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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

08 100604

chaussonmotorhome

@dayslikethisphoto

#MyChausson

1980 Likes

Sedan över 40 år har tiotusentals 
campingentusiaster och äventyrare 

världen över gett sig ut på vägarna i vans 
och husbilar från den franska tillverkaren 

Chausson. Ett märke känt för innovativ 
teknik, generös utrustning och en lång 
rad andra fördelar som du kommer att 

upptäcka på de följande sidorna.

Chausson-ägarna delar gärna med 
sig av bilder från sina resor. Flera av 
dem hittar du i den här katalogen! 

Bli en del av Chausson-gemenskapen 
du också och dela med dig av dina 

finaste semesterminnen på Instagram 
och Facebook under hashtaggen:

Glöm inte att tagga 
ditt inlägg med 
#MyChausson!

Chausson är ett dotterbolag 
till gruppen TRIGANO, 

nummer 1 inom 
fritidsfordon i Europa

Gör som Hertz, 
världsledande inom uthyrning. 

Välj Chausson!

Alla tekniska specifikationer (text och bilder) som gäller vid 
tidpunkten för tryckning (augusti 2021) lämnas av Chausson 
i informationssyfte. De kan komma att ändras, ofta på grund 
av tekniska framsteg.
Icke-avtalshandling.
Miljöhänsyn är viktigt för Chausson och därför är denna 
broschyr tillverkad av PEFC-märkt papper, vilket innebär 
papper från hållbart förvaltade skogar. Vid flerspråkig version 
har franska företräde.

Kreation och layout : jourj.buzz 
Bilder av: Ronan Kerloch, Sébastien Sassoulas, Benjamin Cellier, Olivier Devise

DELINTEGRERADE BILAR

För skräddarsydda resor

DELINTEGRERADE BILAR 

Smalare och med 
ett slimmat pris!

ALKOVBILAR

Det väsentliga 
för familjen

HELINTEGRERADE BILAR

För dig som älskar 
stora utrymmen

PLÅTIS

Föreställ dig 
din idealiska van…

SPECIALKATALOG 
FÖR VANS 

Vänd på katalogen för att läsa mer

VÅRA INNERSTA 
TILLVERKNINGSHEMLIGHETER

PASSION FÖR 
INNOVATION

GODA SKÄL ATT 
VÄLJA CHAUSSON

HJÄLP 
ATT VÄLJA

Besök vår hemsida
www.chausson-husbilar.se

www.instagram.com/
chaussonmotorhome

www.youtube.com/
ChaussonCampingCar

www.facebook.com/
chausson.campingcar

Bli en del
av gemenskapen 

Tack alla Chausson-användare för att ni taggar era bilder med #MyChausson: @ 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

Enbart för 
Frankrikes marknad
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HJÄLP ATT VÄLJA

Sätt ihop 
 din drömhusbil!
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Europas mest använda 
husbilstyp; därför finns det 

många av layouter 
att välja mellan.

Nyhet från Chausson, 
delintegrerade bilar   

är smalare, lägre och kostar mindre 
än en traditionell delintegrerad bil. 

Robusta och välisolerade som 
en delintegrerad bil, med nästan 
samma slanka mått som en van.

Familjehusbilen nummer ett.
”Alkov” kallas det utrymme 

ovanför hytten som 
rymmer en dubbelsäng.

Förarhytten är 
”inbyggd” i själva husbilen.

En helintegrerad bil ger 
gott om plats att umgås 

och en panoramautsikt för den 
som sitter bakom ratten.

Komfort

Rymlighet

Modularitet

Kompakthet

Köregenskaper

Pris

Utrymme

Väl tilltagen 
takhöjd

Komfort

Rymlighet

Fördelar

3 till 5 
personer

För ett par, 
med eller 
utan barn

2 till 3 
personer Ett par

4 till 7 
personer En familj

4 till 5 
personer

För ett par, 
med eller 
utan barn

Perfekt förBäddar

Olika utrustningsalternativ

Sidan 28 Sidan 30 Sidan 32

Sidan 22

Sidan 36
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@svetlay62

@fabiengiustin

@dayslikethisphoto

@dufresne.jeanclaude

@havelschwan.auf.reisen

@dick.vanwolleghem

@flokisdiscoveries

Uppvärmning som kan 
användas under färd
Sidan 16

Duschkar med 
dubbla avlopp
för att underlätta vattenflödet 
oavsett lutningen på fordonet

Inner- och ytterbelysning 
i bodelen helt med LED.
Ger bra ljus och går att återvinna

Dubbelglasfönster med stabil 
och elegant ram i polyuretan,
mörkläggningsgardin (med 
aluminiumbeläggning) och myggnät

Uppvärmt och upplyst garage 
med fästkrokar 
12/230 V-uttag och två dörrar

Automatisk val 
av energikällor,
absorbtionskylskåp kan användas med 
tre energikällor (12/230V/gas)

(Delintegrerade bilar - Alkovbilar)

är den 
enda tillverkaren som 

erbjuder de flesta av de här 
fördelarna, samtidigt och 

redan i standardutförandet! 

Flera unika innovationer, 
layouter och koncept 

på marknaden
Sidan 10 > 13

En bättre isolering, 
en bättre hållfasthet, 

ett bättre skydd
Sidan 14

Certifieringen 
“Grade 3” är den 

högsta isoleringsnivån
Sidan 15

Vattentätheten 
garanteras under sju år

Sidan 14

170 återförsäljare tar 
hand om din husbil 

Chausson erbjuder ett av de mest 
omfattande och utrustade nätverken 

på den europeiska marknaden

En sovplats av hög 
kvalitet med generösa 

dimensioner
Sidan 17

Valet av chassi 
(Delintegrerade bilar)

Sidan 18 > 19
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CHAUSSON TILLVERKAS AV TRIGANO VDL

 Ett fabriksområde motsvarande 33 fotbollsplaner,

  en av de mest omfattande produktionerna i Europa med mer än 14000 
husbilar och husvagnar per år,

 över 900 anställda,

 våra husbilar och husvagnar säljs i mer än 25 länder.

KVALITETSLABORATORIET

Med toppmodern utrustning för att kunna testa 
komponenternas motståndskraft mot brott, deformation 
och föråldring.

170 ÅTERFÖRSÄLJARE

Er återförsäljare är och kommer alltid att vara din privili-
gierade samtalspartner som vägleder dig före men också 
efter köpet. Det är därför som Chausson tillhandahåller 
en programvara för hantering av eftermarknaden och 
ett specialiserat kundtjänstteam som talar flera språk, 
samt en europeisk plattform för reservdelar.

CAMPUS TRIGANO

Det är både ett utbildningscentrum för försäljningspersonalen 
och ett kunskapcenter i Chausson-fabriken. Där utbildas alla 
nyanställda i sina roller som montörer, elektriker och truckförare.

ERFARENHET, KUNNANDE OCH
Design France!

Platsen för Tournon-sur-Rhône / France

VÅRA INNERSTA TILLVERKNINGSHEMLIGHETER

Upptäck vår fabrik. 
Se videon på:

www.chausson-husbilar.se

08 09
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15k

30 cm

Titanium Premium

PASSION FÖR INNOVATION

RESULTATET
 SmartLounge

VIKBAR SÄNG
 Sängen som anpassar sig!

*  Isofix-systemet underlättar installationen 
av barnstolen och lägger till ett 
trepunktsfäste för ditt barns säkerhet."

De båda sofforna görs snabbt 
om till bekväma sittplatser 
för resan (med Isofix*).

Lyft sängbotten för att anpassa utrymmet: Finns i S514 och C514.


Garage med justerbar höjd


Flera möjligheter med 

förvaring under sängen

EasyBed-systemet används 
för att reglera sängen på 
höjden samt garagets 
lastrum efter dina behov.

LÖSNING
   för mer plats

UNIK I SITT SLAG
    på marknaden


2 sängar i dagläget


2 sängar i nattläge 

för 2 personer


2 sängar på varandra i 
mittläge för en person

Duo Bed är unik i sitt slag på marknaden, den har 2 våningssängar:
 På dagen försvinner de upp i taket för att bereda plats åt salongen.
 På kvällen behöver man bara trycka på en strömbrytare för att sänka ner en eller två sängar.

Inlämnad patenansökan.
Återfinns i delintegrerade bilen 716.

Besök vår hemsida
www.chausson-husbilar.se

ISOFIX

Finns i queenbed-modellerna.

10 11



7020 Titanium Premium

chaussonmotorhome

@yoyo_et_ses_4aventuriers

#MyChausson

720 Likes

DEN SMARTA
           förvaringen

Återfinns i modellerna 720 och 7020.


Högläge


Nedre läge

Detta koncept med supersmarta 
förvaringsutrymmen visar att inte ens i en 
kompakt husbil utgör förvaring ett problem:

  utifrån, möjliggör att enkelt reglera 
bagageutrymmet i höjdled för att för att 
kunna förvara en skoter eller cyklar,

  inifrån, tillåter många lättåtkomliga 
förvaringsutrymmen.

X550
ÄR VARKEN EN VAN 

ELLER HUSBIL
CHAUSSON presenterar en ny 

generation husbilar som förenar 
flexibiliteten hos en van med 

komforten hos en delintegrerad bil.

www.chausson-X550.com

Kompakt 
utvändigt, 
rymlig inuti ...

DET ÄR INGEN MYT

ATT VI ÄR UPPFINNINGSRIKA!
Ett tydligt bevis är våra två nya modeller. De är helt unika på marknaden och 

båda två finns redan vid lanseringen i en extrautrustad ”Exclusive line”-version.

DELINTEGRERADE 
BILAR

 660
MARKNADENS MEST FLEXIBLA OCH 
TRIVSAMMASTE DELINTEGRERADE BIL

En unik konstruktion med två dörrar till bodelen 
(en framtill och en baktill), en U-formad modulär 
salong och en glasvägg för att skilja köket från 
salongen. Alltsammans på mindre än 7 m!

Läs mer i respektive 
specialbroschyr och titta 

närmare på dem på YouTube

PASSION FÖR INNOVATION

12 13
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XPS styrofoam

XPS styrofoam
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TITANIUM VIP TITANIUM PREMIUMFIRST LINE

En bättre isolering, 
en bättre hållfasthet, 
ett bättre skydd

VI ÄR SÄKRA PÅ VÅR SAK
7 ÅRS TÄTHETSGARANTI!

Förutsätter en årlig täthetskontroll 
hos en godkänd verkstad.

IRP är ett marknadsunikt tillverkningskoncept med ett extratjockt golv och väggar som är en kombination 
av trä och komposit. Det ger tillsammans en mycket robust konstruktion med lång livslängd.

DELINTEGRERADE BILAR - DELINTEGRERADE BILAR  - ALKOVBILAR

Oavsett vilken utrustningsnivå 
det handlar om så uppfyller 

våra strukturer samma 
höga kvalitetsstandard

Stor limmad aluminiumprofil 

Tätningsmassa för 
sammanfogning av ytorna

Aluminiumbeläggning

Tak i förstärkt 
polyester (GRP)

55 mm*

Mer information finns 
på vår YouTube-kanal

Robust 
konstruktion

Täthet Isolering

* Obs: Utifrån sin speciella form 
används en särskild teknik för taken 
hos våra alkovbilar/delintegrerade bilar 

 , tjocklek 34,5mm, EPS isolering.
Ny garagelösning: 

Ännu bättre täthet**

64 mm

Undersida av förstärkt 
polyester (GRP) 

Golvmatta i PVC 
Plywood 6 mm

Robust konstruktion

Bärlister av trä 

Robust konstruktion

Bärlister av komposit

DEN HÖGSTA ISOLERINGSNIVÅN PÅ MARKNADEN
 certifierad med en standard

Standarden SS-EN1646-1 är krävande: För att 
uppfylla den högsta klassen (Grade 3) kräver den 
att innertemperaturen går upp till +20°C inom 
fyra timmar i en yttertemperatur på -15° C.

Våra tester bevisar att våra delintegrerade 
bilar, precis som våra alkovbilar, är utvecklade 
för att tackla hårda vintrar och mildra varma 
somrar. Naturligtvis ska en extern isotermisk 
gardin användas i mycket kallt väder.

Mer information finns 
på vår YouTube-kanal

ÖVERBYGGNAD 
FÖRARHYTT GJORD 

I POLYESTER
För ökad hållbarhet, bättre 
isolering och optimal täthet SPECIALSTÖTFÅNGARE BAK

   3 olika utrustningsalternativ

VÅRA INNERSTA 
TILLVERKNINGSHEMLIGHETER

VÅRA INNERSTA TILLVERKNINGSHEMLIGHETER

**Beroende på modell

DELINTEGRERADE 
BILAR
HELINTEGRERADE 
BILAR

14 15
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1122

389

UPPVÄRMNING
       med motorbränsle

STANDARD PROGRAMMERBAR 
DIGITAL REGLERING

Möjliggör en exakt reglering 
av önskad rumstemperatur, 
snabbare uppvärmning genom en 
accelererad ventilationsinställning.

Smidig tankning 
överallt i världen

Nyttolast och 
platsbesparing

Enkel att använda, 
underhållsfritt

Användning under färd 
och fullständigt säkert

Lär dig allt du behöver veta som nybliven 
Chausson-husbilsägare i vår video

     TECHNIBOX
Det tekniska området allt-i-ett

TEKNISKT OMRÅDE EL

Det tekniska området för elektricitet möjliggör 
enkel åtkomst till elpanelen: Nu slipper du krångel 
varje gång en säkring ska bytas ut!!

TEKNISKT OMRÅDE RENT VATTEN

Det tekniska området rent vatten gör det möjligt att: 
fylla färskvattentanken, anpassa vattentankens 
kapacitet utifrån antal personer och/eller den last 
som skall transporteras, och att enkelt rengöra 
tanken för maximal hygien.

DELINTEGRERADE BILAR - DELINTEGRERADE BILAR  - ALKOVBILAR

EN SOVPLATS
   av hög kvalitet

Alla våra madrasser är:
  tillverkade i Frankrike,
  speciellt utformade för våra husbilar 

med stoppning av hög kvalitet,
  ett förstärkt lager av vadd för en mjuk känsla 

och en optimal bäddkvalitet (300 g). 

Alla våra madrasser är överdragna med en madrassväv som är:
  anti-bakteriell och motverkar kvalster 

(för optimal hygien),
  certifierad med OEKO-TEX® 

Standard 100 (inga hälsofarliga ämnen)

På Premium-madrasser utrustade med:
11  en stoppning med hög hållfasthet som anpassar sig 

perfekt till din kroppsform för ett minimalt tryck,
22  madrassväv Feranice som reglerar värme för en 

bättre avledning av kroppsvärmen.

De flesta av våra huvudsakliga sängplatser är standardutrustade 
med en robust ribbotten för ökad komfort och bättre 
ventilation, samt med metallram för ökad hållfasthet.

Besök vår hemsida
www.chausson-husbilar.se

Madrass med hög motståndskraft

VÅRA INNERSTA TILLVERKNINGSHEMLIGHETER

16 17
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STANDARDUTRUSTNING

Ny Euro 6d-final-motor ✔ ✔

Husbilschassi med låg tyngdpunkt för bättre väghållning ✔ ✔ (1)

Bredare spårvidd baktill: Bättre stabilitet på vägen, mer utrymme invändigt ✔ (2) ✔

Hjuldimensioner 16'' 15''

Navkapslar + däckreparationssats ✔ ✔

Dynamisk kurskontroll (ESP): Gör det möjligt att optimera 
stabiliteten på vägen, i kurvorna och förbättrar bromsningen

✔ ✔

Hjälp vid start i lutning ✔ ✔

Startspärr ✔ ✔

Antisladd (ASR): Ett system som reglerar accelerationen för 
att begränsa förlusten av väggrepp hos drivhjulen

✔ ✔

Traction+: Ökar husbilens drivkraft på besvärligt 
underlag och när väggreppet är dåligt

- ✔

Start&Stop ✔ ✔

6-växlad växellåda. ✔ ✔

Centrallås för dörrarna till förarhytten ✔ ✔

Svängbara hyttstolar, justerbara i höjdled med dubbla armstöd ✔ ✔ (3)

Dubbla airbags ✔ ✔

Manuell AC i förarhytten ✔ ✔

Läderklädd ratt ✔ -

Inbyggd radioantenn DAB i backspegeln ✔ ✔

Radio DAB/MP3/Bluetooth ✔ -

Mittkonsoll med flaskhållare och telefonfack. ✔ ✔

Frikopplingsbar handbroms ✔ -

Tankkapacitet 70L 75L

✔ : standard

 - : Ingen möjlighet

CHASSIT, EN VIKTIG KOMPONENT
för en kvalitetsresa

På Chausson har vi valt särskilda varumärken för att kunna erbjuda 
ett chassi som är speciellt utformat för husbilen, samt ett servicenätverk 
som är särskilt utrustat och utformat för fritidsmarknaden.

Besök vår hemsida
www.chausson-husbilar.se

Fiat är fortfarande referensen 
som husbilschassi.
1 800 specialiserade verkstäder “Fiat Camper 
Assistance” i Europa och telefonsupport 
24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan.

I över 30 år har Ford och Chausson 
varit samarbetspartners.
Med över 7 miljoner sålda exemplar 
världen över är kvaliteten hos den 
legendariska Ford Transit välkänd.

Ny instrumentpanel

Ny motortyp

Ny kylargrill

ALUMINIUMFÄLG 16”  "GLOSSY BLACK"
(tillval)

INSTRUMENTPANEL

✔ : standard O : tillval
(1) : paket + & automatväxel är inte kompatibel med detta chassi
(2) : förutom C514, 650, S514, S697GA

✔ : standard O : tillval
(1) : förutom 650

Motorspecifikationer

Slagvolym 2,0 L 2,0 L

Effekt HK-kW 130-92 170-125

Vridmoment Nm 330 405

Transmission Drivrem Drivrem

Chassi

3,5 T ✔ ✔

4,1 T (1) - (2)

Motorspecifikationer

Slagvolym 2,2 L 2,2 L 2,2 L

Effekt HK-kW 120-88 140-103 160-118

Vridmoment Nm 320 350 380

Transmission Drivrem Drivrem Drivrem

Chassi

3,5 T ✔ ✔ ✔

3,65 T light   

4,25 T heavy 140 CH - (1) -

4,4 T heavy 160 CH - - (1)

VÅRA INNERSTA TILLVERKNINGSHEMLIGHETER

(1) Ej 7068XLB
(2) Ej S514, S697GA

(3) Ej C656

18 19
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-

S514

-

-

S697GA

Upptäck de 
delintegrerade bilar  på video

  Arctic paket standard 
Isolerad och uppvärrmd gråvattentank, 
gardiner vid förarhytt, skydd för kylskåpsgallret, 
Extra kraftig luftburen dieselvärmare 
(≥ 5500 W), Golvvärme, infällt fotsteg.

OPTIONS

  Accessory pack 
Markis och solpanel (140 W)

  Pack + 
Motor 170 HK, DAB/Bluetooth radio med 
touchscreen, rattstyrning samt backkamera

  6-växlad automatväxel (170 HK obligatorisk)

  Mörkläggningsgardin till förarhytten 

  Dragkrok(1)

FÖRDELAR:

Kompakthet
Köregenskaper

Pris

PERFEKT FÖR:

Ett par

BÄDDAR:

2 till 3 platser*

*se broschyren över 
tekniska specifikationer

DELINTEGRERADE BILAR 
  Smalare och med ett slimmat pris!

En ny typ av husbil från Chausson: 
Slankare, lägre och billigare än traditionella delintegrerade bilar.DELINTEGRERADE BILAR 

✔ : standard
(1) Maximal släpvagnsvikt: Din återförsäljare kan ge dig mer information eller besök vår hemsida

Textil FloresMöbelserie Bosco

ALLT DU BEHÖVER INGÅR

130 HK

Manuell AC i förarhytten ✔

Dubbla airbags ✔

Farthållare + hastighetsbegränsare ✔

Elbackspeglar ✔

Radio DAB/MP3/Bluetooth ✔

Inbyggd radioantenn DAB i backspegeln ✔

Svängbara och höjdjusterande 
hyttstolar med dubbla armstöd

✔

Uppvärmning som kan användas under färd ✔

Myggnätsdörr ✔

Panorama takfönster ✔

Dubbelglasfönster med rullgardin/myggnät ✔

Gardin förarplats/bodel ✔

Inner- och ytterbelysning i bodelen helt med LED ✔

USB-uttag ✔

IRP-strukturen: Glasfiberarmerad polyester i tak, 
golv, aluminiumväggar, Golvtjocklek 64 mm

✔

Technibox: det tekniska området allt-i-ett ✔

www.chausson-husbilar.se

ENKELSÄNG

TVÄRGÅENDE 
SÄNGAR

KOMPACT MEDIUM

20 21
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S697GA

S697GA S697GA

S697GA

788
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S514

CHAUSSON / DELINTEGRERADE BILAR  

ALLT DU BEHÖVER INGÅR
Besök vår hemsida

www.chausson-husbilar.se


Enkelsängar som går att fälla upp för att komma åt förvaring


Ny vikbar säng för att komma åt förvaringsutrymmen 

eller att öka garagevolymen


Badrum med svängbar duschvägg

Minskad bredd till 2,10 m: 
bilen väger mindre och är lättare att köra

  Manuell AC i förarhytten

  Dubbla airbag

  IRP-konceptet: Se sidan 14
Lägre än en 
traditionell 
delintegrerad bil

STANDARD

2,75 m

Bredd i närheten 
av en van

2,10 m


Garage XL

22 23
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DELINTEGRERADE BILAR Europas mest använda husbilstyp: 
Därför finns det många av layouter att välja mellan.

"Man kan ge sig iväg och sen stanna 
till om man hittar ett ställe man gillar. 

Jag älskar att hitta nya smultronställen 
som ingen annan känner till!”

Janine G.

"Mitt bästa minne?
När vi körde på en liten grusväg i 

Yorkshire Dales och fick möte med 
en annan Chausson och var tvungna 

att fälla in båda backspeglarna för 
att kunna ta oss förbi varandra.” »

Karl B.

"Att stiga ut i en ny trädgård 
varje morgon och låta våra 

barn se mer av världen.”
Stéphanie B.

"Ett stort tack till alla 
våra kunder som bidragit 

med sina erfarenheter"

Välkommen du med till 
upplevelsen Chausson!

Upptäck dedelintegrerade 
bilarna på video

www.chausson-husbilar.se

DELINTEGRERADE BILAR
  För skräddarsydda resor

FÖRDELAR:

Komfort
Rymlighet

Modularitet

PERFEKT FÖR:

För ett par, med 
eller utan barn

BÄDDAR:

3 till 5 platser

FÖR FAMILJEN

TVÄRGÅENDE 
SÄNGAR

ENKELSÄNG

QUEENSBED

MAXI-SALONG

Specialbroschyr

KOMPACT MEDIUM MAXI
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TRE OLIKA
  utrustningsnivåer 

  Accessory pack

  Pack +

Motor 170 HK, 
DAB/Bluetooth 
multimediastation 
med touchscreen, 
rattstyrning samt 
backkamera

  Chassi ≥ 3.5 T(4)

  Sänksäng(2)

   Dragkrok(3)

  Accessory pack

  Pack +

Motor 140 HK, 
DAB/Bluetooth 
multimediastation 
med touchscreen, 
rattstyrning samt 
backkamera

  Chassi ≥ 3.5 T(1)

  Sänksäng(2)

   Dragkrok(3)

TILLVAL

Möbelserie Cosby Textil Flores

Arctic paket standard
  isolerad och uppvärrmd gråvattentank
 gardiner vid förarhytt
 skydd för kylskåpsgallret
 Extra kraftig luftburen dieselvärmare (≥ 5500 W)
 Golvvärme

Accessory pack*
  Markis och solpanel (140 W)

Multimediastation (pack+) 
  Multimediastation med touchskärm 

(Fiat 8’’/Ford 9’’),
  Radio FM/DAB för resa i hela Europa,
  Direkt tillgång till back-kamera,
  Kompatibel med smartphones, 
  Bluetooth hands-free, USB-uttag

✔ : standard

 - : Ingen möjlighet

Möbelserie Orfeo Textil Antibes Textil Prestige 
(tillval)

Textil Bastia Textil Hermitage 
(tillval)

(1) : Tillval: 3,65 T eller 4,25 T (heavy - 16'' - 140 HK) eller 4,4 T (heavy - 16'' - 160 HK) - inte kompatibel med 650 - (2) 630, 640, 650, 716, 720: standard sänksäng
(3) Maximal släpvagnsvikt: Din återförsäljare kan ge dig mer information eller besök vår hemsida - (4) : Tillval 4,1 T (170 HK) - paket + & 650 är inte kompatibel med detta chassi

*förutom 716

Möbelserie Orfeo

TILLVAL

  Accessory pack

  Ultimate paket 
Elstyrd parkeringsbroms, 
keyless entry 
(upplåsning utan nyckel), 
LED-strålkastare, dimljus 
med kurvtagningsfunktion

  Safety paket 
Kollisionsvarnare, 
körfältsvarnare, 
regn- och ljussensor, 
vägskyltsavläsning

  Pack + 
Mörkläggningsgardin till 
förarhytten , lyxig bodelsdörr 
med fönster och centrallås 
bodel/bildel, DAB/Bluetooth 
multimediastation med 
touchscreen, rattstyrning 
samt backkamera

  Motor 160 HK-117 kW

  Chassi ≥ 3.5 T(1)

  Sänksäng(2)

   Dragkrok(3)

TILLVAL

  Accessory pack

  Pack + 
Aluminiumfälg 16”  "glossy 
black", DAB/Bluetooth 
multimediastation med 
touchscreen, rattstyrning 
samt backkamera

  Bi-Xenon strålkastare 
med LED varselljus Ford

  Sänksäng(2)

   Dragkrok(3)

Välj själv mellan
                         FIAT OCH FORD

UTRUSTNINGSNIVÅ FIRST LINE FIAT 
OCH FLER FUNKTIONER

9-växlad automatlåda

Motor 140 HK

Sidoväggar i titanium-grå aluminium 

Aluminiumfälg 16” 

Lackerad stötfångare (vit)

Hallspegel med bakgrundsbelysning

Kök: Kastrullskåp, kryddställ, flaskställ, 
hållare för soppåse, stänkskydd

Garderob med lådor (beroende på modell)

Badrumstillbehör

Anslutning gas för utomhusbruk

Utomhusdusch

VIP möbelserie och textilier

VIP utvändig design

Exklusiv specialstötfångare bak

UTRUSTNINGSNIVÅ FIRST LINE FORD
OCH FLER FUNKTIONER 
MED MER PREMIUMKÄNSLA 

6-växlad automatlåda

Motor 170 HK

Sidoväggar i titanium-grå aluminium 

Lackerad stötfångare (vit)

Instrumentbräda av lyxmodell 

Automatiska strålkastare och vindrutetorkare

Dimljus 

Mörkläggningsgardin till förarhytten 

Lyxig bodelsdörr med fönster och centrallås bodel/bildel

Garderob med lyxingång

Hallspegel med bakgrundsbelysning

Madrassen Premium

Takfönster med utsugsfläkt (12 V) i det bakre 
sovrummet (beroende på modell)

Sänksäng med premiumklädsel (beroende på modell)

Köksinredning: Kastrullskåp, magnettavla, flaskställ, 
hållare för soppåse, stänkskydd med dekorbelysning

Garderob med lådor (beroende på modell)

Tillbehör och extra förvaringsutrymmen i badrummet

Trätrall i duschkabinen

Skohylla

Anslutning gas för utomhusbruk

Utomhusdusch

Förstärkt LED-belysning

Premium möbelserie och textilier

Dekorkuddar

Premium utvändig design

Specialstötfångare premium bak

ALLT DU BEHÖVER INGÅR

120 HK 130 HK

Manuell AC i förarhytten ✔ ✔

Dubbla airbag ✔ ✔

Farthållare + hastighetsbegränsare ✔ ✔

Elbackspeglar ✔ ✔

Traction+: Ökar husbilens drivkraft 
på besvärligt underlag och 
när väggreppet är dåligt

✔ -

Kromad kylargrill, svarta konturer runt strålkastare ✔ -

Förberedd för radio i hytt samt högtalare ✔ -

Radio DAB/MP3/Bluetooth - ✔

Eco-paket: Stop&Start, smart 
generator, elstyrd bränslepump

✔ Start&Stop

Inbyggd radioantenn DAB i backspegeln ✔ ✔

Svängbara och höjdjusterande 
hyttstolar med dubbla armstöd

✔ ✔

Förarsätesöverdrag matchat 
med tyget i bodelen

✔ ✔

Panorama sky-roof ✔ ✔

Digitalt programmerbart värmesystem 
som drivs med bränsle under körning

✔ ✔

Infällt fotsteg ✔ ✔

Bodelsdörr med fönster ✔ ✔

Myggnätsdörr ✔ ✔

Panorama takfönster (eller 2 takfönster) ✔ ✔

Utdragbart fäste för platt-tv ✔ ✔

Dubbelglasfönster med rullgardin/myggnät ✔ ✔

Gardin förarplats/bodel ✔ ✔

Isolerande fönstergardiner för förarhytten ✔ ✔

Gardiner ✔ ✔

Bäddbar dinette (beroende på modell) ✔ ✔

Inner- och ytterbelysning i 
bodelen helt med LED

✔ ✔

Stämningsbelysning med LED i golvet ✔ ✔

USB-uttag ✔ ✔

IRP-strukturen: Glasfiberarmerad polyester i 
tak, golv, aluminiumväggar, Styrofoam isolering, 
Golvtjocklek 64 mm, Taktjocklek 55 mm

✔ ✔

Technibox: det tekniska området allt-i-ett ✔ ✔
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160 cm

90 cm

640

627GA

788

640

CHAUSSON | 2022

15k

627GA

ALLT DU BEHÖVER INGÅR
Besök vår hemsida

www.chausson-husbilar.se


Alla våra enkelsängar har ett integrerat system för att omvandla dem till en XXL-säng 

(konverteringsmadrass ingår)


T-Systemet används för att elektriskt reglera bordets höjd med precision

ISOFIX

T-System


Alla våra queensbed är höj- och sänkbara för 

att kunna ändra garagets storlek

STANDARD

För en bättre isolering, 
en bättre hållfasthet, ett bättre skydd

Se sidan 14

ÖVERBYGGNAD FÖRARHYTT 
GJORD I POLYESTER 
med ett öppningsbart 
panoramatakfönster

DIGITALT PROGRAMMERBART 
värmesystem som drivs av bilens 

bränsle och kan användas under körning

Se sidan 16

XXL

CHAUSSON / DELINTEGRERADE BILAR
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640

640

640

640

640

640

160 cm

EN UNIK SERIE FÖR FIAT


Hermitage (tillval)


Maxi badrum med mycket 

rymlig duschkabin


Maxi-salong: Klädskåp med 2 stora 

spegelförsedda dörrar (förutom 720)


Alla våra maxi-salonger har som standard 

en elstyrd sänksäng som är enkel att 
komma upp i när den är nersänkt


Uppvärmt och upplyst 
garage med fästkrokar, 

12/230 V-uttag 
och två dörrar

9-växlad 
automatlåda

Fler funktioner:
Anslutning gas för utomhusbruk

Utomhusdusch

Aluminiumfälg 
16” 

STANDARD

Besök vår hemsida
www.chausson-husbilar.se

ISOFIX

T-System

CHAUSSON / DELINTEGRERADE BILAR


SmartLounge. De båda sofforna görs snabbt om till bekväma sittplatser för resan (Isofix)
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788

777GA

777GA

788

788

160 cm

90 cm

EN UNIK SERIE FÖR FORD


Alla våra enkelsängar har ett integrerat system för att omvandla dem till en XXL-säng

(konverteringsmadrass ingår)

6-växlad 
automatlåda

Mörkläggningsgardin 
till förarhytten 

Madrassen Premium
Se sidan 17

Lyxig bodelsdörr 
med fönster och 

centrallås bodel/bildel

STANDARD


Inredningsstil Prestige (tillval)


Alla våra queensbed är höj- och sänkbara för 

att kunna ändra garagets storlek

  Ny magnetisk yta i 
köket – går även att 
skriva på med krita!


Skohylla


Inredningsstil Antibes

Besök vår hemsida
www.chausson-husbilar.se

ISOFIX

CHAUSSON / DELINTEGRERADE BILAR


Badrum med separat dusch

(Beroende på modell)
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- -

C717GA

C514

- -

-

C656

-

FIRST LINE

 

ALKOVBILAR Familjehusbilen nummer ett.

FÖRDELAR:

Rymlighet
Väl tilltagen takhöjd

PERFEKT FÖR:

En familj

BÄDDAR:

4 till 7 platser

ALKOVBILAR
Alkovbilar, perfekt för familjen

ALLT DU BEHÖVER INGÅR

130 HK 120 HK

Manuell AC i förarhytten ✔ ✔

Dubbla airbag ✔ ✔

Farthållare + hastighetsbegränsare ✔ ✔

Elbackspeglar ✔ ✔

Traction+: Ökar husbilens drivkraft på besvärligt 
underlag och när väggreppet är dåligt

- ✔

Kromad kylargrill, svarta konturer runt strålkastare - ✔

Förinstallerad radio i hytt samt högtalare - ✔

Radio DAB/MP3/Bluetooth ✔ -

Inbyggd radioantenn DAB i backspegeln ✔ ✔

Svängbara och höjdjusterande 
hyttstolar med dubbla armstöd

✔ ✔*

Uppvärmning som kan användas under färd ✔ ✔

Myggnät ✔ ✔

Panorama takfönster ✔ ✔

Dubbelglasfönster med rullgardin/myggnät ✔ ✔

Gardin förarplats/bodel ✔ ✔

Inner- och ytterbelysning i bodelen helt med LED ✔ ✔

USB-uttag ✔ ✔

IRP-strukturen: Glasfiberarmerad polyester i tak, 
golv, aluminium väggar, Golvtjocklek 64 mm

✔ ✔

Technibox: det tekniska området allt-i-ett ✔ ✔

TILLVAL

  Accessory pack

  Pack + 
DAB/Bluetooth radio med touchscreen, 
rattstyrning samt backkamera

  Mörkläggningsgardin till förarhytten 

  Dragkrok(1)

(1) Maximal släpvagnsvikt: Din återförsäljare kan ge dig mer information eller besök vår hemsida
(2) : Tillval: 3,65 T eller 4,25 T (heavy - 16'' - 140 HK) eller 4,4 T (heavy - 16'' - 160 HK)

Arctic paket standard

Isolerad och uppvärrmd gråvattentank, gardiner vid förarhytt, skydd för 
kylskåpsgallret, Extra kraftig luftburen dieselvärmare (≥ 5500 W), Infällt fotsteg.

Accessory pack

Markis och solpanel (140 W)

✔ : standard / - : Ingen möjlighet  *Ej C656

Möbelserie Bosco Textil Flores

FÖR FAMILJEN

TVÄRGÅENDE 
SÄNGAR

ENKELSÄNG

KOMPACT MEDIUM MAXI

  Accessory pack

  Pack + 
Motor 140 HK, DAB/Bluetooth radio med 
touchscreen, rattstyrning samt backkamera

  Motor 160 HK-117 kW

  9-växlad automatlåda

 Aluminiumfälg 16” 

 Chassi ≥ 3.5 T(2)

 Mörkläggningsgardin till förarhytten 

 Dragkrok(1)
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FIRST LINE
15k
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C514

C514

C656

C656

C514

155 cm

C514

ALLT DU BEHÖVER INGÅR

CHAUSSON / ALKOVBILAR

Besök vår hemsida
www.chausson-husbilar.se

STANDARD


Ny uppfällbar vikbar säng för att komma 

åt förvaringsutrymmen eller öka garagevolymen


Ventilerad sängbotten i sovalkoven som motverkar kondensation


Uppfällbar nedersta bädd för att 
förvandla lastrummet till garage

Extra breda och 
extra långa bäddar

Myggnätsdörr


Badrum med svängbar duschvägg

36 37



-

7068XLB

6040 7020

För maximal komfort, större utrymme 
och panoramautsikt bakom ratten.HELINTEGRERADE BILAR

"När vi gjorde en road-trip till Portugal så 
stannade vi uppe på en klippa som störtade 
rakt ner i havet. Vi hade klippan helt för oss 

själva i mer än ett dygn och bara satt där 
och njöt av den fantastiska utsikten"

Loik F.

"Mitt favoritresmål är Baskien, på gränsen mellan 
Frankrike och Spanien: Det är grönt, bergigt 

(men inte för mycket) och så finns det massor 
av badställen! Dessutom är det lätt att hitta 

platser där det nästan inte finns några turister!"
François A.

"Vi har varit på så många helt magiska 
ställen – och det är inte slut än! Vårt bästa 

resmål? DIT VI ÅKER NÄSTA GÅNG!"
Nicole C.

Välkommen du med till 
upplevelsen Chausson!

MAXI-SALONG

QUEENSBED

FÖRDELAR:

Komfort
Rymlighet

PERFEKT FÖR:

För ett par med 
eller utan barn

BÄDDAR:

4 till 5 platser

"Ett stort tack till alla 
våra kunder som bidragit 

med sina erfarenheter"

HELINTEGRERADE BILAR
    För dig som älskar stora utrymmen

MEDIUM MAXI
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FIRST LINE

TITANIUM PREMIUM

7020 PREMIUM 6040 PREMIUM

CHAUSSON / HELINTEGRERADE BILAR

2 OLIKA
   konfigurationer 

EXTERIÖR 
+ PREMIUM

Sidoväggar i 
titanium-grå aluminium 

KÖK 
+ PREMIUM 

  Grytlåda

  Magnettavla

  Stänkskydd med 
dekorbelysning

BADRUM 
+ PREMIUM

  Duschspaljé,

  Låda under handfat,

  Ännu mer förvaring

YTTERDÖRR: 

+ PREMIUM

  Tvåpunktslås,

  Centrallås

OPTIONS

  Accessory pack

  Pack + 
Motor 140 HK, DAB/
Bluetooth multimediastation 
med touchscreen, 
rattstyrning samt 
backkamera

  Aluminiumfälg 16” 

  Chassi ≥ 3.5 T(1)

  Dragkrok(2)

OPTIONS

  Accessory pack

  Pack + 
Prestige textil, DAB/
Bluetooth multimediastation 
med touchscreen, 
rattstyrning samt 
backkamera

 

  Ultimate paket 
Elstyrd parkeringsbroms, 
nyckelfri start

  Motor 160 HK-117 kW

  Chassi ≥ 3.5 T(1)

  Dragkrok(2)

Möbelserie Orfeo Textil Antibes Textil Prestige 
(tillval)

(1) : Tillval: 3,65 T eller 4,25 T (heavy - 16'' - 140 HK) eller 4,4 T (heavy - 16'' - 160 HK)
(2) Maximal släpvagnsvikt: Din återförsäljare kan ge dig mer information eller besök vår hemsida

Arctic paket standard

Isolerad och uppvärmd gråvattentank, gardiner vid 
förarhytt, skydd för kylskåpsgallret, golvvärme

Accessory pack

Markis och solpanel (150 W)

Möbelserie Cosby Textil Flores

ALLT DU BEHÖVER INGÅR

Motor 120 HK

Manuell AC i förarhytten

Dubbla airbags

Farthållare + hastighetsbegränsare

Elbackspeglar

Traction+: Ökar husbilens drivkraft på besvärligt 
underlag och när väggreppet är dåligt

Eco-paket: Stop&Start, smart generator, elstyrd bränslepump

Svängbara och höjdjusterande hyttstolar med dubbla armstöd

Förarsätesöverdrag matchat med tyget i bodelen

Elektrisk fönsterhiss på förardörren

Mörkläggningsgardin till förarhytten 

Kraftfull kombination värmare/vattenvärmare 
6 000 W med programmerbar styrning

Infällt och isolerat fotsteg

Bodelsdörr med fönster

Myggnät

Panorama takfönster

Utdragbart fäste för platt-tv

Dubbelglasfönster med rullgardin/myggnät

Gardiner

Bäddbar dinette (beroende på modell)

Inner- och ytterbelysning i bodelen helt med LED

USB-uttag

UTRUSTNINGSNIVÅ FIRST LINE
OCH FLER FUNKTIONER 
MED MER PREMIUMKÄNSLA 

Motor 140 HK

9-växlad automatlåda

Sidoväggar i titanium-grå aluminium 

Aluminiumfälg 16” 

Lyxig bodelsdörr med fönster och centrallås bodel/bildel

Garderob med lyxingång

Madrassen Premium

Takfönster med utsugsfläkt (12 V) i det bakre 
sovrummet (beroende på modell)

Sänksäng med premiumklädsel (beroende på modell)

Kök: Kastrullskåp, magnettavla, flaskställ, hållare för 
soppåse, stänkskydd med dekorativ belysning

Garderob med lådor (6040)

Extra förvaringsutrymmen i badrummet

Trätrall i duschkabinen

Utomhusdusch

Förstärkt LED-belysning

Premium Möbelserien & Textil

Prydnadskuddar för hemtrevnad

Premium utvändig design

Specialstötfångare premium bak

(Beroende på modell)
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6040

7020 PREMIUM - PRESTIGE

6040

7020 PREMIUM

7020 PREMIUM

7020 PREMIUMISOFIX

T-System

Besök vår hemsida
www.chausson-husbilar.se

CHAUSSON / HELINTEGRERADE BILAR

Kraftfull kombination värmare/
vattenvärmare 6 000 W 

med programmerbar styrning

Mörkläggningsgardin 
till förarhytten 

Eco-paket
Start&Stop, smart generator, 

elstyrd bränslepump

Traction +
Ökar husbilens drivkraft på besvärligt 
underlag och när väggreppet är dåligt

STANDARD


Kök med vikbar arbetsyta


Badrum med separat dusch


Uppvärmt och upplyst garage 

med fästkrokar, 12/230 
V-uttag och två dörrar

ISOFIX

HELINTEGRERADE 
BILAR


SmartLounge. De båda sofforna görs snabbt 
om till bekväma sittplatser för resan (Isofix)
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160 cm

160 cm

6040 PREMIUM

6040 PREMIUM

7068XLB PREMIUM

7020 PREMIUM

7020 PREMIUM


EasyBed-systemet används för att reglera sängen på 

höjden och garagets lastrum efter dina behov

9-växlad 
automatlåda

Madrassen Premium
Se sidan 17

VANS
Vänd på katalogen 

för att läsa mer

Aluminiumfälg 
16” 

Specialstötfångare 
premium bak

Besök vår hemsida
www.chausson-husbilar.se

STANDARD

CHAUSSON / HELINTEGRERADE BILAR

I TITANIUM PREMIUM

3 TYPES VAN SLAAPPLAATSEN

HELINTEGRERADE 
BILAR SMART FÖRVARING


Alla våra maxi-salonger har som standard en elstyrd sänksäng

som är enkel att komma upp i när den är nersänkt


Modulerbart utrymme bak: 

Välj om du vill ha en eller två sängar!
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11k

Vans

www.chausson-husbilar.se

Bli en del
av gemenskapen 

Passion för innovation
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chaussonmotorhome

@van_in_gir

#MyChausson

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

0604 08

14

12 13

1110

92

CHAUSSON | 2022

1267 Likes

www.instagram.com/
chaussonmotorhome

www.youtube.com/
ChaussonCampingCar

www.facebook.com/
chausson.campingcar

Besök vår hemsida
www.chausson-husbilar.se Chausson är ett dotterbolag 

till gruppen TRIGANO, nummer 1 
inom fritidsfordon i Europa.

Alla tekniska specifikationer (text och bilder) som gäller vid 
tidpunkten för tryckning (augusti 2021) lämnas av Chausson 
i informationssyfte.
De kan komma att ändras, ofta på grund av tekniska framsteg. 
Icke-avtalshandling. Miljöhänsyn är viktigt för Chausson och 
därför är denna broschyr tillverkad av PEFC-märkt papper, 
vilket innebär papper från hållbart förvaltade skogar. Vid 
flerspråkig version har franska företräde.

Kreation och layout : jourj.buzz 
Bilder av: Ronan Kerloch, Sébastien Sassoulas, Benjamin Cellier, Olivier Devise

Året var 1980 och i Paris såg den 
första Chausson-bilen, Odyssée 4000, 

dagens ljus. Och det blev en ... van!

Vi kännetecknas av en stark van-tradition, 
kombinerad med ständig innovation.

För många av våra kunder har Chausson 
blivit en trogen vän på resor och äventyr 

och de delar gärna med sig av både 
upplevelser och fantastiska bilder.

Bli en del av Chausson-gemenskapen 
du också och dela med dig av dina 

finaste semesterminnen på Instagram 
och Facebook under hashtaggen:

VÅRA INNERSTA 
TILLVERKNINGSHEMLIGHETER

GODA SKÄL ATT 
VÄLJA CHAUSSON

HJÄLP 
ATT VÄLJA

V594 MAX

Familjeliv

V690

Äventyr

V594

Bästsäljare

V594S 

Ultrakompakt

HUSBILAR
Vänd på katalogen för att läsa mer

Delintegrerade bilar / Alkovbilar / Integraux

V697

Anpassningsbar

Bli en del
av gemenskapen 

Glöm inte att tagga 
ditt inlägg med 
#MyChausson!

Tack alla Chausson-användare för att ni taggar era bilder med #MyChausson: 
@aerial.janine, @dwnaturesports, @laurencemartarello, @lesaventuresdecelestin, @fritsch.loick, @milto34, 
@pilatescapdantibes, @tim_at_sea, @travelmonkeys47055, @van_in_gir  
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@tim_at_sea

@fritsch.loick

@laurencemartarello

@Dwnaturesports

@pilatescapdantibes

@aerial.janine

@lesaventuresdecelestin
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V690V697V594S PREMIUM - V594 PREMIUM 

är den enda 
tillverkaren som kan föreslå 

alla fördelar samtidigt 
som standardutrustning 

på samtliga modeller! Vattentätheten 
garanteras under sju år
Sidan 7

Körklar:
UTVÄNDIG MARKIS ÄR STANDARD

Elektriskt 
insteg

Solpanel

Traction +

Modularitet:



Bedsystem
Den smarta förvaringen av 
madrass/sängbotten i vans



Flexbox
Borttagbara förvaringsmoduler för att 
anpassa utrymmet efter dina behov



Flexbed
Elektrisk sänksäng som ger ett 
garage för 2 cyklar men också 

en komfortabel XXL-säng!
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CHASSIT, EN VIKTIG KOMPONENT
för en kvalitetsresa

Fiat förblir varumärket nummer 
ett på husbilsmarknaden.
1 800 specialiserade 
verkstäder “Fiat Camper 
Assistance” i Europa och 
telefonsupport 24 timmar om 
dygnet, sju dagar i veckan.

Ny instrumentpanel

Ny motortyp

Ny kylargrill

STANDARDUTRUSTNING

Ny Euro 6d-final-motor ✔

Aluminiumfälg 16” ✔

Däcklagningssats ✔

Dynamisk kurskontroll (ESP): Gör det möjligt att optimera stabiliteten 
på vägen, i kurvorna och förbättra bromsningen,

✔

Hjälp vid start i lutning ✔

Startspärr ✔

Antisladd (ASR): Ett system som reglerar accelerationen 
för att begränsa förlusten av väggrepp hos drivhjulen

✔

Traction+: Ökar husbilens drivkraft på besvärligt 
underlag och när väggreppet är dåligt

✔

Start&Stop ✔

6-växlad växellåda ✔

Centrallåsning av dörrarna ✔

Svängbara hyttstolar, justerbara i höjdled med dubbla armstöd ✔

Dubbla airbag ✔

Manuell AC i förarhytten ✔

Inbyggd radioantenn DAB i backspegeln ✔

Mittkonsoll med flaskhållare och telefonfack ✔

Tankkapacitet 75L

Motorspecifikationer

Slagvolym 2,2 L 2,2 L 2,2 L

Effekt HK-kW 120-88 140-103 160-118

Vridmoment Nm 320 350 380

Transmission Drivrem Drivrem Drivrem

Chassi 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

✔ : standard - O : tillval(1) V690-V697: 3,5 T (light) standard - (2) förutom 
V594S - niet compatibel met 120 pk motor en vouwdak

EN ENGAGERAD 
       produktionsenhet

GRADE 3
Alla våra skåpbilar Road Line har en 
isolering av Grade 3 som ger en maximal 
komfort på sommaren och på vintern.

RÅD
Med sina 170 återförsäljare erbjuder 
Chausson ett av det mest utbredda nätet 
i Europa vilket garanterar att du alltid 
har en medföljare under dina resor.

VI ÄR SÄKRA PÅ VÅR SAK
7 ÅRS TÄTHETSGARANTI!
Förutsätter en årlig täthetskontroll 
hos en godkänd verkstad.

FÖRDELARNA MED VPS-ISOLERINGEN
• En bättre isolering (värme/kyla),
• inget behov av termiska bryggor,
• en bättre värmespridning,
• minskad energiförbrukning,
• en bättre ljudisolering.
*standard på Road Line 

En tillverkningsanläggning på 23 000 m² med den 
senaste tekniken, anpassad enbart för van-tillverkning.

Upptäck 
fabriken på video

www.chausson-husbilar.se

9-växlad automatlåda (tillval)
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200 cm

130 cm

HJÄLP ATT VÄLJA

TRE OLIKA
 utrustningsnivåer 

Multimediastation (pack+))
-  Multimediastation med touchskärm (Fiat 8’’/Ford 9’’),

-  Radio FM/DAB för resa i hela Europa,

-  Kompatibel med smartphones, 

-  Direkt tillgång till back-kamera,

-  Bluetooth hands-free, USB-uttag

POP-UP TAK (tillval)

Upptäck 
våra vans på video

www.chausson-husbilar.se

OPTIONS

  Pack + 
Motor 140 HK, DAB/
Bluetooth multimediastation 
med touchscreen, 
rattstyrning samt 
backkamera

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

  Cykelställ
   Sats för förlängning 

av säng dinette
  Pop-up tak (3)

  Tankkapacitet 90 L

OPTIONS

  Visibility paket

  Safety paket

  Pack + 
Chassis 3,5 T (light), Dimljus 
med kurvtagningsfunktion, 
DAB/Bluetooth 
multimediastation med 
touchscreen, rattstyrning 
samt backkamera

  9-växlad automatlåda

  Motor 160 HK-117 kW

  Tankkapacitet 90 L

  Chassi 3,5 T (heavy)(1)

  Mörkläggningsgardin 
till förarhytten 

  Cykelställ

  Isofix(2)

  Pop-up tak (3)

OPTIONS

  Ultimate paket

  Safety paket

  Visibility paket

  Pack + 
Chassi 3,5 T (light), infällbara 
backspeglar, DAB/Bluetooth 
multimediastation med 
touchscreen, rattstyrning 
samt backkamera

  9-växlad automatlåda

  Motor 160 HK-117 kW

  Tankkapacitet 90 L 

  Chassi 3,5 T (heavy)(1)

   Cykelställ

  Isofix(2)

 Pop-up tak (3)

 (1) V594S inte kompatibel med detta heavy chassi - V690-V697 : 3,5 T (light) standard  - (2) förutom V594S - (3) Chassi 3,5t (light) nödvändigt - Ej möjligt med chassi 3,5t (heavy) 

Möbelserie Trendy Textil Napoli

Vit 

Vit 

Lanzarote 
grey (tillval)

Campovolo 
(tillval)

Svart 
(tillval)

Lanzarote 
grey (tillval)

Campovolo 
(tillval)

Svart 
(tillval)

Vit 

Möbelserie Okasha Textil Bergamo Möbelserie 
Hermitage

Textil Pescara

UTRUSTNINGSNIVÅ FIRST LINE
OCH FLER FUNKTIONER

Motor 140 HK

Maximalt med utrymme för maximalt med resglädje 

Förarsätesöverdrag matchat med tyget i bodelen

Digitalt programmerbart värmesystem som 
drivs med bränsle under körning

Stora lådor i köket

Extra förvaringsutrymme (beroende på modell)

Garderoben

Myggnätsdörr

Badrum med vikvägg

Ytterbelysning

VIP möbelserie och textilier

VIP utvändig design

VPS-isolering

DET NÖDVÄNDIGASTE (OCH MER DÄRTILL)

Motor 120 HK

Markis

Solpanel (120 W)

Manuell AC i förarhytten

Dubbla airbags

Farthållare + hastighetsbegränsare

Elbackspeglar

Traction+: Ökar husbilens drivkraft på besvärligt 
underlag och när väggreppet är dåligt

Aluminiumfälg 16” 

Förberedd för radio i hytt samt högtalare

Inbyggd radioantenn DAB i backspegeln

Svängbara och höjdjusterande hyttstolar med dubbla armstöd

Öppningsbara rutor bak

Elektriskt insteg

Badrum med fönster

Panorama takfönster

Förlängt matbord

Fäste för utomhusbord

Hundraprocentig LED-belysning

USB-uttag

UTRUSTNINGSNIVÅ ROAD LINE VIP
OCH MER PREMIUMKÄNSLA 

Lackerad stötfångare

Dimljus med kurvtagningsfunktion (dimljusen 
tänds automatiskt i kurvorna)

Ratt och växelspaksknopp i läder

Mörkläggningsgardin till förarhytten 

Platta fönster

Bedsystem: Den smarta förvaringen 
av madrass/sängbotten i vans (V594S-V594)

Fällbart bord

Trätrall i duschkabinen

Stor spegel

Förstärkt LED-belysning

Arbetsyta premium

Premium möbelserie och textilier

Premium utvändig design

Arctic paket standard (2)

Isolerad och uppvärmd 
spillvattentank,isolerade yttre vatten- 
och värmeledningar, uppvärmning diesel 
5500 W (Road Line VIP) / eller uppvärmning 
combi diesel D6E 6000 W (First Line, 
Road Line Premium), värmeisolering för 
instrumentbrädan, värmeisolerade gardiner 
för fönstren, gardiner för bakdörrarna 
(unntatt First Line), rullgardin i dinett

Ultimate paket
Elstyrd parkeringsbroms, keyless 
entry (upplåsning och start utan 
nyckel), LED-strålkastare

Safety paket
Kollisionsvarnare, körfältsvarnare, 
regn- och ljussensor, vägskyltsavläsning

Visibility paket
Panorama skyroof, bakre 
sidofänster förarsida*
*V594S, V594Max: bakre sidofânster förarsida ej möjlig

Isofix (tillval) 
 Förändrar 

utseendet och 
klädseln på säten
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V594 S V594

VIP

VIP

VIP

FIRST LINE

FIRST LINE

 5,41 m 

Perfekt för att resa vart man vill, 
när man vill, även i vardagen.
 

 5,99 m 

V594S:s storebror på 5,99 meter 
bjuder både på mer plats.  
Absolut en av marknadens mest använda 
(och omtyckta) planlösningar.

CHAUSSON / VANS

Ultrakompakt Bästsäljare


Badrum med fönster och 

uppfällbart handfat


Uppfällbar säng baktill


Maxi Cab : Dra på detta sätt fördel av maximalt trymme och 

samma höjd invändigt över hela längden på din Chausson van

FIRST LINE 
  Öppningsbara rutor bak

  Elektriskt insteg

  Markis

  Solpanel (120 W)

  Panorama takfönster

VIP 
 Myggnätsdörr

  Digitalt 
programmerbart 
värmesystem som 
drivs med bränsle 
under körning


Kylen nås enkelt både infrån 

och utifrån i FIRST LINE


Stor bakre säng som kan fällas upp vid behov
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V594 MAX V690

VIP

VIP

PREMIUM

PREMIUMPREMIUM

VIP

190 cm

VIP

Familjeliv Äventyr

VIP 
  Stora lådor i köket

  Badrum med vikvägg

CHAUSSON / VANS

 5,99 m 

På mindre än 6 meter finns 
fyra sköna fasta sängar.
Chausson går ännu längre och lägger till 
extrasängar för två, tre eller fyra personer.


Dubbla, urtagbara sängar baktill

 6,36 m 

Här finns plats för både stort garage 
och jättesäng. Hemligheten?
En elstyrd sänksäng (ovanför garaget) 
som nås utan stege om garaget inte används. 

  På dagen
Förvaringsutrymmet är funktionellt: 
Tålig klädsel, fästkrokar etc.

På natten
I det nedre läget får du en säng 
med fantastiskt mycket plats. 
I mellanläget kan sängen och 
garaget användas samtidigt.

PREMIUM  
  Platta fönster

  Trätrall i duschkabinen
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V697

VIPVIP

VIP

Anpassningsbar

 6,36 m 

Chausson har lyckats med konststycket 
att få in två rejäla enkelsängar i en van.
Du kommer att gilla alla smarta 
förvaringslösningar. Vad sägs om förvaring 
under sängen för bord och stolar?


Flexbox : borttagbara förvaringsmoduler 

för att anpassa utrymmet efter dina behov


Stora enkelsängar

CHAUSSON / VANS

UPPTÄCK VÅR 
BROSCHYR OM X550!
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...

X550
Mittemellan 
van och husbil

Läs mer i specialbroschyren 
och se mer på YouTube

X550
Mittemellan 
van och husbil

Besök vår hemsida
www.chausson-X550.com

VIP 
  VPS-isoleringen: Kraftig 

ljud- och värmeisolerande Effekt HK-kW
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