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1267 Likes

www.instagram.com/
chaussonmotorhome

www.youtube.com/
ChaussonCampingCar

www.facebook.com/
chausson.campingcar

Bezoek onze website
www.chausson-motorhomes.com Chausson maakt deel uit van 

de TRIGANO groep, de nummer 1 
onder de recreatievoertuigen in Europa

Alle technische kenmerken (teksten en foto’s) zijn geldig op 
het moment van afdrukken (augustus 2021) en worden door 
Chausson als indicatie gegeven. Zij kunnen gewijzigd worden, 
vaak vanwege technische vooruitgang.
Niet-contractueel document.
Omdat Chausson milieuvriendelijk is, wordt deze uitgave op 
PEFC papier uitgegeven, papier dat afkomstig is uit duurzaam 
beheerde bossen. In geval van een versie in meerdere talen, 
is het de Franse tekst die doorslaggevend is.

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

In 1980 werd in Parijs de eerste 
Chausson gepresenteerd. Deze heette 

Odyssée 4000 en het was... een van!

Daarom kunnen we zeggen dat de 
“Van-cultuur" in onze genen zit, 

net als innoveren trouwens...

Vele klanten hebben de CHAUSSON als hun 
reisgezel gekozen en delen hun ervaringen 

met ons door prachtige foto's te sturen.

Ga ook mee op reis als CHAUSSON 
klant en deel uw mooiste foto's 

op Instagram en Facebook onder 
vermelding van de hashtag:

Ga mee
op reis 

Vergeet niet om 
#MyChausson te vermelden 

in uw publicaties!

Wij danken de #MyChausson gebruikers voor hun foto's: 
@aerial.janine, @dwnaturesports, @laurencemartarello, @lesaventuresdecelestin, @fritsch.loick, @milto34, 
@pilatescapdantibes, @tim_at_sea, @travelmonkeys47055, @van_in_gir  
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PRODUCTIEGEHEIMEN
GOEDE REDENEN OM VOOR 

CHAUSSON TE KIEZEN KEUZEGIDS

V594 MAX

Familievriendelijk

V690

De vrijbuiter

V594

De bestseller

V594S 

Ultra-compact

V697

Modulair
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@tim_at_sea

@fritsch.loick

@laurencemartarello

@Dwnaturesports

@pilatescapdantibes

@aerial.janine

@lesaventuresdecelestin

is de enige 
constructeur om u al deze 

voordelen aan te bieden, en 
dit vanaf de standaardprijs!
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@pilatescapdantibes

@aerial.janine

@lesaventuresdecelestin

CHAUSSON | 2023

V690V697V594S PREMIUM - V594 PREMIUM 

De waterdichtheid 
bij Chausson wordt 
7 jaar gegarandeerd
Pagina 7

Voertuig klaar voor vertrek:
MET STANDAARD EXTERNE LUIFEL

Elektrisch 
opstapje

Zonnepaneel

Traction +

Modulaire oplossingen



Bedsystem
Opbergruimte voor het matras en 

de lattenbodem in de camper



Flexbox
Verwijderbare opbergboxen om 
de ruimte flexibel in te richten



Flexbed
Elektrisch hefbed die een garage 

biedt voor 2 fietsen en eveneens een 
XXL confortabele slaapplaats
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PRODUCTIEGEHEIMEN

Fiat blijft HET merk op 
de campermarkt.
1 800 gespecialiseerde 
servicecentra “Fiat Camper 
Assistance” in Europa en een 
telefonische assistentie 24 uur 
per dag, 7 dagen per week.

Nieuw 
dashboard

Nieuw 
motorsysteem

Nieuwe 
radiatorgrille

STANDAARD UITRUSTING

Nieuwe Euro 6d-final motor ✔

Lichtmetalen velgen 16" ✔

reparatiekit bij lekke band ✔

Dynamische controle van de wegligging (ESP): maakt het mogelijk de stabiliteit op 
de weg te optimaliseren en in de bochten het remmen te verbeteren,

✔

hulp bij het starten op een helling ✔

Antistart-systeem ✔

Antislip (ASR): een systeem dat de versnelling reguleert 
om de vaste wegligging van de aandrijfwielen te beperken

✔

Traction +: verhoogt de aandrijving van de camper 
op moeilijk terrein of op een ondergrond met slechte grip

✔

Start&Stop ✔

versnellingsbak met 6 versnellingen. ✔

Centrale deurvergrendeling ✔

Draaistoelen die in hoogte verstelbaar zijn, met dubbele armsteun. ✔

Dubbele airbag ✔

Manuele airco in cabine ✔

Radio-antenne DAB ✔

Centrale flessenhouder met vakje voor mobiele telefoon. ✔

Inhoud brandstoftank 75L

Mechanisering
Cilinderhoud 2,2 L 2,2 L 2,2 L

Vermogen 120-88 140-103 160-118

Nm koppel 320 350 380

Distributie Riem Riem Riem

Chassis First Line Road Line 
VIP

Road Line 
Premium

3,3 T ✔ ✔ ✔

3,5 T (light) (1) O O O

3,5 T (heavy) (2) O O O

✔ : standaard - O : optie(1) V690-V697: 3.5 T (light) standaard - (2) uitgezonderd 
V594S - niet compatibel met 120 pk motor en vouwdak

HET CHASSIS, EEN ZEER 
BELANGRIJK ELEMENT

voor een reis van kwaliteit

Automatische versnellingsbak met 9 versnellingen (optie)
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EEN SPECIALE 
productie-eenheid

GRADE 3
Al onze Road Line campers zijn geïsoleerd 
met Grade 3 isolatie voor maximaal 
comfort in de zomer en winter.

DE BIJSTAND
Met 170 distributeurs heeft Chausson een 
van de meest uitgebreide netwerken in 
Europa. De waarborg van gegarandeerde 
ondersteuning tijdens al uw reizen.

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.

DE VOORDELEN VAN DE VPS ISOLATIE*
• Een betere isolatie (warmte/koude),
• de eliminatie van koudebruggen,
• een betere warmteverdeling,
• minder energieverbruik,
• een betere geluidsisolatie.
* standaard op Road Line

Een productie-eenheid van 23.000 m² uitgerust met de nieuwste 
technologie, speciaal gewijd aan de productie van vans.

Ontdek de 
fabriek op video

www.chausson-motorhomes.com
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FIRST LINE

200 cm

130 cm

KEUZEGIDS

3 CONFIGURATIES
   naar keuze 

Multimedia station (pack +)
-  Multimedia station met groot scherm 8” (Fiat) / 9’’ (Ford)

-  Radio FM et DAB+ om te reizen door heel Europa

-  Volledig compatibel met smartphones

-  Directe toegang tot de hoofdfuncties 
en de achteruitrijdcamera

-   Bluetooth handsfree en USB-stekker

HEFDAK (optie)

Ontdek de 
Vans op video

www.chausson-motorhomes.com

OPTIE

  Artic pack

  Pack + 
Motor 140 PK, radio DAB/
Bluetooth, touchscreen, 
stuurbediening, 
achteruitrijcamera

  Chassis 3,5 T (light/heavy) (1)

  Fietsdrager
   Uitbreidingsset voor 

dwarsslaap
  Hefdak (3)

  Inhoud brandstoftank 90 L 

Meubelen Trendy Stof Napoli

Wit

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

Isofix (in optie) 
voor de 

transformatie 
van de zitbank
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ROAD LINE VIP ROAD LINE PREMIUM

CHAUSSON | 2023

OPTIE

  Artic pack

  Safety pack

  Visibility pack

  Pack + 
Chassis 3,5 T (light), 
Mistlampen met 
“bochtfunctie”, radio DAB/
Bluetooth, touchscreen, 
stuurbediening, 
achteruitrijcamera

  Automatische 
versnellingsbakmet 
9 snelheden
  Motor 160 PK-117 kW
  Inhoud brandstoftank 90 L 
  Chassis 3,5 T (heavy)(1)

  Verduisterende 
schuifluiken cabine
  Fietsdrager
  Isofix(2)

  Hefdak (3)

OPTIE

  Artic pack

  Ultimate pack

  Safety pack

  Visibility pack

  Pack +
Chassis 3,5 T (light), 
inklapbare zijspiegels 
radio DAB/Bluetooth, 
touchscreen, 
stuurbediening, 
achteruitrijcamera

  Automatische 
versnellingsbakmet 
9 snelheden

  Motor 160 PK-117 kW

  Inhoud brandstoftank 90 L 

  Chassis 3,5 T (heavy)(1)

   Fietsdrager

  Isofix(2)

  Hefdak(3)

V594S: onverenigbaar met heavy chassis - V690-V697 : 3,5 T (light) standaard - (2) Uitgezonderd V594S - (3) Chassis 3.5T (light) verplicht - onverenigbaar chassis 3.5 T (heavy) 

Wit Lanzarote 
grijs (optie)

Campovolo 
(optie)

Zwart 
(optie)

Lanzarote 
grijs (optie)

Campovolo 
(optie)

Zwart 
(optie)

Wit 

Meubelen Okasha Stof Bergamo Meubelen 
Hermitage

Stof Pescara

DE FIRST LINE UITVOERING
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 (afhankelijk van model)

Garderobe

Muskietennet van de deur

Badkamer met inklapbare scheidingswand

Buitenverlichting

Meubelen & stof VIP

VIP exterieur design

VPS isolatie

DE ROAD LINE VIP UITVOERING
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

Artic pack (2)

Verwarmde en geïsoleerde afvalwatertank, 
verwarmde waterleidingen, combi diesel 
verwarming 5500 W (Road Line VIP) / combi 
diesel D6E 6000 W verwarming (First Line, 
Road Line Premium), isolerende coating op 
het dashboard, thermische verduistering, 
gordijnen achteraan (uitgezonderd 
First Line), vouwgordijn dinette

Ultimate pack
Elektrische handrem, keyless entry 
(openen zonder sleutel), full LED verlichtin

Safety pack
Botsingalarm, controle op 
rijstrookoverschrijding, regen- en 
lichtsensor, Bordenherkenningx

Visibility pack
Panoramisch zichdak, 
zijraam bestuurderszijde*
*V594S, V594Max: zijraam bestuurderszijde niet mogelijk
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V594 S

VIP

VIP

VIP

 5,41 m 

Dit model is geschikt om moeiteloos overal
heen te rijden, wanneer je maar wilt – ook
gewoon op een doordeweekse dag.

CHAUSSON / VANS

Ultra-Compact


Doucheruimte met raam 
en opklapbare wastafel


Opklapbaar achterbed


Maxi Cab: geniet van maximale ruimte en een behouden 

plafondhoogte over de gehele lengte van uw Chausson camper

VIP 
  Muskietennet van de deur

  Verwarmingssysteem 
bruikbaar tijdens 
het rijden met 
programmeerbaredigitale 
besturing
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V594

FIRST LINE

FIRST LINE

 5,99 m 

Dit is een grotere uitvoering van de V594S, met
een lengte van 5,99 meter. Dat betekent meer
leefruimte. Dit model heeft zichzelf duidelijk
bewezen en is een van de bestsellers op de markt.

De Bestseller

FIRST LINE 
  Openende achterramen

  Elektrisch opstapje

  Luifel

  Zonnepaneel (120 W)

  Panoramisch dakraam


Een van de pluspunten van 

de FIRST LINE: de koelkast is 
niet alleen bereikbaar vanuit 
de keuken, maar ook vanaf 
de buitenkant van de van.


Het bed achterin kan omhooggeklapt worden, voor meer ruimte in de leefruimte
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V594 MAX

VIP

VIP

VIP

VIP

Familievriendelijk

VIP 
  Keuken met drie grote lades

 Badkamer met inklapbare scheidingswand

CHAUSSON / VANS

 5,99 m 

Dit korte model, minder dan 6 meter,
biedt 4 permanente slaapplaatsen.
Chausson gaat nog verder: de slaapplaatsen zijn
flexibel en aan te passen tot 2, 3 of 4 personen.


Uitneembare twin bedden achterin
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V690

PREMIUM

PREMIUMPREMIUM

190 cm

De vrijbuiter

 6,36 m 

Uitgerust met een echte garage en een
echte slaapplaats van XXL afmetingen.
Zijn geheim? Een elektrisch paviljoenbed
(boven de garage) dat zonder ladder toegankelijk
is als de garage niet in gebruik is.

  Overdag
De opbergruimte is praktisch:bestendige 
bekleding, vastzethaken, etc.

‘s Nachts
In de lage stand heeft het 
bed riante afmetingen

Zet je het bed in de middelste stand, dan 
blijft de garagefunctie beschikbaar

PREMIUM 
  Grote ramen

  Lattenvloer douche
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V697

VIPVIP

VIP

Modulair

 6,36 m 

Met wat passen en meten is het Chausson
gelukt om 2 riante tweelingsbedden
in de Van te integreren.
Heel slim: onder de bedden bevindt zich een
opbergruimte voor de campingtafel- en stoelen.


Flexbox : verwijderbare opbergboxen 

om de ruimte flexibel in te richten


Riante lits-jumeaux

CHAUSSON / VANS

VIP 
  VPS isolatie: Een zeer stevig 

schuim dat zeer geluidswerend 
en zeer warmte-isolerend is
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V697

X550 V690

V594S V594

V594Max

2,05 m

2,10 m

2,05 m

2,05 m

ENKELE 
BEDDEN

TRANSVERSAAL 
BED

HEFBED

PANORAMA / 2023

Een kruising tussen de Van en de Motorhome

MEDIUM
5,99 m

COMPACT 
5,41 m
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V697

X550 V690

V594S V594

V594Max

2,05 m

2,05 m

X550VANS

Zie speciale 
brochure

Een kruising tussen de Van en de Motorhome

MAXI 
6,36 m

MEDIUM 
5,99 m

HEFBED
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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

4+1* 4 4

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

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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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+1* 2 2 2+1* 2 2

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 - - O - -

- - 80 L 80 L - 80 L 80 L

70 L 70 L - - 70 L - -

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

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

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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V697

V690 V697

ROAD LINE
FIRST LINE

ROAD LINE

VIP Premium VIP Premium

140-103 120-88 140-103

6,36 6,36

2,05 2,05

2,61 2,61

1,88 1,88

4,03 4,03

16” 16”

4 4

4 4

3500 3500

2500 2500

100 L 100 L

90 L 90 L

✔ ✔

✔ - - ✔ -

- -

- 80 x 190 + 80 x 195

190 x 190 -

- -

- - 80 L 80 L

90 L 70 L - -

+ 6 m

 - :  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
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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

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

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
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