelbare en verwarmbare spiegels
  Mistlampen met “bochtfunctie”
  Draaistoelen die in hoogte verstelbaar zijn,  
met dubbele armsteun
  Stoelhoezen cabine in dezelfde stof als leefruimte

Cell extra specificaties
  Exclusieve buiten decoratie
  VPS-isolatie
  Verwarming op brandstof tijdens het rijden met  
programmeerbare digitale regeling
  Elektrisch opstapje
  Muskietennet van de deur
  Dubbelglas ramen met combi rollo’s, muggenhor  
en verduistering

  Openende achterramen
  Panoramisch dakraam
  Een riante cabine én een riante woonruimte
  100% LED binnenverlichting
  Badkamer met douche en raam
  Badkamer met inklapbare scheidingswand
  Aanvullende opbergruimte
  Keuken met drie grote lades
  Uitschuifbare tafel
  USB-stekker
  Garderobe

Accessory pack
• Luifel
• Buitenverlichting
• Zonnepaneel
• Verduisterende schuifluiken cabine
• Uitbreidingsset voor dwarsslaper

Pack Connect
• Radiocabine-pre-installatie luidsprekers
• Radio-antenne DAB
•  Radio DAB/Bluetooth, touchscreen,  

stuurbediening, achteruitrijcamera

Pack Arctic
•  Geïsoleerde en verwarmde afvalwatertank
•  Verwarmde waterleidingen, combi diesel 

verwarming
•  Dieselverwarming
•  Isolerende dashboard afdekking
•  Thermische verduistering + vouwgordijn dinette

Andere opties
•  180 PK-motor
•  3.5 T chassis Light  3.5 T Heavy
•  Isofix trekankers
•  Hefdak

OPTIE

OPTIE

S
TA

NDAAR
D

S
TA

NDAAR
D

S
TA

NDAAR
D

Bed System
Opbergruimte voor het matras en 
de lattenbodem in de camper.

Hefdak (Optie)
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S514 S697 GA

SPORT LINE SPORT LINE

SPORTSPORT
LINE

170-125 170-125

5,99 6,59

2,10 2,10

2,75 2,75

1,96 1,96

3,30 3,75

895 x 590 930 x 765

795 x 405 795 x 405

16” 16”

4 4

2/3* 2/3*

4 4

3500 3500

2620 2664

105 L 105 L

100 L 100 L

✔ ✔

4000 W (O 5500 W) 4000 W (O 5500 W)

✔ ✔

✔ ✔

132 x 189 -

- 82 x 198 + 82 x 193

- 193 x 197

90 x 185 90 x 185

87 L 87 L

 -  : Montage niet mogelijk
✔ : Standaard  / O : option
* Dinette ombouwbaar tot extra slaapplaats
(1) Onder voorbehoud van goedkeuring homologatie

Merk

Vermogen motor PK-kW

Totale lengte (m)

Totale breedte (m)

Totale hoogte (m)

Binnenhoogte (m)

Wielbasis (m)

Bergruimte rechterzijde (cm)

Bergruimte linkerzijde (cm)

Wiel

Aantal zitplaatsen met gordel (1)

Aantal slaapplaatsen

Aantal zitplaatsen

Maximum toegelaten gewicht

Massa in rijklare toestand (+/- 5%)

Inhoud verswatertank

Inhoud vuilwatertank

Voorbereiding voor batterij (optionele batterij geleverd door dealer)

Verwarming op diesel met ringverwarming

Warmwater boiler 10 L (gas) met elektronische ontsteking

Voorbereiding voor airco (ruimte)

achterbed

Enkele bedden

Met bed uitbreiding

Dinette ombouwbaar tot extra slaapplaats

Koelkast gas/12 V/230 V 

HALFINTEGRALEN 
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Collection 2023

Chassis ultra specificaties
  Automatische versnellingsbak met 6 snelheden
  Cabinekleur/Grey Matter wooncel
  Exclusieve radiateurgrille
  170 PK-motor
  Lichtmetalen velgen 16”  
  Manuele airco in cabine
  ESP
  Cruise control & snelheidsbegrenzer
  Stop&Start
  Anti botsing waarschuwing
  Rijbaanassistent
  Automatisch noodremmen
  Dubbele airbag
  Gelakte bumper
  Elektrisch verstelbare en verwarmbare spiegels
  Mistlichten
  Automatische ontsteking koplampen en ruitenwissers
  Draaistoelen die in hoogte verstelbaar zijn,  
met dubbele armsteun
  Stoelhoezen cabine in dezelfde stof als leefruimte
   Isotherme binnenluiken

Cell extra specificaties
   Exclusieve buiten decoratie
   Exclusieve achterbumper
   Specifieke stof
   Specifieke S opbergafwerking
   Dubbelglas ramen met combi rollo’s, muggenhor  
en verduistering

   Ingebouwde en geïsoleerde cellenlaag
   Muskietennet van de deur
   100% LED binnenverlichting
   Panoramisch dakraam
   USB-stekker
   Verwarming op brandstof die tijdens het rijden kan 
worden gebruikt
   IRP-Structuur: Dak/vloerdikte/zijwanden polyester, 
vloerdikte 65 mm

   Technibox

Accessory pack
•  Luifel
•  Buitenverlichting
•  Zonnepaneel
•  Batterijvoorbereiding voor 2 x AGM
•  Verduisterende schuifluiken cabine
•  Uitbreiding tweelingsbedden (S697 GA)
•  Extra slaapplaats in de dinette

Pack Connect
• Radiocabine-pre-installatie luidsprekers
• Radio-antenne DAB
•  Radio DAB/Bluetooth, touchscreen,  

stuurbediening, achteruitrijcamera

Pack Arctic
• Geïsoleerde en verwarmde afvalwatertank
• Afdekking roosters koelkast
• Buitengordijnen cabine
• Dieselverwarming
• Vloerverwarming

Andere opties
•   Trekhaak - in de fabriek gemonteerd* 

(kan resulteren in het verlies van een  
gehomologeerde zitplaats)

OPTIE

OPTIE

S
TA

NDAAR
D

S
TA

NDAAR
D

S
TA

NDAAR
D

**Trekbare massa met trekhaak: meer informatie bij uw verdeler,  
afspraak op ons website
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VERWARMING 
 op brandstof

 EEN VERLICHTING VAN DE 
WOONCEL DIE 100% LED IS

Voor 10 keer meer energie  
bezuiniging en een 30 keer 

langere levenscyclus.

EEN VOLLEDIG 
UITGERUSTE GARAGE

De verwarmde, verlichte 
opbergruimtes met sjorhaken, 

stopcontacten 12 V/230 V  
en 2 toegangsdeuren.

DOUCHEBAKKEN 
MET DUBBELE 

AFTAPPLUGGEN
Om de waterafvoer op alle

soorten terrein te 
vergemakkelijken.

AUTOMATISCHE 
ENERGIEZOEKFUNCTIE

AES (automatische  
energiezoekfunctie) op alle  

trifix-koelkasten (12/230 V / gas). 
(uitgezonderd 660)

Laadvermogen en 
plaatswinst 

Eenvoudiger in gebruik, 
geen manipulaties

Gemakkelijke  
bevoorrading 

Gebruik tijdens het rijden  
en helemaal veilig

WAAROM KIEZEN VOOR  
TITANIUM ULTIMATE?

TECHNIBOX
 De technische zone, alles in één

EEN SLAAPPLEK
 van hoge kwaliteit

 TECHNISCHE ZONE ELEKTRICITEIT

De technische zone elektriciteit zorgt voor een 
eenvoudige toegang tot de elektriciteitskast: u hoeft 
u niet langer in allemaal bochten te wringen om een 
zekering te vervangen!

 TECHNISCHE ZONE SCHOON WATER

De technische zone schoon water maakt het 
mogelijk om: het water bij te vullen, de capaciteit 
van de watertank te moduleren naar gelang het 
aantal personen en/of getransporteerde lading, de 
tank gemakkelijk schoon te maken voor maximale 
hygiëne.

Al onze matrassen* zijn:
  vervaardigd in Frankrijk,
  speciaal ontworpen voor onze campers met 

schuim van hoge kwaliteit (35kg/m3), 
  een versterkte katoendikte voor zachtheid 

en een optimale ligkwaliteit (300g).

ZOOM OP DE UITRUSTING

* Voornaamste bed.

HALFINTEGRALEN
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Collection 2023

 ISOFIX

30 cm

BELANGRIJKE VERNIEUWINGEN

HET EFFECT
 SMARTLOUNGE

HET SLIMME
 OPBERGSYSTEEM

DE RUIMTEBESPARENDE
 OPLOSSING

Al onze matrassen* zijn:
  vervaardigd in Frankrijk,
  speciaal ontworpen voor onze campers met 

schuim van hoge kwaliteit (35kg/m3), 
  een versterkte katoendikte voor zachtheid 

en een optimale ligkwaliteit (300g).

*  Het Isofix-systeem heeft tot doel de 
installatie van het autostoeltje te 
vergemakkelijken en voegt een derde 
verankeringspunt voor de veiligheid van  
het kind toe.

Beide slaapbanken veranderen 
snel in comfortabele zetels 
voor onderweg (Isofix*).

  Vanaf de buitenkant maakt het mogelijk om 
de garage eenvoudig in hoogte af te stellen 
voor de berging van een scooter of fietsen,

   Vanaf de binnenkant biedt het talrijke 
opruimmogelijkheden, gemakkelijk toegankelijk.

Dit vindt u in de Halfintegralen 720.

Het EasyBed systeem maakt het mogelijk het bed 
te verstellen in de hoogte om de opbergruimte 
te moduleren volgens uw behoeften.

Modellen met een centraal bed.
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627 GA 640 660 720 777 GA 788
TITANIUM
ULTIMATE

TITANIUM
ULTIMATE

TITANIUM
ULTIMATE

TITANIUM
ULTIMATE

TITANIUM
ULTIMATE

TITANIUM
ULTIMATE

INNOVATION
AWARD

EUROPEAN

2022

170-125 170-125 170-125 170-125 170-125 170-125

6,99 6,99 6,99 7,19 7,19 7,19

2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35

2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92

2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11

3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95

1045 x 765 1145 x 695 895 x 590 1045 x 620 1045 x 765 1145 x 765

895 x 590 1845 x 419 Porte : 660 x 1754 795 x 405 895 x 590 545 x 320

- - - - - 605 x 1145

16” 16” 16” 16” 16” 16”

5 4 4 5 4 4

- ✔ Isofix x2 - ✔ Isofix x2 ✔ Isofix x2 ✔ Isofix x2

3/5* 4 4 6 3/5* 3/5*

5 5 4 5 5 5

3500 3500 3500 3500 3500 3500

3094 3109 3033 3114 3122 3127

105 L 105 L 105 L 95 L 105 L 105 L

100 L 100 L 100 L 100 L 100 L 100 L

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

4000 W (O 6000 W) - - - - -

- 4000 W (O 5500 W) 4000 W (O 5500 W) 4000 W (O 5500 W) 4000 W (O 5500 W) 4000 W (O 5500 W)

- ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

90 x 190 + 90 x 199 - - - 90 x 188 + 90 x 199 160 x 190

210 x 190 - - - 210 x 188 -

O 140 x 190 ✔ 160 x 190 ✔ 160 x 190 ✔ 160 x 190 O 140 x 190 O 140 x 190

- - - ✔ - -

- - - 74 x 190 - -

- - - 81 x 200 - -

130 x 205 130 x 195 125 x 195 130 x 195 90 x 195 90 x 195

134 L AES 167 L AES - 134 L AES 141 L AES 141 L AES

- - 135 L - - -

 -  : Montage niet mogelijk
✔ : standaard   / O : optie
* met optioneel paviljoen bed en ombouw dinette 
(1) Onder voorbehoud van goedkeuring homologatie

HALFINTEGRALEN

Merk

Vermogen motor PK-kW

Totale lengte (m)

Totale breedte (m)

Totale hoogte (m)

Binnenhoogte (m)

Wielbasis (m)

Bergruimte rechterzijde (cm)

Bergruimte linkerzijde (cm)

Bergruimte achterzijde (cm)

Wiel

Aantal zitplaatsen met gordel (1)

SmartLounge

Aantal slaapplaatsen

Aantal zitplaatsen

Maximum toegelaten gewicht

Massa in rijklare toestand (+/- 5%)

Inhoud verswatertank

Inhoud vuilwatertank

Voorbereiding voor batterij (optionele 
batterij geleverd door dealer)
Gecombineerde boiler/kachel met 
rondverwarming op voertuigbrandstof

Verwarming op diesel met ringverwarming

Warmwater boiler 10 L (gas) met 
elektronische ontsteking

Voorbereiding voor airco (ruimte)

Bedden achteraan

Met Uitbreiding tweelingsbedden

Elektrisch bediend hefbed, 
tweepersoonsbed (max. 250 kg)
Elektrisch bediend hefbed, 
enkelbed (max. 150 kg)

Bovenste stapelbed

Onderste stapelbed

Dinette ombouwbaar tot extra slaapplaats

Koelkast gas/12 V/230 V

Compressie koelkast 12V/230V
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Collection 2023

Chassis ultra specificaties
   Automatische versnellingsbak met 6 snelheden
  170 PK-motor
  Lichtmetalen velgen 16”  
  Manuele airco in cabine
  ESP
  Cruise control & snelheidsbegrenzer
  Stop&Start
  Anti botsing waarschuwing
  Rijbaanassistent
  Rijstrook alert
  Automatisch noodremmen
  Dubbele airbag
  Gelakte bumper
  Elektrisch verstelbare en verwarmbare spiegels
  Mistlichten
  Automatische ontsteking koplampen en ruitenwissers
  Luxedashboard
  Draaistoelen die in hoogte verstelbaar zijn,  
met dubbele armsteun
  Stoelhoezen cabine in dezelfde stof als leefruimte

Cell extra specificaties
 GFK wanden
 Exclusieve meubels
 Exclusieve bekleding
  Luxe voordeur met centrale vergrendeling cabine  
en celdeur

 Deurvergrendeling
 Muskietennet van de deur
 Gastoevoer buitenkant
 Douchekop buitenkant
 Skyroof : openslaand panoramisch dakraam in cabine
 Panoramisch dakraam (of 2 dakluiken)
  Dubbelglas ramen met combi rollo’s, muggenhor  
en verduistering

  Verzonken/geïsoleerd LED verlicht opstapje met 
bewegingsmelder
   Garderobekast ingang
  100% LED binnenverlichting
  LED sfeerverlichting bij de vloer
  Keukenelementen: panlade, snijbord, flessenhouder, 
prullenbakhouder, verlichte achterwand

  Premium matras hoofdbed
  Lichtkoepel met ventilatie/luchtafvoer (12 V) in het 
achterste slaapgedeelte (627 GA, 777 GA, 788)

  Extra slaapplaats in de dinette**
  Badkamer met douche en raam (uitgezonderd 777 GA, 788)
  Badkamermeubel met lades + accessoires
  Lattenvloer douche
  Verwarming op brandstof tijdens het rijden met  
programmeerbare digitale regeling
  IRP-Structuur: Dak/vloerdikte/zijwanden polyester,  
vloerdikte 65 mm

  Technibox

Pack Connect
• Radiocabine-pre-installatie luidsprekers
• Radio-antenne DAB
•  Radio DAB/Bluetooth, touchscreen,  

stuurbediening, achteruitrijcamera

Pack Arctic
•  Geïsoleerde en verwarmde afvalwatertank
•  Afdekking roosters koelkast
•  Buitengordijnen cabine
•  Dieselverwarming
•  Vloerverwarming

Andere opties
• Trekhaak - in de fabriek gemonteerd***          
(kan resulteren in het verlies van een  
gehomologeerde zitplaats)
• Hubbett (627 GA, 777 GA, 788)
• Prestige sfeer

Accessory pack
•  Luifel
•  Buitenverlichting
• Zonnepaneel
•  Batterijvoorbereiding voor 2 x AGM
•  Verduisterende schuifluiken cabine
•  Verlenging tweelingsbedden (627 GA - 777 GA)

OPTIE

S
TA

NDAAR
D

S
TA

NDAAR
D

S
TA

NDAAR
D

OPTIE

**  Salonbed wordt een optie wanneer paviljoenbed optioneel  
gemonteerd is

** *  Trekbare massa met trekhaak: meer informatie bij uw verdeler,  
afspraak op ons website

Prestige sfeer (Optie)
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TRIGANO VDL

1, av. de Rochebonne - CS 69003
07302 Tournon-sur-Rhône Cedex - FRANCE

contact@chausson.tm.fr

Sommige modellen afgebeeld in de folder kunnen gefotografeerd zijn met 
uitrustingen die in optie worden aangeboden. De eigenschappen van de 
afgebeelde modellen kunnen variëren van land tot land. Niettegenstaande 
zeer veel zorg werd besteed aan het ontwerp en de realisatie van deze 
folder, is dit geen contractueel document. Chausson kan ten allen 
tijde, en zonder voorafgaande verwittiging, de karakteristieken van de 
verschillende modellen wijzigen. Chausson kan niet verantwoordelijk 
worden geacht voor wijzigingen aangebracht door haar leveranciers, 
noch voor typografische fouten die voorkomen bij de uitgave van de 
folder. Elke reproductie van deze folder, zelfs gedeeltelijk, is verboden. 
Gelieve niet op de openbare weg te gooien.

Uw verdeler houdt zich ter uwer beschikking om uw verder te informeren. 
Aarzel niet hem te contacteren. In geval van een versie in meerdere talen, 
is het de Franse tekst die oorslaggevend is.

Creatie en layout: jourj.buzz 
Foto’s: Ronan Kerloch, Sébastien Sassoulas, Benjamin Cellier, Olivier Devise

De optionele uitrusting “trekhaak” kan in sommige gevallen het aantal zitplaatsen op het inschri jvingsbewijs 
veranderen. Meer informatie bij uw verdeler.

Massa in rijklare toestand: de massa in rijklare toes-tand omvat het gewicht van de bestuurder (75 kg) 
alsmede 20 L (van) / 1 L (motorhome) aan schoon water, 90 % brandstof en 100% gas. De massa’s in rijklare 
toestand houden rekening met de standaard voorzieningen wanneer de camper de fabriek verlaat. Een verschil 
van ongeveer 5% van de massa in rijklare toestand wordt door de Europese regelgeving aanvaard. De fabrikant 
behoudt zich het recht voor te wijzigen.

De accessoires in optie geplaatst zijn niet inbegrepen in het rijklare leeggewicht. Hun gewicht is bijgevolg 
af te trekken van het beschikbare nuttig laadvermogen. Sommige zware opties, zoals luifels van grote 
afmetingen en stroomgroepen, kunnen u worden aangeboden op de markt. Het gewicht van deze accessoires 
komt in vermindering van het nuttig laadvermogen en Zouden eventueel een vermindering kunnen teweeg 
brengen van het reële aantal toegelaten passagiers. Het is bijgevolg aangewezen zich ervan te vergewissen 
dat de maximum belastbare gewichten per as en het totaal toegelaten gewicht van de motorhome niet 
overschreden wordt bij totale belading van het voertuig.

De inhoud van de schoonwatertank (in onze half integraal-campers) is voor de weg gehomologeerd voor 
20L (van) / 1L (motorhome) iter en moet in overeenstemming zijn met de regelgeving inzake de technische 
maximale massa van de camper. Het is aan de gebruiker om de lading en het aantal personen aan boord aan 
te passen afhankelijk van het laadver mogen van het voertuig. De gebruiker kan derhalve de voorraad in de 
schoonwatertank aanpassen om te vermijden dat het aantal passagiers tijdens de rit moet worden beperkt.


