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Passion för innovation

MITTEMELLAN VAN  
OCH HUSBIL

•  Vikt i körklart skick: Vikten i körklart skick inbegriper chaufförens vikt 
(75 kg) och 1 liter rent vatten, 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 tillbehör 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 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 fordonets 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 utrustning 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 komplimenterande information.

•  Vid flerspråkig version har franska företräde.
•  Alla tekniska specifikationer (text och bilder) som gäller vid 

idpunkten för tryckning (augusti 2021) ges av Chausson i 
informationssyfte.
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TRIGANO VDL - 1, avenue de Rochebonne - CS 69003  
07302 Tournon-sur-Rhône Cedex  
Tél. +33 (0)4 75 07 55 00 - contact@chausson.tm.fr

www.chausson-X550.com

Du finner bilder, produktinformation och 
information om närmaste återförsäljare…

Lägg upp dina snyggaste bilder på  
     Instagram och Facebook och glöm  
      inte att tagga dem med…

Passion för innovation

FÖRDELARNA  
MED EN VAN OCH  
DET BÄSTA FRÅN  
EN HUSBIL!

Märke

Motoreffekt HK-kW 140-103

Totallängd (m) 5,99

Totalbredd (m) 2,10

Totalhöjd (m) 2,75

Innerhöjd (m) 1,98

Axelavstånd (m) 3,80

Sittplatser enligt registreringsbevis (1) 4

Sovplatser 4

Matplatser 5

Max tillåten  
totalvikt 3500

Egenvikt i körklart skick (+/- 5%) 2622

Färskvattentank - volym 100 L

Gråvattentank - volym 100 L

Förberett för bodelsbatteri  
(batterier leveras av återförsäljare) S

Bodelsuppvärmning  
med bilbränsle 5500 W

Varmvattenberedare 10 L (gas)  
med eltändning S

Elektrisk nedsänkbar säng, 2 personer, 
max. 250 kg cm 140x190

Dinetten kan göras om till  
en extrasäng. (cm) 140x190

Kylskåp, gas/12 V/230 V 134 L AES

Ytskikt i aluminium S

Styrofoam isolering S

S   standardutrustning    (1)   med förbehåll för godkännande 
Tillval Pack Connect: DAB/Bluetooth multimediastation  
med touchscreen, rattstyrning samt backkamera

5,99 m

2,10 m
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• Lyxig bodelsdörr med fönster
och centrallås bodel/bildel 

• Myggnätsdörr
• Hundraprocentig LED-belysning 
• Utdragbart fäste för platt-tv
• Exklusiv design

X550 ÄR VARKEN EN VAN ELLER HUSBIL: 

CHAUSSON PRESENTERAR  

EN NY GENERATION FORDON  

SOM FÖRENAR FLEXIBILITETEN  

HOS EN VAN MED KOMFORTEN  

HOS EN DELINTEGRERAD BIL.  

KOMPAKT UTVÄNDIGT, RYMLIG INUTI...

DEN FÖRSTA BILEN I SERIEN  

HETER X550 OCH HAR FÅTT  

DET PRESTIGEFULLA TILLÄGGET:  

EXCLUSIVE LINE.

På mindre än 6 m ryms en otrolig boyta och en umgängesdel  
med plats för upp till 5 personer!

Uppfällbart handfat för att komma  
åt toaletten och en rejäl dusch  
med hyllor.

Stor garderob.

Vacker köksdel med grytlåda,  
väggpanel, LED-belysning och  
arbetsyta i betongimitation.

1 / Elstyrd sänksäng med två nattlägen. 

2 / Möbler i naturträ/mattsvart.

3 / Textil Borneo.

4 / Bord i betongimitation.

8 / Kombination av spegelglas/skiffer/kork.

9 /  Förvaringsutrymme för bord och stolar som  
går att komma åt både utifrån och inifrån. 

5 /  Panorama sky-roof. 

6 /   Specialdesignad LED-belysning.

7 / SmartLounge, De båda sofforna görs snabbt 
om till bekväma sittplatser 
för resan (Isofix).

• Aluminiumfälg 16"
• Dimljus 
• Infällbara backspeglar
• Mörkläggningsgardin till förarhytten

EN TOPPUTRUSTAD 
SERIE


