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Dinette ombouwbaar tot extra slaapplaats :
• Road Line VIP / Premium : Optie
• First Line : Montage niet mogelijk



V594S V594 V594Max

FIRST LINE
ROAD LINE

FIRST LINE
ROAD LINE

FIRST LINE
ROAD LINE

VIP Premium VIP Premium VIP Premium

120-88 140-103 120-88 140-103 120-88 140-103

5,41 5,99 5,99

2,05 2,05 2,05

2,61 2,61 2,61

1,88 1,88 1,88

3,45 4,03 4,03

16” 16” 16”

4 4 4

2 4+1*

4 4 4

3300 3300 3300

2500 2500 2500

90 L 100 L 100 L

90 L 90 L 90 L

✔ ✔ ✔

- ✔ - - ✔ - - ✔ -

133/110 x 190 144 x 190 140 x 186

- - -

- - -

- - 132 x 183

O-

- - 80 L 80 L - 80 L 80 L

70 L 70 L - - 70 L - -

V594

-6 m

FIRST LINE 
ALLES WAT JE NODIG HEBT (EN NOG VEEL MEER ...)
� 120 PK-motor
� Luifel
� Zonnepaneel (120 W)
� Manuele airco in cabine
� Dubbele airbag
� Cruise control & snelheidsbegrenzer
� Elektrisch verstelbare en verwarmbare spiegels
� Trekkracht +: verhoogt de aandrijving van de camper op moeilijk 

terrein of op een ondergrond met slechte grip
� Lichtmetalen velgen 16"
� Radiocabine-pre-installatie luidsprekers
� Radio-antenne DAB
� Draaistoelen die in hoogte verstelbaar zijn, met dubbele armsteun.
� Openende achterramen
� Elektrisch opstapje
� Badkamer met venster
� Panoramisch dakraam
� Uitschuifbare tafel
� Tafelsteun aan de buitenkant
� Verlichting dat 100% LED
� USB-stekker

 ROAD LINE VIP 
FIRST LINE
EN NOG MEER FUNCTIONALITEITEN
� 140 PK-motor
� Een riante cabine én een riante woonruimte
� Stoelhoezen cabine in dezelfde stof als leefruimte
� Verwarming op brandstof tijdens het rijden met programmeerbare digitale regeling
� Keuken met drie grote lades
� Aanvullende opbergruimte (V594, V697)
� Garderobe
� Muskietennet van de deur
� Badkamer met inklapbare scheidingswand (uitgezonderd V594S)
� Buitenverlichting
� Meubelen & stof VIP
� VIP exterieur design
� VPS isolatie

 ROAD LINE PREMIUM 
ROAD LINE VIP
EN NOG MEER ELEGANTIE 
� Gelakte bumper

  � Mistlampen met “bochtfunctie” (automatische activering van mistlampen bij het nemen van bochten)
� Leren stuurwiel en versnellingspook met lederen bekleding
� Verduisterende schuifluiken cabine
� Grote ramen
� Bedsystem: opbergruimte voor het matras en de lattenbodem 

in de camper (V594S-V594)
� Inklapbare dinettetafel
� Lattenvloer douche
� Grote spiegel
� Versterkte led-verlichting
� Premium keukenblad
� Meubelen & stof premium
� Premium exterieur design

Ontdek ook onze
PACKS EN OPTIES
op bladzijde 8-9 van de 

algemene vanscatalogus

Stof Bergamo Meubelen Okasha

Stof Pescara Meubelen Hermitage

Lanzarote 
grijs (Optie)

Wit

Campovolo 
grijs (Optie)

Zwart 
(Optie)

Lanzarote 
grijs (Optie)

Wit

Campovolo 
grijs (Optie)

Zwart 
(Optie)

Stof Napoli Meubelen Trendy

Wit

CHAUSSON / VANS

 - :  Montage niet mogelijk 
✔ : Standaard / O: Optie 
*Extra slaapplaats
(1) Onder voorbehoud typegoedkeuring

EERSTE CIJFER

Lengte van het voertuig

5 = 5,... m
6 = 6,... m

V: VAN DERDE CIJFER

Type van het 
achterste bed

0 = Geen vast bed
4 =  Transversaal bed
7 = Enkele beddenTWEEDE CIJFER

Versie 1 tot 9

TOEWIJZING van de Van

Merk

Vermogen motor PK-kW

Totale lengte (m)

Totale breedte (m)

Totale hoogte (m)

Binnenhoogte (m)

Wielbasis (m)

Wiel

Aantal zitplaatsen met gordel

Aantal slaapplaatsen

Aantal zitplaatsen

Maximum toegelaten gewicht

Massa in rijklare toestand (+/- 5%) 2856 2877 2915 2944 2965 3003 2964 2985 3023

Getrokken maximummassa

Inhoud verswatertank

Inhoud vuilwatertank

Voorbereiding voor batterij (optionele 
batterij geleverd door dealer)

Gecombineerde boiler/kachel met 
ringverwarming op voertuigbrandstof - 4000 W 4000 W - 4000 W 4000 W - 4000 W 4000 W

Verwarming op gas 4000 W - - 4000 W - - 4000 W - -

Warmwater boiler 10 L (gas) met
elektronische ontsteking

Bovenste stapelbed

Enkele bedden

Elektrisch bediend hefbed, tweepersoonsbed (max. 250 kg)

Bovenste stapelbed

Dinette ombouwbaar tot extra slaapplaats

Koelkast gas/12 V/230 V

Compressie koelkast 12V/230V
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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

+ 6 m

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.

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.

Stof Napoli Meubelen Trendy

Stof Bergamo Meubelen Okasha

Stof Pescara Meubelen Hermitage

Lanzarote 
grijs (Optie)

Wit

Campovolo 
grijs (Optie)

Zwart 
(Optie)

Wit

Lanzarote 
grijs (Optie)

Wit

Campovolo 
grijs (Optie)

Zwart 
(Optie)

Bezoek onze website
chausson-motorhomes.com

 - :  Montage niet mogelijk 
✔ : Standaard / O: Optie
*Extra slaapplaats
(1) Onder voorbehoud typegoedkeuring

TOEWIJZING van de Van

EERSTE CIJFER

Lengte van het voertuig

5 = 5,... m
6 = 6,... m

V: VAN DERDE CIJFER

Type van het achterste bed

0 = Geen vast bed
4 =  Transversaal bed
7 = Enkele bedden

TWEEDE CIJFER
Versie 1 tot 9

Merk

Vermogen motor PK-kW

Totale lengte (m)

Totale breedte (m)

Totale hoogte (m)

Binnenhoogte (m)

Wielbasis (m)

Wiel

Aantal zitplaatsen met gordel

Aantal slaapplaatsen

Aantal zitplaatsen

Maximum toegelaten gewicht

Massa in rijklare toestand (+/- 5%) 3115 3153 3094 3115 3153

Getrokken maximummassa

Inhoud verswatertank

Inhoud vuilwatertank

Voorbereiding voor batterij (optionele 
batterij geleverd door dealer)

Gecombineerde boiler/kachel met 
rondverwarming op voertuigbrandstof 4000 W - 4000 W 4000 W

Verwarming op gas - 4000 W - -

Warmwater boiler 10 L (gas) met
elektronische ontsteking

Bovenste stapelbed

Enkele bedden

Elektrisch bediend hefbed, tweepersoonsbed (max. 250 kg)

Bovenste stapelbed

Dinette ombouwbaar tot extra slaapplaats

Koelkast gas/12 V/230 V

Compressie koelkast 12V/230V

CHAUSSON / VANS

FIRST LINE 
ALLES WAT JE NODIG HEBT (EN NOG VEEL MEER ...)
� 120 PK-motor
� Luifel
� Zonnepaneel (120 W)
� Manuele airco in cabine
� Dubbele airbag
� Cruise control & snelheidsbegrenzer
� Elektrisch verstelbare en verwarmbare spiegels
� Trekkracht +: verhoogt de aandrijving van de van op moeilijk 

terrein of op een ondergrond met slechte grip
� Lichtmetalen velgen 16"
� Radiocabine-pre-installatie luidsprekers
� Radio-antenne DAB
� Draaistoelen die in hoogte verstelbaar zijn, met dubbele armsteun.
� Openende achterramen
� Elektrisch opstapje
� Badkamer met venster
� Panoramisch dakraam
� Uitschuifbare tafel
� Tafelsteun aan de buitenkant
� Verlichting dat 100% LED
� USB-stekker

 ROAD LINE VIP 
FIRST LINE
EN NOG MEER FUNCTIONALITEITEN
� 140 PK-motor
� Een riante cabine én een riante woonruimte
� Stoelhoezen cabine in dezelfde stof als leefruimte
� Verwarming op brandstof tijdens het rijden met programmeerbare digitale regeling
� Keuken met drie grote lades
� Aanvullende opbergruimte (V594, V697)
� Garderobe
� Muskietennet van de deur
� Badkamer met inklapbare scheidingswand (uitgezonderd V594S)
� Buitenverlichting
� Meubelen & stof VIP
� VIP exterieur design
� VPS isolatie

 ROAD LINE PREMIUM 
ROAD LINE VIP
EN NOG MEER ELEGANTIE 
� Gelakte bumper

  � Mistlampen met “bochtfunctie” (automatische activering van mistlampen bij het nemen van bochten)
� Leren stuurwiel en versnellingspook met lederen bekleding
� Verduisterende schuifluiken cabine
� Grote ramen
� Bedsystem: opbergruimte voor het matras en de lattenbodem 

in de camper (V594S-V594)
� Inklapbare dinettetafel
� Lattenvloer douche
� Grote spiegel
� Versterkte led-verlichting
� Premium keukenblad
� Meubelen & stof premium
� Premium exterieur design

Foto's:  Ronan Kerloch, Sébastien Sassoulas 
Creatie en layout: www.jourj.buzz
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