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Voor reizen op maat

otorhome

chaussonm

Al meer dan 40 jaar reizen tienduizenden
gepassioneerde eigenaars van Vans
en campers in hun CHAUSSON, een
groot Frans merk dat voortaan bekend
en erkend wordt om zijn innovaties
en vele andere voordelen die u op de
volgende pagina's kunt ontdekken.
Deze gepassioneerde, authentieke
campers delen regelmatig de foto's
van hun CHAUSSON-reizen. U ziet het
bewijs in beeld in deze catalogus!
Ga ook mee op reis als CHAUSSON klant
en deel uw mooiste foto's op Instagram en
Facebook onder vermelding van de hashtag:

ALKOVEN

34

Het essentiële
voor de familie

INTEGRALEN

38

Voor de liefhebbers
van grote open ruimtes

s
1980 Like
hoto
dayslikethisp

@

son

#MyChaus

Vergeet niet om
#MyChausson te vermelden
in uw publicaties!

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.

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
Creatie en layout: jourj.buzz
Foto's: Ronan Kerloch, Sébastien Sassoulas, Benjamin Cellier, Olivier Devise
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www.instagram.com/
chaussonmotorhome

www.facebook.com/
chausson.campingcar

www.youtube.com/
ChaussonCampingCar

VANS
Alleen
voor Frankrijk

Chausson maakt deel uit
van de TRIGANO groep,
de nummer 1 onder de
recreatievoertuigen in Europa.

Hertz, wereldwijd nr.1 in de
verhuur, heeft gekozen voor
Chausson... Een goed bewijs
van de betrouwbaarheid!

Stel u de ideale
camper voor...

SPECIAAL VANS

Te ontdekken al bladerend
door de catalogus

Wij danken de #MyChausson gebruikers voor hun foto's: @ bugatti.laura, @ colin.magee.90,
@ dayslikethisphoto, @ dick.vanwolleghem, @ dufresne.jeanclaude, @ fabiengiustin, @ flokisdiscoveries,
@ havelschwan.auf.reisen, @ karl.bailey.182, @ Patricia Watterberg, @ peter.wright.58910, @ rafelagirafe, @ svetlay62,
@ van_life_torini, @ yoyo_et_ses_4aventuriers, @ 7047GA
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IEDER ZIJN EIGEN CAMPER,
Voordelen

HALFINTEGRAL

Nieuw bij Chausson, de
half-integraal is smaller,
lager en minder duur dan een
klassieke half-integraal.
Hij heeft de structuur en de isolatie
van een half-integraal en bijna
de afmetingen van een van.

Het meest gebruikte type
camper in Europa:
er zijn dus talrijke
indelingen beschikbaar.

ALKOVEN

HALFINTEGRAL

maak een keuze!

Uitvoeringen

De gezinscamper bij uitstek.
De “alkoof"" is het gedeelte
boven de bestuurderscabine dat
een tweepersoonsbed bevat.

Compactheid
Wendbaarheid
Prijs

Slaapplaatsen

Van 2 tot 3
personen

Ideaal voor

Een stelletje

FIRST
LINE

-

-

FIRST
LINE

TITANIUM
VIP

TITANIUM
PREMIUM

Pagina 28

Pagina 30

Pagina 32

-

-

-

TITANIUM
PREMIUM

Pagina 22

Comfort
Aantal personen
Moduleerbaarheid

Capaciteit
Comfortabele hoogte
onder het plafond

Van 3 tot 5
personen

Van 4 tot 7
personen

Een stelletje,
met of zonder
kinderen

Een gezin

FIRST
LINE
- 6m

+ 6m

INTEGRAL

Pagina 36
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De bestuurderscabine is
"geïntegreerd" in de camper.
De integrale camper heeft
een mooie leefruimte met een
panoramisch uitzicht
vanaf het stuur.

Comfort
Bewoonbaarheid

Van 4 tot 5
personen

Een stelletje,
met of zonder
kinderen

FIRST
LINE
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Verschillende innovaties,
plaatsen & concepten,
eigenzinnig op de markt
Pagina 10 > 13

De verwarming kan tijdens
het rijden worden gebruikt
Pagina 16

@dayslikethisphoto

@flokisdiscoveries

Betere isolatie, een
betere weerstand, een
betere bescherming
Pagina 14

is de enige
fabrikant die u de meeste
van deze voordelen
standaard aanbiedt, en
al voor een instapprijs!
@dufresne.jeanclaude

Douchebakken met
dubbele aftappluggen,
om de waterafvoer op alle soorten
terrein te vergemakkelijken

De certificering
“Grade 3”, Het hoogste
niveau qua isolering
Pagina 15

De waterdichtheid bij
Chausson wordt 7 jaar
gegarandeerd
Pagina 14

De binnen- en
buitenverlichting van
de wooncel is een 100%
LED-verlichting,
met lichtrendement en recycleringstechnologie

Dubbele beglazing met massief
en elegant polyurethaan frame,
geïntegreerd verduisteringsrolgordijn (met
aluminium bekleding) en muggenhor

De keuze van het
chassis (Halfintegralen)
Pagina 18 > 19

De verwarmde, verlichte
opbergruimtes met sjorhaken
stopcontacten en 2 toegangsdeuren

170 distributeurs om uw
camper in de watten te leggen
@fabiengiustin

@dick.vanwolleghem

Chausson biedt één van de meest grootste
netwerken in Europa die het beste uitgerust is

AES (automatische
energiezoekfunctie),
op alle trifix- koelkasten (12/230 V / gas)
(Half-integralen - Alkoven)

Een slaapplek van
hoge kwaliteit en
grote afmetingen
Pagina 17

@svetlay62

06

@havelschwan.auf.reisen
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CHAUSSON WORDT VERVAARDIGD DOOR TRIGANO VDL
 Een oppervlakte die gelijkwaardig is aan 33 voetbalterreinen,
 Een van de belangrijkste producties in Europa met meer dan 14 000

campers en caravans per jaar,
 Meer dan 900 Werknemers,
 Onze campers worden in meer dan 25 landen verkocht.

FRANSE KNOWHOW
				en productie!

Ontdek onze
assemblageplaats op video
www.chausson-motorhomes.com

Tournon-sur-Rhône / Frankrijk site
KWALITEITS LABORATORIUM CHAUSSON
Het laboratorium is uitgerust met het modernste
materiaal om beter de breukweerstand, de vervorming
of veroudering van onderdelen te testen.

170 DISTRIBUTEURS
Uw distributeur is, en zal altijd, dé contactpersoon zijn
om u bij de aankoop en ook na de aankoop te begeleiden.
Hiervoor stelt CHAUSSON een passende aftersales
managementsoftware, een gespecialiseerd aftersales,
een meertalig aftersales team en een Europees platform
van reserveonderdelen ter beschikking.
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DE TRIGANO CAMPUS
Dit zijn trainingen die worden gegeven aan het personeel van
de concessies, maar het is sinds kort ook een school die in
de fabriek Chausson is geïntegreerd en die gedurende een
aantal weken alle nieuwkomers opleidt voor talrijke functies
zoals monteurs, elektriciens of vorkliftbestuurders.
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15k

HET EFFECT
SmartLounge

UNIEK
op de markt

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

Bezoek onze website
www.chausson-motorhomes.com

Duo Bed is uniek op de markt en biedt 2 paviljoenbedden... als stapelbed:
 overdag verdwijnen de bedden in het plafond om plaats te maken voor een zitkamer.
 ‘s Avonds druk je eenvoudigweg op een schakelaar om één of 2 bedden omlaag te brengen.
Patent aangevraagd.

Dit vindt u in de Halfintegralen 716

ISOFIX
* 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.

BUTTERFLY BED
Het flexibele bed!
De lattenbodem kan worden verhoogd om uw ruimte te configureren:


Veel opslag onder het bed

10


De 2 bedden in het plafond,
in de dagpositie


De 2 samengevoegde bedden
in medium positie voor een persoon


De 2 bedden in nachtpostitie
voor 2 personen

Terug te vinden in de modellen met centraal bedden.

Aanwezig op modellen S514 en C514.


Garage verstelbaar in de hoogte

DE
RUIMTEBESPARENDE
oplossing

30 cm

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

Titanium Premium

11

PASSIE VOOR INNOVATIE

ONZE INNOVERENDE INSTELLING

HET SLIMME
opbergsysteem

IS GEEN LEGENDE!

Het bewijs komt in de vorm van 2 nieuwe, volledig unieke modellen op de markt: beiden
worden aangeboden in een "Exclusive line" versie met alle uitrustingen standaard.

HALFINTEGRALEN
Dit superslimme concept bewijst dat
zelfs in een compacte camper opbergen
geen probleem hoeft te zijn:
 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
opbergheden, gemakkelijk toegankelijk.

X550

DE X550 IS NOCH EEN VAN,
NOCH EEN MOTORHOME:

Chausson vindt een nieuwe
generatie voertuigen die het gemak
van een Van combineert met het
confort van een Motorhome.

660

DE MEEST FLEXIBELE EN GEBRUIKSVRIENDELIJKE
HALFINTEGRAAL OP DE MARKT
Een uniek model met twee toegangsdeuren naar de
wooncel (een aan de voorkant, een aan de achterkant),
een moduleerbare U-vormige woonruimte en
een glasraam om de keuken van de woonruimte
te scheiden, en dit alles in minder dan 7 m!

www.chausson-X550.com

7020 Titanium Premium

Dit vindt u in de 720 en 7020.

otorhome

chaussonm

Compact aan de
buitenkant, groot
interieur aan de
binnenkant...

720 Likes
iers
s_4aventur
yoyo_et_se

@

son

#MyChaus


Hoge positie

12


Lage positie

Ontdek ze in onze speciale
brochures en in video's op youtube

13
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HET HOOGSTE ISOLATIENIVEAU OP DE MARKT

BEWIJS VAN VERTROUWEN:
7 JAAR GARANTIE OP DE
WATERDICHTHEID!

Voor een betere isolatie,
een betere weerstand,
een betere bescherming

HALFINTEGRALEN -

gecertificeerd volgens een standaard

Onder voorbehoud van een jaarlijkse inspectie
door een erkende dealer van het netwerk

De EN1646-1 norm is onherroepelijk: om de
hoogste graad (Grade 3) te verkrijgen, moet de
binnentemperatuur bij een buitentemperatuur
van -15° C in minder dan 4 uur stijgen tot
+20° C. De EN1646- 1 norm is onherroepelijk.

HALFINTEGRALEN - ALKOVEN

Onze tests bewijzen het, onze half integralen en
onze alkoven zijn gemaakt om de strenge winters
het hoofd te bieden en de zomerse hitte te matigen.
Uiteraard zal het bij zeer koud weer
noodzakelijk zijn om een isotherm gordijn
buiten de cabine te voorzien (optioneel).

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

Afdichting

Isolatie

55 mm*

* alkoven met verwarming ≥ 5,5 kW

Stevigheid

Brede halfintegraal van gelijmd aluminium
Dak van
versterkt polyester

Waterdichte pakking voor de
verbinding tussen de wanden
Polyester laag

Meer informatie op de video
van ons Youtube kanaal

XPS styrofoam

Om welke uitvoering het ook gaat,
onze structuren respecteren
dezelfde hoge kwaliteitsstandaard

Meer informatie op de video
van ons Youtube kanaal

HALFINTEGRALEN
INTEGRALEN

PRODUCTIEGEHEIMEN

XPS styrofoam

POLYESTER
KAP
Vloermat van PVC
Multiplex 6 mm

Voor een grotere sterkte,
betere isolatie en een
optimale afdichting.

VERLICHTINGSSTROOK
ACHTERKANT

3 uitvoeringen

64 mm

Stevigheid
Een onderbouw van
versterkt polyester

Stevigheid
Steunen van composiet

FIRST LINE

TITANIUM VIP

TITANIUM PREMIUM

XPS styrofoam

Houten wiggen

* Opmerking: vanwege zijn speciale
vorm, hebben onze alkoven/
halfintegralen een speciale technologie
ondergaan, dichtheid: 34,5 mm,
EPS-isolatie.34,5 mm, isolation EPS.

Nieuw garageontwerp:
versterkte afdichting**
**Afhankelijk van het model

14
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VERWARMING
op brandstof

Gemakkelijke
bevoorrading
overal ter wereld

389
Ontdek alles wat u moet weten over het gebruik
van een Chausson camper op onze video

Eenvoudiger in gebruik,
geen manipulaties

Bezoek onze website
www.chausson-motorhomes.com

STANDAARD DIGITALE BEDIENING
Dit maakt het mogelijk om: een
nauwkeurige afstelling van de
gewenste kamertemperatuur,
snellere verwarming met een
versnelde ventilatie-instelling.

Laadvermogen
en plaatswinst

Gebruik tijdens het
rijden en helemaal veilig

EEN SLAAPPLEK
van hoge kwaliteit
Al onze matrassen zijn omwikkeld met linnenwaad:
 vervaardigd in Frankrijk,
s
 peciaal ontworpen voor onze campers
met schuim van hoge kwaliteit,
e
 en versterkte katoendikte voor zachtheid
en een optimale ligkwaliteit (300 g).
Al onze premium matrassen zijn uitgerust met:
a
 ntibacterieel en anti-huismijt
(voor een optimale hygiëne),
g
 ecertificeerd OEKO-TEX® standaard 100
(zonder gevaarlijke stoffen voor de gezondheid).

TECHNIBOX
De technische zone, alles in één
HALFINTEGRALEN -

De meeste van onze belangrijkste slaapplekken zijn standaard
uitgerust met een robuuste lattenbodem voor meer comfort en betere
ontluchting, met een metalen frame voor een grotere resistentie.

HALFINTEGRALEN - ALKOVEN

TECHNISCHE ZONE ELEKTRICITEIT
Hij 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 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.

16

2

1

Matras met grote veerkracht

Al onze premium matrassen uitgerust met:
een schuim met grote veerkracht, die zich perfect aanpast
aan de vorm van uw lichaam voor een minimale druk,
2 een Feranice linnenwaad, warmte regulerend,
voor een betere verspreiding van de lichaamswarmte.
1

17
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HET CHASSIS, EEN ZEER
BELANGRIJK ELEMENT
voor een reis van kwaliteit

Nieuw
dashboard
Nieuw
motorsysteem

Bezoek onze website
www.chausson-motorhomes.com

Nieuwe
radiatorgrille

Bij Chausson hebben wij de keuze gemaakt voor bekende merken, die een
chassis kunnen rechtvaardigen die speciaal ontworpen is voor de camper en een
herstellingsnetwerk die speciaal uitgerust en speciaal opgeleid is voor de vrijetijdssector.

STANDAARD UITRUSTING
Nieuwe Euro 6d-final motor

✔

✔

Het chassis van de camper met
verlaagde instaptrede voor een betere toegankelijkheid

✔

✔ (1)

Achteras met grote spoorbreedte: meer stabiliteit op
de weg, meer ruimte aan de binnenkant.

✔ (2)

✔

Wielen

16''

15''

✔

✔

Wieldoppen + reparatiekit bij lekke band

Ford en Chausson zijn al meer
dan 30 jaar partners.

Fiat blijft HET merk op
de campermarkt.

Met meer dan 7 miljoen campers die
verkocht zijn in de wereld, hoeven de
kwaliteiten van de legendarische Ford
Transit niet meer te worden aangetoond!

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

Mechanisering
Cilinderhoud

Mechanisering
2,0 L

2,0 L

2,2 L

2,2 L

2,2 L

Vermogen

130-92

170-125

Vermogen

Cilinderhoud

120-88

140-103

160-118

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

✔

✔

Nm koppel

330

405

Nm koppel

320

350

380

Hulp bij het starten op een helling

✔

✔

Distributie

Riem

Riem

Distributie

Riem

Riem

Riem

Antistart-systeem

✔

✔

Chassis

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

✔

✔

3,5 T

✔

✔

✔

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

3,65 T light







-

4,25 T heavy 140 CH

-

(1)

-

4,4 T heavy 160 CH

-

-

(1)

✔

Start&Stop

✔

✔

Versnellingsbak met 6 versnellingen

✔

✔

Gecentraliseerde vergrendeling van de cabinedeuren.

✔

✔

Draaistoelen die in hoogte verstelbaar zijn, met dubbele armsteun

✔

✔ (3)

Dubbele airbag

✔

✔

Manuele airco in cabine

✔

✔

Lederen stuur

✔

-

Radio-antenne DAB

✔

✔

Radio DAB/MP3/Bluetooth

✔

-

Centrale flessenhouder met vakje voor mobiele telefoon

✔

✔

Uitschakelbare handrem.

✔

-

70L

75L

Chassis

3,5 T

✔

✔

4,1 T (1)

-

(2)

✔ : standaard O : optie
(1) onverenigbaar met pack + en automatische versnellingsbak
(2) uitgezonderd C514, 650, S514, S697GA

✔ : standaard O : optie

Inhoud brandstoftank
✔ : standaard
- : Niet verkrijgbaar

18

(1) uitgezonderd 650

LICHTMETALEN VELGEN 16" GLOSS BLACK
(optie)

DASHBOARD

(1) uitgezonderd 7068XLB
(2) uitgezonderd S514, S697GA
(3) uitgezonderd C656

19

HALFINTEGRALEN

Een nieuw type camper bij Chausson:
minder breed, minder hoog en minder duur
dan een klassieke half-integraal.

HALFINTEGRALEN

Ontdek de half
integralen op video
www.chausson-motorhomes.com

		

Kleine breedte en prijzen!

FIRST LINE
VOORDELEN :

SLAAPPLAATS:

Compactheid
Wendbaarheid
Prijs

STANDAARD ALLES WAT JE NODIG HEBT
130 PK

IDEAAL VOOR:

Een stelletje
2 tot 3 slaapplaatsen*
*raadpleeg de brochure met
de technische specificaties

Manuele airco in cabine

✔

Dubbele airbag

✔

Cruise control & snelheidsbegrenzer

✔

Elektrisch verstelbare en verwarmbare spiegels

✔

OPTIE

Radio DAB/MP3/Bluetooth

✔

Radio-antenne DAB

✔

Draaistoelen die in hoogte verstelbaar
zijn, met dubbele armsteun.

✔

 Artic pack
Geïsoleerde en verwarmde
afvalwatertank, buitengordijnen
cabine, afdekking roosters koelkast,
dieselverwarming (≥ 5500 W), vloerverwarming,
een ingebouwde en geïsoleerde instaptrede.

Verwarmingssysteem bruikbaar tijdens het rijden

✔

Muskietennet van de deur

✔

Panoramisch dakraam

✔

Dubbelglas ramen met combi rollo's,
muggenhor en verduistering

✔

Scheidingsgordijn cabine/woonruimte

✔

Binnen- en buitenverlichting dat 100% LED (woonruimte)

✔

USB-stekker

✔

IRP-Structuur: Dak/vloerdikte/zijwanden
polyester, vloerdikte 64 mm

✔

Technibox: de technische zone alles in één

✔

Meubelen Bosco

Stof Flores

 Accessory pack
Luifel, Zonnepaneel (140 W)
 Pack +
Motor 170 PK, radio DAB/Bluetooth, touchscreen,
stuurbediening, achteruitrijcamera

-

COMPACT
S514

TRANSVERSAAL
BED

-

 Automatische versnellingsbak
met 6 versnellingen (170 PK verplicht)
 Verduisterende schuifluiken cabine
 Trekhaak(1)

MEDIUM

S697GA
ENKELE
BEDDEN

-

✔ : standaard
(1) Trekbare massa met trekhaak: meer informatie bij uw verdeler, afspraak op ons website

20
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FIRST LINE
STANDAARD ALLES WAT JE NODIG HEBT

Bezoek onze website
www.chausson-motorhomes.com

788
S514


Nieuw paviljoenbed dat toegang geeft tot de bergruimte of
waarmee u het volume van uw garage kunt vergroten

S697GA


Twin bedden kunnen worden opgeklapt voor toegang tot de bergruimte

S697GA


XL Garage

S697GA


Badkamer met draaibare scheidingswand

STANDAARD
Kleinere breedte van 2,10 m:
wendbaarder en lichter voertuig
2,75 m

Minder hoog dan
een klassieke
half-integraal

S697GA

M
 anuele

airco in cabine
airbag
 I RP-concept: zie pagina 14
D
 ubbele

2,10 m

Breedte van
een Van

22
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HALFINTEGRALEN

Het meest gebruikte type camper in Europa:
er zijn dus talrijke vestigingen beschikbaar.

HALFINTEGRALEN
		

Voor reizen op maat
VOORDELEN :

Ontdek de
profielen op video
www.chausson-motorhomes.com

SLAAPPLAATS:

Comfort
Capaciteit
Moduleerbaarheid

"Een dank aan onze klanten
die hun ervaring delen"

3 tot 5 slaapplaatsen

COMPACT

"Je kunt gaan en staan op de plek waar
je het meest van houdt. We ontdekken
graag nieuwe en onbekende plaatsen!"
Janine G.

IDEAAL VOOR:

Een stelletje, met
of zonder kinderen

MEDIUM

CENTRAAL
BED

-

648

ENKELE
BEDDEN

-

627GA

"Mijn mooiste verhaal? In de Yorkshire
Dales kwamen we een andere Chausson
tegen op een klein landweggetje en
we moesten beide spiegels inklappen
om langs elkaar te komen.“
Karl B.

MAXI

788

777GA

630

GROTE
ZITHOEK

650

640

"Elke ochtend een nieuwe tuin
hebben en onze kinderen de
wereld laten ontdekken.“

720

660

Zie speciale
brochure

Stéphanie B.
TRANSVERSAAL
BED

-

FAMILIALE

-

644

-

-

716

U ook, vervoeg de
ervaring Chausson
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3 CONFIGURATIES
		naar keuze

Keuze uit

FIRST LINE

FIAT ou FORD onderstel

STANDAARD ALLES
WAT JE NODIG HEBT
130 PK

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

✔

-

Gelakte luchtrooster, zwarte omranding koplampen

✔

-

Radiocabine-pre-installatie luidsprekers

✔

Radio DAB/MP3/Bluetooth

-

TITANIUM PREMIUM

DE FIRST LINE FIAT UITVOERING
EN NOG MEER FUNCTIONALITEITEN

DE FIRST LINE FORD UITVOERING
EN NOG MEER FUNCTIONALITEITEN
EN NOG MEER ELEGANTIE

Automatische versnellingsbak met 9 versnellingen

170 PK-motor

 Artic pack

Zijwanden in donkergrijs gelakt polyester

 Accessory pack

 Accessory pack

Lichtmetalen velgen 16"

 Pack +

 Pack +

Gelakte bumper (wit)

-

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

Motor 170 PK, radio DAB/
Bluetooth, touchscreen,
stuurbediening,
achteruitrijcamera

✔

 Chassis 3,5 T of meer

 Chassis 3,5 T of meer

 Hefbed(2)

 Hefbed(2)

✔

Start&Stop

Radio-antenne DAB

✔

Draaistoelen die in hoogte verstelbaar
zijn, met dubbele armsteun.

✔

Automatische versnellingsbak met 6 versnellingen

140 PK-motor
 Artic pack

Eco-pack: Stop&Start, intelligente dynamo,
elektronisch geregelde brandstofpomp

(1)

 Trekhaak

(3)

(1)

Zijwanden in donkergrijs gelakt polyester
Gelakte bumper (wit)
Luxedashboard
Automatische ontsteking koplampen en ruitenwissers
Mistlichten

Backlit spiegel bij de ingang

Verduisterende schuifluiken cabine
Luxe voordeur met centrale
vergrendeling cabine en celdeur
Garderobekast ingang (afhankelijk van model)

Keuken: pannenlade, kruidenhouder, flessenhouder,
vuilnisbakhouder, keukenpaneel
Kleedkamer met laden (afhankelijk van model)

 Trekhaak

(3)

Backlit spiegel bij de ingang

Doucheruimte-accessoires

Premium matras hoofdbed

✔

Gastoevoer buitenkant

Lichtkoepel met ventilatie/luchtafvoer (12 V) in het
achterste slaapgedeelte (afhankelijk van model)

✔

Douchekop buitenkant

Premium bekleding paviljoenbed (afhankelijk van model)
Keuken: pannenlade, magneetbord, flessenhouder,
vuilnisbakhouder, keukenpaneel met verlichting

Stoelhoezen cabine in dezelfde
stof als leefruimte

✔

✔

Meubelen & stof VIP

Panoramisch dakraam stuurcabine

✔

✔

VIP exterieur design

Verwarming op brandstof tijdens het rijden
met programmeerbare digitale regeling

✔

✔

VIP verlichtingsstrook achterkant

Een ingebouwde en geïsoleerde cellenlaag

✔

✔

Woonceldeur met raam

✔

✔

Muskietennet van de deur

✔

✔

Panoramisch dakraam (of 2 dakluiken)

✔

✔

TV-steun

✔

✔

Dubbelglas ramen met combi rollo's,
muggenhor en verduistering

✔

✔

Scheidingsgordijn cabine/woonruimte

✔

✔

Isotherme isolatieschermen stuurcabine

✔

✔

Doorschijnende gordijnen

✔

✔

 Luifel
 Zonnepaneel (140 W)

Extra slaapplaats in de dinette
(afhankelijk van het model)

✔

✔

Multimedia station (pack +)

Binnen- en buitenverlichting
dat 100% LED (woonruimte)

✔

✔

LED sfeerverlichting bij de vloer

✔

✔

USB-stekker

✔

✔

IRP-Structuur: Dak/vloerdikte/
zijwanden polyester, Styrofoam isolatie,
vloerdikte 64 mm, dak 55 mm

✔

✔

Technibox: de technische
zone alles in één

✔

✔

✔ : standaard
- : Niet verkrijgbaar
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OPTIE
120 PK

TITANIUM VIP

Kleedkamer met laden (afhankelijk van model)
Extra accessoires en opbergruimte in de doucheruimte
Lattenvloer douche
Schoenenrek

Meubelen Cosby

OPTIE

Stof Flores

 Pack +
Verduisterende schuifluiken
cabine, luxe voordeur met
centrale vergrendeling
cabine en celdeur, radio DAB
Bluetooth, touchscreen,
stuurbediening,
achteruitrijcamera

 Artic pack
 Accessory pack

Artic pack
 Geïsoleerde en verwarmde afvalwatertank
 Buitengordijnen cabine
 Afdekking roosters koelkast
 Dieselverwarming ≥ 5500 W
 Vloerverwarming

Accessory pack*

Gastoevoer buitenkant

 Ultimate pack
Elektrische handrem,
keyless entry (openen
zonder sleutel), full LED
verlichting, mistlampen
met “bochtfunctie”
 Safety pack
Botsingalarm, controle op
rijstrookoverschrijding,
regen- en lichtsensor,
Bordenherkenning

*uitgezonderd 716

Versterkte led-verlichting
Meubelen & stof premium
Ambiance kussens
Premium exterieur design
Premium verlichtingsstrook achteraan

OPTIE

 Motor 160 Fiat PK-117 kW
 Chassis 3,5 T of meer

 Artic pack

 Hefbed(2)

 Accessory pack

 Trekhaak(3)

 Pack +
Lichtmetalen velgen 16"
gloss black, radio DAB/
Bluetooth, touchscreen,
stuurbediening,
achteruitrijcamera

(1)

 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
Meubelen Orfeo

Douchekop buitenkant

Stof Bastia

Stof Hermitage
(optie)

Meubelen Orfeo

B
 i-xenon koplampen met
LED-dagrijverlichting (DRL)
 Hefbed(2)
 Trekhaak(3)

Stof Antibes

Stof Prestige
(optie)

(1) Optie: 3,65 T of 4,25 T (heavy - 16'' - 140 PK) of 4,4 T (heavy - 16'' - 160 PK) - onverenigbaar met 650 - (2) 630, 640, 650, 716, 720: standaard Hefbed
(3) Trekbare massa met trekhaak: meer informatie bij uw verdeler, afspraak op ons website - (4) Optie 4,1 T (170 PK) - onverenigbaar met pack + en 650
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15k

FIRST LINE
STANDAARD ALLES WAT JE NODIG HEBT
Bezoek onze website
www.chausson-motorhomes.com

160 cm

90 cm

XXL
788


Al onze centraalbedden zijn in de hoogte verstelbaar om
het volume van de bergruimte te kunnen aanpassen
627GA


Al onze twinbedden zijn uitgerust met een geïntegreerd XXL-bedverbouwingssysteem
(middenmatras in serie)

627GA

640

STANDAARD

T-System

ISOFIX

640


T-Systeem maakt het mogelijk de tafel elektrisch in de hoogte te verstellen om zich optimaal aan te passen

28

Voor een betere isolatie, een betere
weerstand, een betere bescherming
Bekijk pagina 14

NIEUWE POLYESTER
kap met open panorama cabinedak

VERWARMINGSSYSTEEM
BRUIKBAAR TIJDENS HET RIJDEN
Met programmeerbare en digitale besturing
Bekijk pagina 16
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TITANIUM VIP
SPECIALE EDITIE OP FIAT

T-System

ISOFIX

640


SmartLounge, Beide slaapbanken veranderen snel in comfortabele zetels voor onderweg (Isofix)

640


Hermitage Ambiance (in optie)

640

Zeer ruime maxi badkamer
met douchecabine

160 cm

640

STANDAARD
640


Grote zithoek: Het riante woongedeelte
is altijd standaard uitgerust met een
elektrisch paviljoenbed, dat vanuit de
laagste positie eenvoudig bereikbaar is
640

Automatische versnellingsbak
met 9 versnellingen

30

Lichtmetalen
velgen 16"

Nog meer functionaliteiten:
Gastoevoer buitenkant
Douchekop buitenkant


Grote zithoek: Kast met 2 grote deuren die
uitgerust zijn met spiegels (uitgezonderd 720)


De verwarmde, verlichte
opbergruimtes met sjorhaken,
stopcontacten 12 V/230 V
en 2 toegangsdeuren

Bezoek onze website
www.chausson-motorhomes.com
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TITANIUM PREMIUM
SPECIALE EDITIE OP FORD

Bezoek onze website
www.chausson-motorhomes.com



ieuwe magnetische
N
keukenbekleding - ook geschikt
om op te schrijven met krijt!

90 cm

160 cm

788
788


Badkamer met aparte douche

777GA


Al onze centraalbedden zijn in de hoogte verstelbaar om
het volume van de bergruimte te kunnen aanpassen


Al onze twinbedden zijn uitgerust met een geïntegreerd XXL-bedverbouwingssysteem
(middenmatras in serie)


Schoenenrek

777GA


Prestige sfeer (optie)

STANDAARD

ISOFIX

(Afhankelijk van model)

788


Antibes sfeer

32

Automatische
versnellingsbak met
6 versnellingen

Premium matras
hoofdbed

Verduisterende
schuifluiken cabine

Luxe voordeur met
centrale vergrendeling
cabine en celdeur

Bekijk pagina 17
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ALKOVEN

De familiale motorhome bij uitstek.

ALKOVEN
De familie eerst
FIRST LINE
VOORDELEN:

STANDAARD ALLES
WAT JE NODIG HEBT

Capaciteit
Comfortabele hoogte
onder het plafond

OPTIE
130 PK

120 PK

Manuele airco in cabine

✔

✔

 Accessory pack

Dubbele airbag

✔

✔

Cruise control & snelheidsbegrenzer

✔

✔

Elektrisch verstelbare en verwarmbare spiegels

✔

✔

 Pack +
Radio DAB/Bluetooth, touchscreen,
stuurbediening, achteruitrijcamera

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

-

✔

Gelakte luchtrooster, zwarte omranding koplampen

-

✔

Radiocabine-pre-installatie luidsprekers

-

✔

 Artic pack

Radio DAB/MP3/Bluetooth

✔

-

 Accessory pack

Radio-antenne DAB

✔

✔

Draaistoelen die in hoogte verstelbaar
zijn, met dubbele armsteun.

✔

✔*

 Pack +
Radio DAB/Bluetooth, touchscreen,
stuurbediening, achteruitrijcamera

Verwarmingssysteem
bruikbaar tijdens het rijden

✔

✔

 Automatische versnellingsbak met 9 versnellingen

Muskietennet van de deur

✔

✔

 Lichtmetalen velgen 16"

Panoramisch dakraam

✔

✔

Dubbelglas ramen met combi rollo's,
muggenhor en verduistering

✔

✔

Scheidingsgordijn cabine/woonruimte

✔

✔

Binnen- en buitenverlichting dat 100% LED (woonruimte)

✔

✔

USB-stekker

✔

✔

IRP-Structuur: Dak/vloerdikte/zijwanden
polyester, vloerdikte 64 mm

✔

✔

Technibox: de technische zone alles in één

✔

✔

 Artic pack

IDEAAL VOOR:

Een gezin
4 tot 7 slaapplaatsen

 Verduisterende schuifluiken cabine
 Trekhaak(1)
-

COMPACT

MEDIUM

MAXI
C717GA

ENKELE
BEDDEN

-

-

 Motor 160 PK-117 kW
C514

 Chassis 3,5 T of meer(2)
 Verduisterende schuifluiken cabine
 Trekhaak(1)

TRANSVERSAAL
BED

-

-

C656
FAMILIALE
Meubelen Bosco

✔ : standaard / - : Niet verkrijgbaar

SLAAPPLAATS:

-

-

Stof Flores

*uitgezonderd C656

Artic pack

Accessory pack

Geïsoleerde en verwarmde afvalwatertank, buitengordijnen cabine, afdekking roosters
koelkast, dieselverwarming > (≥ 5500 W), Een ingebouwde en geïsoleerde instaptrede.

Luifel
Zonnepaneel (140 W)

(1) Trekbare massa met trekhaak: meer informatie bij uw verdeler, afspraak op ons website
(2) Optie: 3,65 T of 4,25 T (heavy - 16'' - 140 PK) of 4,4 T (heavy - 16'' - 160 PK)
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15k

FIRST LINE
STANDAARD ALLES WAT JE NODIG HEBT

Bezoek onze website
www.chausson-motorhomes.com

C514
C514


Nieuw paviljoenbed dat toegang geeft tot de bergruimte of
waarmee u het volume van uw garage kunt vergroten

STANDAARD

Grote bedden
155 cm

C514

C656

C656

Muskietennet van de deur

36


Hefbare lattenbodem tegen condensvorming


Badkamer met draaibare scheidingswand


Laag verstelbaar bed zodat de bergruimte
kan worden omgebouwd tot garage

37

INTEGRALEN

Voor maximaal comfort en ruimte en een
panoramisch uitzicht achter het stuur

INTEGRALEN
Voor de liefhebbers van veel ruimte

"Een dank aan onze klanten
die hun ervaring delen"

VOORDELEN:

SLAAPPLAATS:

Comfort
Plaatsruimte

IDEAAL VOOR:

Een stelletje, met
of zonder kinderen
4 tot 5 slaapplaatsen

"Tijdens een road trip in Portugal, stopten we
voor een klif met uitzicht op de zee. We zijn
24 uur alleen op deze van alles geïsoleerde
klif gebleven met een prachtig uitzicht"
Loik F.

"De ideale bestemming voor mij is het Baskenland:
zowel zeer groen, bergachtig
(maar niet te veel) en met zwemgelegenheden!
Het is bovendien gemakkelijk om mooie plaatsen
te vinden met heel weinig toeristen!"

MEDIUM

MAXI
7068XLB

CENTRAAL
BED

-

François A.

"We hebben veel mooie plaatsen bezocht en
zullen nog vele andere bezoeken! De beste
bestemming voor ons is... DE VOLGENDE!"

6040

7020

GROTE
ZITHOEK

Nicole C.

U ook, vervoeg de
ervaring Chausson

38

39

CHAUSSON / INTEGRALEN

CHAUSSON | 2022

2 CONFIGURATIES
naar keuze

FIRST LINE

TITANIUM PREMIUM

STANDAARD ALLES WAT JE NODIG HEBT

DE CONFIGURATIE FIRST LINE
EN NOG MEER FUNCTIONALITEITEN
EN NOG MEER ELEGANTIE

120 PK-motor

FIRST LINE

140 PK-motor

Manuele airco in cabine
Dubbele airbag

Automatische versnellingsbak met 9 versnellingen

Cruise control & snelheidsbegrenzer

Zijwanden in donkergrijs gelakt polyester

Elektrisch verstelbare en verwarmbare spiegels

Lichtmetalen velgen 16"

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

Luxe voordeur met centrale
vergrendeling cabine en celdeur

Eco-pack: Stop&Start, intelligente dynamo,
elektronisch geregelde brandstofpomp

Garderobekast ingang (afhankelijk van model)

Draaistoelen die in hoogte verstelbaar
zijn, met dubbele armsteun
Stoelhoezen cabine in dezelfde stof als leefruimte

TITANIUM PREMIUM

Deur bestuurder met elektrisch bediend raam
Verduisterende schuifluiken cabine
Verwarmingssysteem 6000 W bruikbaar tijdens het
rijden met programmeerbaredigitale besturing

BUITEN

+ PREMIUM

Een ingebouwde en geïsoleerde cellenlaag

Zijwanden in donkergrijs
gelakt polyester

Woonceldeur met raam

Premium matras hoofdbed
Lichtkoepel met ventilatie/luchtafvoer (12 V) in het
achterste slaapgedeelte (afhankelijk van model)
Premium bekleding paviljoenbed (afhankelijk van model)
Keuken: pannenlade, Magneetbord, flessenhouder,
vuilnisbakhouder, keukenpaneel met verlichting
Kledingkast met laden (6040)
Extra opbergruimte in de doucheruimte
Lattenvloer douche
Douchekop buitenkant

Muskietennet van de deur

Versterkte led-verlichting

Panoramisch dakraam

Meubelen & stof premium

TV-steun
Dubbelglas ramen met combi rollo's, muggenhor en verduistering
Doorschijnende gordijnen
Extra slaapplaats in de dinette (afhankelijk van het model)

Kussenset
Premium exterieur design
Premium verlichtingsstrook achteraan

Binnen- en buitenverlichting dat 100% LED (woonruimte)

OPTIE

USB-stekker
 Artic pack

OPTIE

7020 PREMIUM

 Artic pack

 Lichtmetalen velgen 16"

 Accessory pack

 Chassis 3,5 T of meer(1)

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

 Trekhaak(2)

 Accessory pack
 Pack +
Prestige stof,
radio DAB/Bluetooth,
touchscreen,
stuurbediening,
achteruitrijcamera

U
 ltimate pack
Elektrische handrem, keyless
go (openen zonder sleutel)
M
 otor 160 PK-117 kW
C
 hassis 3,5 T of meer(1)
 Trekhaak(2)

6040 PREMIUM
(Afhankelijk van model)

KEUKEN

BADKAMER

VOORDEUR

P
 annenlade

L
 attenvloer douche

2
 -punts

M
 agneetbord

L
 ade

+ PREMIUM

A
 chterwand

keuken

+ PREMIUM
onder de gootsteen
M
 eer opbergruimte

+ PREMIUM
slot
G
 ecentraliseerd slot

Meubelen Cosby

Stof Flores

Meubelen Orfeo

Stof Antibes

Artic pack

Accessory pack

Geïsoleerde en verwarmde afvalwatertank, buitengordijnen
cabine, afdekking roosters koelkast, vloerverwarming

Luifel
Zonnepaneel (150 W)

Stof Prestige
(optie)

(1) Optie: 3,65 T of 4,25 T (heavy - 16'' - 140 PK) of 4,4 T (heavy - 16'' - 160 PK)
(2) Trekbare massa met trekhaak: meer informatie bij uw verdeler, afspraak op ons website
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INTEGRALEN

T-System

Bezoek onze website
www.chausson-motorhomes.com

6040

7020 PREMIUM

ISOFIX


Badkamer met aparte douche

7020 PREMIUM


Keuken met opvouwbaar werkblad

7020 PREMIUM - PRESTIGE


SmartLounge, Beide slaapbanken
veranderen snel in comfortabele
zetels voor onderweg (Isofix)

ISOFIX

42

STANDAARD

Verwarmingssysteem
6000 W bruikbaar tijdens het
rijden met programmeerbare
en digitale besturing.

Eco-pack
Stop&Start, intelligente
dynamo, elektronisch
geregelde brandstofpomp

Verduisterende
schuifluiken cabine

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

6040
7020 PREMIUM


De verwarmde, verlichte opbergruimtes
met sjorhaken, stopcontacten
12 V/230 V en 2 toegangsdeuren

43
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INTEGRALEN

STANDAARD
OP DE TITANIUM PREMIUM

3 TYPES VAN SLAAPPLAATSEN

SLIMME OPBERGRUIMTES
Bezoek onze website
www.chausson-motorhomes.com

Automatische versnellingsbak
met 9 versnellingen

Lichtmetalen
velgen 16"
160 cm

7068XLB PREMIUM


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

Premium matras hoofdbed
Bekijk pagina 17

6040 PREMIUM

Premium verlichtingsstrook
achteraan

160 cm

7020 PREMIUM

6040 PREMIUM


Grote zithoek: Het riante woongedeelte is altijd standaard uitgerust met een
elektrisch paviljoenbed, dat vanuit de laagste positie eenvoudig bereikbaar is


Moduleerbare achterruimte:
één of twee bedden, u beslist zelf!

7020 PREMIUM

VANS

Catalogus omdraaien
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www.chausson-motorhomes.com

Gaopmee
reis
217

Collection

2022

11k

De geest voor innovatie

Vans

2202 | NOSSUAHC

CHAUSSON | 2022

92

GOEDE REDENEN OM VOOR
CHAUSSON TE KIEZEN
PRODUCTIEGEHEIMEN

04

Gaopmee
reis

V594S

KEUZEGIDS

06
10

Ultra-compact

08
11

V594

De bestseller

otorhome

chaussonm

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.

V594 MAX

12

Familievriendelijk

13

V690

De vrijbuiter

Ga ook mee op reis als CHAUSSON
klant en deel uw mooiste foto's
op Instagram en Facebook onder
vermelding van de hashtag:
s
1267 Like
van_in_gir

@

son

#MyChaus

Vergeet niet om
#MyChausson te vermelden
in uw publicaties!

V697

Modulair
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.

www.instagram.com/
chaussonmotorhome

www.facebook.com/
chausson.campingcar

Bezoek onze website
www.chausson-motorhomes.com

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

02

14
CAMPERS
Te ontdekken al bladerend door de catalogus

www.youtube.com/
ChaussonCampingCar

Chausson maakt deel uit van
de TRIGANO groep, de nummer 1
onder de recreatievoertuigen in Europa

Halfintegralen / Alkoven / Integralen

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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Voertuig klaar voor vertrek:
MET STANDAARD EXTERNE LUIFEL

@laurencemartarello

@lesaventuresdecelestin

is de enige
constructeur om u al deze
voordelen aan te bieden, en
dit vanaf de standaardprijs!

Zonnepaneel

De waterdichtheid
bij Chausson wordt
7 jaar gegarandeerd
Pagina 7

@Dwnaturesports

Traction +
Elektrisch
opstapje

Modulaire oplossingen
@fritsch.loick

@aerial.janine

V594S PREMIUM - V594 PREMIUM



@tim_at_sea
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@pilatescapdantibes

V697



V690



Bedsystem

Flexbox

Flexbed

Opbergruimte voor het matras en
de lattenbodem in de camper

Verwijderbare opbergboxen om
de ruimte flexibel in te richten

Elektrisch hefbed die een garage
biedt voor 2 fietsen en eveneens een
XXL confortabele slaapplaats
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HET CHASSIS, EEN ZEER
BELANGRIJK ELEMENT
voor een reis van kwaliteit
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

EEN SPECIALE
			 productie-eenheid

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

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

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

Mechanisering

Automatische versnellingsbak met 9 versnellingen (optie)
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www.chausson-motorhomes.com

DE BIJSTAND

75L

Cilinderhoud

Ontdek de
fabriek op video

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

EN WE HEBBEN VOLLEDIG
VERTROUWEN IN ONZE CAMPERS:

DE VOORDELEN VAN DE VPS ISOLATIE*

7 JAAR WATERDICHTHEID GARANTIE!

• Een betere isolatie (warmte/koude),
• de eliminatie van koudebruggen,
• een betere warmteverdeling,
• minder energieverbruik,
• een betere geluidsisolatie.

Onder voorbehoud van een jaarlijks
controlebezoek bij een erkend lid van het netwerk.

* standaard op Road Line

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

GRADE 3

✔ : standaard - O : optie(1) V690-V697: 3.5 T (light) standaard - (2) uitgezonderd
V594S - niet compatibel met 120 pk motor en vouwdak
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3 CONFIGURATIES
			naar keuze
Ontdek de
Vans op video
www.chausson-motorhomes.com

FIRST LINE

ROAD LINE VIP

ROAD LINE PREMIUM

ALLES WAT JE NODIG HEBT (EN NOG VEEL MEER ...)

DE FIRST LINE UITVOERING
EN NOG MEER FUNCTIONALITEITEN

DE ROAD LINE VIP UITVOERING
EN NOG MEER ELEGANTIE

120 PK-motor

140 PK-motor

Gelakte bumper

Luifel

Een riante cabine én een riante woonruimte

Mistlampen met “bochtfunctie” (automatische activering
van mistlampen bij het nemen van bochten)

Zonnepaneel (120 W)

Stoelhoezen cabine in dezelfde stof als leefruimte

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

Verwarming op brandstof tijdens het rijden
met programmeerbare digitale regeling

Leren stuurwiel en versnellingspook met lederen bekleding
Verduisterende schuifluiken cabine

Keuken met drie grote lades

Grote ramen

Aanvullende opbergruimte (afhankelijk van model)

Bedsystem: opbergruimte voor het matras en de
lattenbodem in de camper (V594S-V594)

Garderobe

Inklapbare dinettetafel

Muskietennet van de deur

Lattenvloer douche

Badkamer met inklapbare scheidingswand

Grote spiegel

Buitenverlichting

Versterkte led-verlichting

Meubelen & stof VIP

Premium keukenblad

VIP exterieur design

Meubelen & stof premium

VPS isolatie

Premium exterieur design

Badkamer met venster
Panoramisch dakraam
Uitschuifbare tafel
Tafelsteun aan de buitenkant

Wit

Lanzarote
grijs (optie)

Verlichting dat 100% LED

Campovolo
(optie)

Zwart
(optie)

Wit

Lanzarote
grijs (optie)

Campovolo
(optie)

Zwart
(optie)

USB-stekker

Meubelen Okasha

Wit

HEFDAK (optie)

Stof Bergamo

Meubelen
Hermitage

OPTIE
 Artic pack
 Safety pack
Meubelen Trendy

 Visibility pack

Stof Napoli

OPTIE
 Artic pack
 Pack +
Motor 140 PK, radio DAB/
Bluetooth, touchscreen,
stuurbediening,
achteruitrijcamera
Isofix (in optie)
voor de
transformatie
van de zitbank

 Chassis 3,5 T (light/heavy) (1)
 Fietsdrager
 Uitbreidingsset voor
dwarsslaap
 Hefdak (3)
 Inhoud brandstoftank 90 L

 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)

Ultimate pack

Safety pack

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

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

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

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

- Directe toegang tot de hoofdfuncties
en de achteruitrijdcamera
- Bluetooth handsfree en USB-stekker

08

 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)

Artic pack (2)

- Volledig compatibel met smartphones
130 cm

OPTIE

Multimedia station (pack +)
- Radio FM et DAB+ om te reizen door heel Europa

200 cm

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

Stof Pescara

Visibility pack
Panoramisch zichdak,
zijraam bestuurderszijde*
*V594S, V594Max: zijraam bestuurderszijde niet mogelijk
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 5,41 m 

 5,99 m 

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

V594 S

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.

Ultra-Compact

V594

De Bestseller

FIRST LINE
 Openende achterramen
 Elektrisch opstapje
 Luifel
 Zonnepaneel (120 W)
 Panoramisch dakraam

FIRST LINE


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

VIP


Doucheruimte met raam
en opklapbare wastafel


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


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.
VIP


Opklapbaar achterbed
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FIRST LINE
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 5,99 m 

 6,36 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.

V594 MAX

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.

Familievriendelijk

V690

De vrijbuiter


verdag
O
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
VIP

 Grote ramen
 Lattenvloer douche
VIP

190 cm

VIP
 Keuken met drie grote lades

PREMIUM

 Badkamer met inklapbare scheidingswand

VIP

VIP

PREMIUM

PREMIUM


Uitneembare twin bedden achterin
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 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.

V697

Modulair

X550

Een kruising tussen
de Van en de Motorhome
ONTDEK DE BROCHURE
VAN DE X550

Bezoek onze website
www.chausson-X550.com

De X550 is noch een Va,n, noch een Motorhome:
Chausson vindt een nieuwe generatie voertuigen
die het gemak van een Van combineert
met het confort van een Motorhome.

Ontdek ze in onze speciale
brochures en in video's op youtube

VIP

VIP
 VPS isolatie: Een zeer stevig
schuim dat zeer geluidswerend
en zeer warmte-isolerend is

Een kruising tussen de
Van en de Motorhome

X550

VIP
VIP


Flexbox : verwijderbare opbergboxen
om de ruimte flexibel in te richten
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Riante lits-jumeaux

