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Reis naar de horizon

UN VOYAGE D’AVANCE
Een avantgardistische reis

Ontdek de
productie-eenheid
van uw camper
u Een industriële site uitgerust met de nieuwste

technologieën gewijd aan de productie
van campers.
u Gekwalificeerde teams gespecialiseerd in

de ontwikkeling en productie van campers.
u Een productiecapaciteit aangepast om

te voldoen aan de verwachtingen van
de verschillende Europese markten.
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Chausson Nr 1 in Frankrijk,
maakt deel uit van de TRIGANO
groep, de nummer 1 onder de
recreatievoertuigen in Europa.

Bezoek onze website
www.challenger-motorhomes.com

www.youtube.com/
ChaussonCampingCar

Meer dan alleen een gids...
Een gepassioneerde
vriend

Rijd... met uw van uw tijd vooruit!
Omdat innovatie de kern vormt van onze passie, reist u in een
Chausson altijd met een voertuig dat zijn tijd vooruit is.
Om trouw te blijven aan onze waarden is dit nieuwe gamma in deze zin bedacht.
U zult in detail de voordelen van het Flex Box-systeem en onze
nieuwe packs ontdekken, waarmee u uw ideale van kunt samenstellen.
Om u te helpen uw weg te vinden in al deze innovaties, kunt u vertrouwen
op Slipper, een gloednieuwe personage die u begeleidt bij uw keuzes
en die de passie van Chausson met u deelt...
Dankzij hem zal uw toekomstige van absoluut leuk zijn!

V594MAX, optie: VIP pack,
Road 15" pack, staalgrijs carrosserie
V594, optie: ELEGANCE pack,
Road 15" pack, zwart carrosserie

V594S

V584

V594

V594MAX

V597CS

V697

5,41 m
4 aantal zitplaatsen

5,99 m
4 aantal zitplaatsen

5,99 m
4 aantal zitplaatsen

5,99 m
4 aantal zitplaatsen

5,99 m
4 aantal zitplaatsen

6,36 m
4 aantal zitplaatsen

Dwarsbed

Dwarsbed

Dwarsbed

Stapelbedden

Enkele bedden

Enkele bedden

2/3 aantal slaapplaatsen 2/3 aantal slaapplaatsen 2/3 aantal slaapplaatsen 3/4 aantal slaapplaatsen 2/3 aantal slaapplaatsen 2/3 aantal slaapplaatsen
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www.facebook.com/
chausson.campingcar
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Doe zoals Hertz, wereldwijd nr.1 in
de verhuur en kies voor Chausson!
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Alleen voor Frankrijk.
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Een kwalitatieve basis die voor
al onze vans geldt
Het chassis van Fiat een zeer belangrijk
element voor een reis van kwaliteit
 iat blijft HET merk op de campermarkt en de betrouwbaarheid
F
van de Ducato hoeft niet meer te worden aangetoond.
De uitrustingen van Fiat, die door Chausson zijn gekozen,
zijn allemaal extra’s zodat u kunt genieten van optimaal comfort,
in alle veiligheid.
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 Airbag chauffeur,
 
remassistentie (ABS): een systeem dat de blokkering
van de wielen beperkt gedurende intense remperioden,

 
antislip (ASR): een systeem die de versnelling reguleert
om de vaste wegligging van de aandrijfwielen te beperken,
 
versnellingsbak met 6 versnellingen.
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Zeer comfortabele stoelen “Captain chair”, deze nieuwe
Fiat stoelen bieden een geïntegreerde hoofdsteun,
een bredere rugleuning, betere ondersteuning aan de
zijkant, een dubbele armsteun en een zitting die nog
comfortabeler is.
Zij kunnen met 180° gedraaid worden.
Na het draaien is het mogelijk de stoelen naar voren
te glijden om dichter bij de eetzone te komen. Zij zijn
standaard in hoogte en inclinatie verstelbaar.

Een comfortabele inrichting
 Een slaapplek van hoge kwaliteit

		
Al onze belangrijkste slaapplekken zijn standaard uitgerust met een
robuuste lattenbodem voor meer comfort en betere ontluchting.

 Slimme opbergruimte

		
Al onze bedden aan de achterkant kunnen worden opgeklapt zodat
gemakkelijk toegang kan worden verkregen tot de opbergruimten.
Leder plekje is geoptimaliseerd om op te ruimen.

 Luxueuze stoelen

		
Het schuim van onze kussens is speciaal gemaakt
om u een stevige comfortabele zitting te bieden.

 Schuifwastafel

		Schuifwastafel zodat de ruimte
douche/WC gemoduleerd kan worden
(behalve bij V594S en modellen met centrale douche).

3 	 
Pre-installatie van radio in cabine, met 4 luidsprekers,

 elektrisch bediende ramen,
 
centrale flessenhouder met vakje voor mobiele
telefoon.
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Gecentraliseerde vergrendeling van de

2

cabinedeuren.
5

 
Wieldoppen, reparatiekit bij lekke band.

6

 
Tapijt in stuurcabine.
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Een kwaliteitsisolatie
 lle vans van Chausson profiteren van een nieuw
A
isolatiesysteem VPS (Van Protection System).
De van is volledig bedekt met een isolerend
middel van polyestervezel dat perfect de metalen
structuur omhult.
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Dankzij de VPS verkrijgen we:
 een betere isolatie (warm/koud),
 het neemt de warmtebruggen weg,
 een betere verdeling van de warmte,
 vermindering van het energieverbruik,
 een betere geluidsisolatie.

V594, optie: VIP pack

Een volledig ingerichte keuken
 Een ware gaskookplaat

	Keuken die is uitgerust met 2 gaspitten. Een beschermingsplaat
van glas is beschikbaar. Wanneer het opengeklapt is dient het
als wand tegen kookspetters, en wanneer het omlaag is
gebracht dient het als werkvlak.

 Koelkast in hoge stand

	Met opbergruimte bovenaan (behalve V594S en modellen
met centrale douche).

 Binnentafel

	Al onze modellen zijn uitgerust met een uitschuifblad.

 Buitentafel
L’isolation VPS
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	Onze vans zijn uitgerust met een bevestiging aan de buitenkant voor de
tafel, naar gelang model.

5 GOEDE REDENEN OM
VOOR CHAUSSON TE KIEZEN
Een verlichting
die goed is uitgedacht
 
Een binnenverlichting die

100% LED is

		Een verlichting die 100% LED is,
om de energiebesparing met
10 te vermenigvuldigen en de
duurzaamheid met 30 jaar...
Een briljant idee voor u en de planeet!

De verwarming kan tijdens
het rijden worden gebruikt
 Onze verwarmingen kunnen zonder

probleem tijdens het rijden worden
gebruikt, ideaal voor uw passagiers
maar ook erg praktisch om de cabine
voor het rijden te verwarmen.

Gemakkelijk toegankelijk

7 jaar garantie
Voor Chausson begint kwaliteit bij de keuze
van de materialen: betrouwbaar en duurzaam.
Daarom profiteren onze vans van een
waterdichtheidsgarantie van 7 jaar.

En ook nog
polyvalent
Met het modulaire Flex Box-systeem en ergonomische
oplossingen staat de Chausson-innovatie ten dienste
van het leven aan boord en kunt u uw voertuig dagelijks
gebruiken en niet alleen op vakantie...

Het ontwerp
Naast de prioriteit voor de optimalisatie van
opbergruimten, kiest u met een Chausson van
voor de arantie van een interieurontwerp waarin
de nieuwste trends in wonen zijn verwerkt.

 Eén enkele sleutel

		 E
 én unieke sleutel voor het hele voertuig
en één sleutel voor de klapdeuren.
De grote sleutelbossen zijn verleden tijd.

 Handig dag en nacht

		De badkamer, de keuken of de hangkast
zijn dag en nacht, bij iedere gelegenheid
toegankelijk.

Een handige pre-installatie
 Een pre-installatie voor de TV

	Om welk gamma het ook gaat, al onze
campers zijn uitgerust met tenminste
één TV-aansluiting/antenne/220 V/12 V.
Voorbereiding satellietantenne
met D+.

Ultramodern
met Grade 3!
De Chausson-vans zijn geslaagd voor de verwarmingstests
die voldoen aan de Europese normen EN 1646-1. Het testprincipe
is eenvoudig: het voertuig wordt in een klimaatkamer geplaatst
bij een temperatuur van -15 ° C. De binnentemperatuur moet dan
binnen 4 uur na het starten van de verwarming 20 ° C bereiken.
De Chausson-busjes bereikten het doel in 3 en een half uur...
waardoor het mogelijk werd om de beroemde Grade 3 te bereiken.
Een prestatie vanwege de kwaliteit van de geselecteerde
materialen en de wijze van assemblage.

165 distributeurs
Om goed voor uw van te kunnen zorgen, bestaat ons
distributeurennetwerk alleen uit echte specialisten van
recreatievoertuigen. Chausson biedt een van de grootste
en best uitgeruste Europese netwerken op de markt.
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Winterpack

• Geïsoleerde en verwarmde afvalwatertank,
• geïsoleerde externe circuits van verwarming en
water
Niet mogelijk met Artic pack

VIP pack

BASIS
115

2L
115 PK (85 kW)*
Euro 6
Koppel 290 Nm
wit carrosserie

De standaard uitrustingen
• Airbag bestuurder
• radio-voorbereiding met 4
luidsprekers (cabine),
• voorbereiding satellietantenne
met D,
• windows met Luxe design voor,
• USB-aansluiting onder kussen
van bank,
• zijwanden slaapplaats
bekleding Soft Touch,
• leeslampjes op slaapplaats met
geïntegreerde USB-aansluiting,
• geïntegreerde plafondverlichting
op led;
• tapijt in stuurcabine,
• verwarming STOOKOLIE 4kW,
• VPS

* 130 PK 2,3L voor V697
(1) Behalve V594S
(2) Behalve V697
(3) Uitsluitend V697
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• airbag passagier,
• elektrisch verstelbare verwarmde
achterspiegels,
• manuele airconditioning in de cabine,
• cruise controle + snelheidsbeperker,
• geschilderde achterbumper,
• voorste rooster in zwarte glanskleur,
• koplampen met zwarte randen,
• elektrisch bediende instaptrede,
• muggennet voor schuifdeur,
• hoezen van de zitjes in de cabine met
bijpassende,
Niet mogelijk met ELEGANCE pack

ELEGANCE pack
Naast de uitrustingen van het Pack VIP,
krijgt u ook :
• aanrecht van keuken van gegoten
hars met geïntegreerde gootsteen
en met antispatrand,
• specifieke inklapbare dinettetafel,
• bekleding meubels,
• versterkte led-verlichting,
• aanvullende opbergruimte,
• grote spiegel,
• lattenvloer douche naar gelang model,
• buitenverlichting,
• bedsysteem afhankelijk van het model,
• 2 panoramisch dakluiken
700 x 500 mm
• specifieke stoffering Belize,
• verduistering van de cabine met
rolgordijn,
• bedieningspaneel ALU inserts,
• instrumentenpaneel chroom tellers,
• met leer bekleed stuur en
versnellingspook,
• inklapbare verwarmde
achteruitkijkspiegels die elektrisch
kunnen worden afgesteld

Artic pack(1)

• winterpack,
• verwarming combi Diesel D6E (6000 W) +
Digitaal programmeerbaar bedieningspaneel
voor de verwarming,
• isolerende hoes voor bedieningspaneel
Gordijnen voor thermische isolatie van de ramen,
• gordijnen voor achterste deuren,
• rolgordijn dinette
Niet mogelijk met Winter pack

Road 15" pack

• Lichtmetalen velgen 15 " New Style Zwart Mat,
• ESP Traction Plus + Hill Descent,
• DRL leds (day running lights),
• mistlampen

Road 16" pack (2)

• Lichtmetalen velgen 16 " 35L,
• Chassis 3,5T Light,
• ESP Traction Plus + Hill Descent,
• DRL leds (day running lights),
• mistlampen

Road 35L pack(3)

• Lichtmetalen velgen 16 " 35L,
• ESP Traction Plu + Hill Descent,
• DRL leds (day running lights),
• mistlampen

Mediapack DAB met GPS

• bluetooth Radio CD MP3 DAB met touchscreen
en bedieningsknoppen op het stuur,
• geïntegreerde radioantenne in de
achteruitkijkspiegel,
• GPS
• Achteruitrijcamera,

Mediapack DAB

• bluetooth Radio CD MP3 DAB met touchscreen
en bedieningsknoppen op het stuur,
• geïntegreerde radioantenne in de
achteruitkijkspiegel,
• achteruitrijcamera

Accessoires pack

• fietsenrek voor twee fietsen (max 30 kg)
• rolgordijn buitenkant in antraciet
• solar panel 100 W

Kleur, packs en design...
aan u om uw Chausson van te bedenken!
Staalgrijs

Hazel

130
2,3 L
130 PK (96 kW)
Euro 6
Koppel 320 Nm

(standard)

• chassis 3,5 T light,
• lichtmetalen velgen 15" New Style
zwart mat,
• lichtmetalen velgen 16 " 35L,
• automatische versnellingsbak
130-150-180 PK-ESP Traction Plus
+ Hill Descent -behalve 115 PK,
• automatische airconditioning
van de cabine, uitsluitend
met pack VIP of pack ELEGANCE,
• achteruitrijcamera,
• inhoud brandstoftank 120 L

Antraciet

Campovolo grijs

2,3 L
150 PK (110 kW)
Euro 6
Koppel 380 Nm

(uitsluitend pack ELEGANCE)

Rood

Tweed

180
2,3 L
180 PK (130 kW)
Euro 6
Koppel 400 Nm

Opties beschikbaar in
leefruimte

Belize

150

(optie / pack ELEGANCE)

Zwart

Beschikbare opties
chassis

• gecombineerde verwarming
Stookolie-elektrisch 6kW +
digitaal programmeerbaar
bedieningspaneel voor de
verwarming,
• gecombineerde verwarming
Gas-elektrisch 6kW +
digitaal programmeerbaar
bedieningspaneel voor de
verwarming,
• uitschuifbare steun voor platte TV,
• verduisteringsgordijn stuurcabine,
• digitaal programmeerbaar
bedieningspaneel voor de
verwarming,
• rolgordijnen + verduisterende
overgordijnen op de ramen van
de achterdeur,
• uitbreidingskit voor transversale
dinette slaapplaats,
• tweed stoffering (uitsluitend
pack ELEGANCE),
• fietsenrek voor twee fietsen (max 30 kg)
• motorfiets - (max 140 kg) - Niet
mogelijk met parkeersensoren,
• dakreling en ladder - (max 40 kg) met magnetisch haakje,
• parkeersensoren niet mogelijk
met motorfiets drager
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V594 / VIP
Badkamermodel V594/V594MAX met schuifbare wastafel.

Niet minder
dan vier
modellen...
Ons nieuwe gamma van minder
dan 6 meter biedt 4 indelingen en
3 verschillende slaapoplossingen...
U zult uw geluk vinden in een
Chausson!

V594 / V594MAX / VIP
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5,99 m

V594 / VIP / Hazel

Twist
5,99 m

V594MAX,
optie: ELEGANCE pack,
Road 16" pack, carrosserie rood

4 zitplaatsen

V584

4 zitplaatsen

V594

V594MAX

V597CS

Dwarsbed

Dwarsbed

Stapelbedden

Enkele bedden

2/3 aantal slaapplaatsen

2/3 aantal slaapplaatsen

3/4 aantal slaapplaatsen

2/3 aantal slaapplaatsen

4 zitplaatsen

4 zitplaatsen
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Het pack ELEGANCE...
ontworpen voor meer comfort,
meer ergonomie en meer
design...
V594 / V594MAX / ELEGANCE

V597CS
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V597CS

V584 / ELEGANCE

5,99 m

V584

Geoptimaliseerd opslagvolume
in de Twist V584 dankzij
de slimme kledingkast.

V594MAX / ELEGANCE

V584
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V697 / VIP

V697 / VIP / Hazel

Met deze grote laden en de zijplank die u in kunt klappen,
kunt u net als thuis lekker koken.

Het goede
compromis
Twist V697...
u hebt net het ideale
busje gevonden, tussen
optimalisatie van de
leefruimte en het grote
comfort van de
tweelingsbedden.

V697
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6,36 m

Twist
6,36 m

V697,
Optie: VIP pack, Road 35L pack,
carrosserie staalgrijs

V697

4 zitplaatsen

Enkele bedden
2/3 aantal slaapplaatsen
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Met het pack ELEGANCE is de
kledingkast uitgerust met een
uitschuifbare steun.
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6,36 m

V697 / ELEGANCE

V697 / ELEGANCE

Ook is het keukenmeubel helemaal
design met het pack ELEGANCE.

V697 / ELEGANCE
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De standaard uitrustingen
De waterdichtheid bij Chausson
wordt 7 jaar gegarandeerd,
op voorwaarden van een jaarlijks
controlebezoek bij één van de erkende
leden van het netwerk.

Alle vans van Chausson profiteren van
een nieuw isolatiesysteem VPS (Van
Protection System).

Al onze zitkamermeubels kunnen
standaard getransformeerd worden
in slaapplekken.

Al onze bedden kunnen worden
opgeklapt zodat gemakkelijk toegang kan
worden verkregen tot de opbergruimten.

Ramen in achterdeuren voor meer
licht en helderheid.

100% LED-buitenverlichting.

Bedsystem, ingebouwde opbergruimte voor matrassen/onderbedden.

Uw voorzieningen als optie
Dashboardbescherming / isolatie
(Artic pack).

Zonnepaneel (Optie pack).

Luifel (Optie pack).

Achteruitrijcamera.

Lichtmetalen velgen 15"
New Style zwart mat.

Lichtmetalen velgen 16" 35L.

Verduisteringsgordijn stuurcabine.

Uitbreidingskit voor transversale
dinette slaapplaats.

1
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3

4
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Van de kleinste tot de grootste,

Chausson's info komt ook

in alle maten!
Verken en verdiep uw kennis over Chausson
overal en op elk moment.
Onze website is aangepast aan al uw digitale
toestellen. Desktop, smartphones, tablets....
Foto’s, video’s, productinformatie, de
dichtstbijgelegen verdeler,
alle s binnen handbereik!

Discussies, exclusieve informatie,
foto’s, video’s in avant-première...

Chausson is ook
op Facebook.
Wordt ook lid!

Vind ons op YouTube...
Ontdek de nieuwe campergamma's, bezoek onze fabriek en ons kwaliteitslaboratorium...
en trakteer uzelf op onze maandelijkse afspraak “Bon appétit en Chausson”!
Bezoek ons op onze link: http://www.youtube.com/ChaussonCampingCar

!
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Met dit rendez-vous:
"Bon appétit en Chausson",
willen we u helpen lekker te
koken in uw camper en u de
Franse keuken (opnieuw)
dig,
te laten ontdekken: eenvou
!
rlijk
hee
en
authentiek

De recepten in video,maakt
u van mij een flash
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Technische kenmerken
V594S

VOERTUIG

Vorertuig
Vermogen motor PK-kW
Inhoud brandstoftank 90 L
Elektrisch verstelbare en verwarmbare spiegels
Inklapbare verwarmde achteruitkijkspiegels die elektrisch kunnen worden afgesteld
Stoelhoezen cabine in dezelfde stof als leefruimte (2 kg)
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Radio-voorbereiding met 4 luidsprekers (cabine)
Isotherme isolatieschermen stuurcabine
Verduisteringsgordijn stuurcabine (4 kg)
Tapijt in stuurcabine
Airconditioning stuurcabine
Cruise controle + snelheidsbeperker
GEWICHT (kg)
Massa in rijklare toestand (+/- 5%)
Maximum toegelaten gewicht
Maximaal gewicht aanhanger
AFMETINGEN (m)
Totale lengte (zonder ladder)
Totale breedte
Totale hoogte (zonder dakreling)
AANTAL PLAATSEN
Aantal zitplaatsen met gordel (zonder Motorfiets drager) (2)
Aantal zitplaatsen
Aantal slaapplaatsen
BUITENKANT
VPS
Elektrisch bediende instaptrede
Bergruimte: 2 x 5 kg of 2 x 7 kg of 1 x 10 kg
INTERIEUR
Muskietennet schuifdeur
Dubbelglas ramen met combi rollo's, muggenhor en verduistering
Dakluik 400 x 400 mm
Panoramisch dakluik 700 x 500 mm
Dinette om te bouwen tot extra slaapplaats
KEUKEN
Ingebouwd 2 pits gasstel en gootsteen
Koelkast gas/12 V/230 V
compressor koelkast
SLIM-koelkast met 2 deuren
Uitschuifbare tafel
BADKAMER
Douche
Uitschuifbare wasbak
Dakluik met muggengaas
douche verluchting
Opaal venster en dakventilatie
WATERVOORZIENING Inhoud verswatertank
Inhoud vuilwatertank
VERWARMING
Verwarming op diesel met ringverwarming
Verwarming tijdens het rijden te gebruiken
Verwarming STOOKOLIE 4 kW
ELEKTRISCHE
Elektrisch contrôle paneel
UITRUSTING
LED. lighting
Buitenverlichting
Voorbereiding voor 2e batterij (optionele batterij geleverd door dealer)
AFMETINGEN
Bovenste stapelbed
SLAAPPLAATSEN
Uitneembaar dubbelbed achterzijde
(mm)
Enkele bedden

Twist
FIAT
115-85
S
VIP pack
ELEGANCE pack
VIP, ELEGANCE pack
S
VIP, ELEGANCE pack
S
S
ELEGANCE pack
S
VIP, ELEGANCE pack
VIP, ELEGANCE pack
2890
3300
2000
5,41
2,05
2,61
4
4
2/3
S
VIP, ELEGANCE pack
S
VIP, ELEGANCE pack
S
S
ELEGANCE pack
S
S

V584

Twist
FIAT
115-85
S
VIP pack
ELEGANCE pack
VIP, ELEGANCE pack
S
VIP, ELEGANCE pack
S
S
ELEGANCE pack
S
VIP, ELEGANCE pack
VIP, ELEGANCE pack
2970
3300
2000
5,99
2,05
2,61
4
4
2/3
S
VIP, ELEGANCE pack
S
VIP, ELEGANCE pack
S
S
ELEGANCE pack
S
S

2L
115-85
290
riem

2,3 L
130-96
320
riem

2,3 L
150-110
380
riem

2,3 L
180-130
400
riem

Mechanisering

Chassis
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Twist
FIAT
115-85
S
VIP pack
ELEGANCE pack
VIP, ELEGANCE pack
S
VIP, ELEGANCE pack
S
S
ELEGANCE pack
S
VIP, ELEGANCE pack
VIP, ELEGANCE pack
2940
3300
2000
5,99
2,05
2,61
4
4
2/3
S
VIP, ELEGANCE pack
S
VIP, ELEGANCE pack
S
S
ELEGANCE pack
S
S
80 L

85 L
140 L
S
S

S
S
S
S

S
S
S

90 L
90 L
4 kW
S
S
S
S
ELEGANCE pack
S

S
S
100 L
90 L
4 kW
S
S
S
S
ELEGANCE pack
S

S
S
100 L
90 L
4 kW
S
S
S
S
ELEGANCE pack
S

1900 x 1330/1100

1900 x 1440

1900 x 1440

Mechanisering
Cilinderhoud
Vermogen PK/kW
Nm koppel
Distributie

V594

115 PK
130 PK
150 PK
180 PK
3,3 T
3,5 T (light)

<6m
S
O
O
O
S
O

>6m
S
O
O
S

5,41 m
V594MAX

Twist
FIAT
115-85
S
VIP pack
ELEGANCE pack
VIP, ELEGANCE pack
S
VIP, ELEGANCE pack
S
S
ELEGANCE pack
S
VIP, ELEGANCE pack
VIP, ELEGANCE pack
2960
3300
2000
5,99
2,05
2,61
4
4
4/5
S
VIP, ELEGANCE pack
S
VIP, ELEGANCE pack
S
S
ELEGANCE pack
S
S
80 L

V597CS

Twist
FIAT
115-85
S
VIP pack
ELEGANCE pack
VIP, ELEGANCE pack
S
VIP, ELEGANCE pack
S
S
ELEGANCE pack
S
VIP, ELEGANCE pack
VIP, ELEGANCE pack
2975
3300
2000
5,99
2,05
2,61
4
4
2/3
S
VIP, ELEGANCE pack
S
VIP, ELEGANCE pack
S
S
ELEGANCE pack
S
S

V697

Twist
FIAT
130-96
S
VIP pack
ELEGANCE pack
VIP, ELEGANCE pack
S
VIP, ELEGANCE pack
S
S
ELEGANCE pack
S
VIP, ELEGANCE pack
VIP, ELEGANCE pack
3165
3500L
2500
6,36
2,05
2,61
4
4
2/3
S
VIP, ELEGANCE pack
S
VIP, ELEGANCE pack
S
S
ELEGANCE pack
S
S
80 L

V594S
5,99 m

V584

V594

85 L
S
S
S

S
S

S
S
S

S
S
100 L
90 L
4 kW
S
S
S
S
ELEGANCE pack
S
1830 x 1320
1860 x 1400

S
S
90 L
90 L
4 kW
S
S
S
S
ELEGANCE pack
S

S
S
100 L
90 L
4 kW
S
S
S
S
ELEGANCE pack
S

1740 x 750 / 1900 x 620

1900 x 800 / 1950 x 800

V594MAX

V597CS
6,36 m

Montage niet mogelijk
S Standaard
O Optie
(1) gegevens van de autofabrikant
(2) onder voorbehoud typegoedkeuring

V697

De nieuwe Twist
V594s binnenkort
bij uw
concessiehouder!
- 1804001 - www.agence-connivence.fr - Foto’s Olivier Chomis, Sébastien Sassoulas, Ronan Kerlock

Net als zijn grote broers is
hij verkrijgbaar in 4 verschillende
motoren, 6 carrosseriekleuren
en 3 interieurs.
Ook verkrijgbaar met VIP- en
ELEGANCE-packs, evenals
alle andere modellenopties...

2019

Horizonte entdecken

UN VOYAGE
D’AVANCE

Alle technische kenmerken (teksten en foto’s) zijn geldig op het moment van afdrukken (augustus 2018) 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, avenue de Rochebonne / CS 69003 / 07302 Tournon-sur-Rhône Cedex
Tél. +33 (0)4 75 07 55 00 / contact@chausson.tm.fr

www.be.chausson-motorhomes.com /
www.nl.chausson-motorhomes.com
Avec
Trigano VDL
tous les papiers
se recyclent

Reis naar de horizon

TWIST V594S

KLEIN !
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›
L!
› FUNCTIONEE!
› INNOVEREND !
› COMFORTABEL …
› TOEGANKELIJK

TWIST V594S - 115 PK 2L ESP

BASIS
• Wit carrosserie

PA C K

• Elektrisch verstelbare
verwarmde achterspiegels

• Aanrecht van keuken
van gegoten hars met
geïntegreerde gootsteen
en met antispatrand

• 2 panoramisch dakluiken
700 x 500 mm

• Manuele airconditioning
in de cabine

• Specifieke inklapbare
dinettetafel

• Cruise controle
+ snelheidsbeperker

• Bekleding meubels

• Verduistering van de
cabine met rolgordijn

• Airbag bestuurder

• Airbag passagier

• Radio-voorbereiding
met 4 luidsprekers
(cabine)
• Voorbereiding
satellietantenne met D+
• Windows met LUXE
design voor
• USB-aansluiting onder
kussen van bank
• Zijwanden slaapplaats
bekleding SOFT TOUCH
• Leeslampjes op
slaapplaats met
geïntegreerde
USB-aansluiting
• Geïntegreerde
plafondverlichting op led
• Tapijt in stuurcabine
• Verwarming
STOOKOLIE 4Kw
• VPS

Naast de uitrustingen van het Pack VIP, krijgt u ook:

• Geschilderde
achterbumper
• Voorste rooster
in zwarte glanskleur
• Koplampen met zwarte
randen
• Elektrisch bediende
instaptrede
• Muggennet
voor schuifdeur
• Hoezen van de zitjes
in de cabine met
bijpassende

• Versterkte
led-verlichting
• Aanvullende
opbergruimte
• Grote spiegel
• Lattenvloer douche naar
gelang model
• Buitenverlichting
• BEDSYSTEEM
afhankelijk van het
model

• Specifieke stoffering
BELIZE

• Bedieningspaneel ALU
inserts
• Instrumentenpaneel
chroom tellers
• Met leer bekleed stuur
en versnellingspook
• Inklapbare verwarmde
achteruitkijkspiegels
die elektrisch kunnen
worden afgesteld
Niet mogelijk met VIP Pack

TWIST V594S Fiat Ducato 115PK 2L ESP WIT

• Mechanisering 115 PK 2L

Niet mogelijk
met ELEGANCE Pack

Reis naar de horizon
360°, Video en Details op www.be.chausson-motorhomes.com of www.nl.chausson-motorhomes.com

Volg ons op Facebook!

TWIST V594S | 2019
V594 S

+
+ ELEGANCE
Pack
Standaard VIP Pack

VORERTUIG FIAT
Vermogen motor PK-kW

115-85

Inhoud brandstoftank 90L

S

Elektrisch verstelbare en verwarmbare spiegels
Inklapbare verwarmde achteruitkijkspiegels
die elektrisch kunnen worden afgesteld
Stoelhoezen cabine in dezelfde stof als leefruimte

-

Airbag bestuurder

S

Airbag passagier

-

-

S

S
-

-

S

S

Radio-voorbereiding met 4 luidsprekers (cabine)

S

S

S

Isotherme isolatieschermen stuurcabine

S

S

S

Verduisteringsgordijn stuurcabine

-

-

Tapijt in stuurcabine

S

S

Airconditioning stuurcabine

-

Cruise controle + snelheidsbeperker

-

4

4

Antraciet
2890

Maximum toegelaten gewicht

3300

Maximaal gewicht aanhanger

2000

115 /85 PK-kW

S

GEWICHT (kg)
Massa in rijklare toestand (+/- 5%)

2/3 5,41 2L

Staalgrijs

Campovolo
grijs

Zwart

Rood

AFMETINGEN (m)
5,41

Totale breedte

2,05

Totale hoogte (zonder dakreling)

2,61

Hazel
(standard)

AANTAL PLAATSEN
Aantal zitplaatsen met gordel (zonder Motorfiets drager) (2)

4

Aantal zitplaatsen

4

Aantal slaapplaatsen

2/3

BUITENKANT
V.P.S

S

Elektrisch bediende instaptrede

-

Bergruimte: 2x5kg of 2x7kg of 1x10kg

S

S

S

S

S

INTERIEUR
Muskietennet schuifdeur

-

Dubbelglas ramen met combi rollo's, muggenhor en verduistering

S

S

S

Dakluik 400x400mm x2

S

S

-

Panoramisch dakluik 700x500 mm x2

-

-

Dinette om te bouwen tot extra slaapplaats

S

S

S

S

S

KEUKEN
Ingebouwd 2 pits gasstel en gootsteen

S

compressor koelkast
Uitschuifbare tafel

85 L
S

S

S

BADKAMER
Douche

S

S

S

Uitschuifbare wasbak

S

S

S

Dakluik met muggengaas

S

S

S

douche verluchting

S

S

S

Belize (uitsluitend
pack ELEGANCE)

Tweed (optie/pack
ELEGANCE)

• De optionele uitrusting “trekhaak/motorfietsdrager” kan in sommige gevallen het aantal zitplaatsen
op het inschrijvingsbewijs veranderen. Meer informatie bij uw verdeler.
• De massa van het voertuig in rijklare toestand: de massa in rijklare toestand omvat het gewicht van de
chauffeur (75 kg) alsook een maximale reserve aan water in omloop, 90% brandstof en 100% gas. De
massa’s in rijklare toestand houden rekening met de standaard voorzieningen wanneer de camper de
fabriek verlaat. Een verschil van ongeveer 5% van de massa in rijklare toestand wordt door de Europese
regelgeving aanvaard. De fabrikant behoudt zich het recht voor te wijzigen.
• De accessoires in optie geplaatst zijn niet inbegrepen in het rijklare leeggewicht. Hun gewicht is
bijgevolg af te trekken van het beschikbare nuttig laadvermogen.
• Sommige zware opties, zoals luifels van grote afmetingen en stroomgroepen, kunnen u worden
aangeboden op de markt. Het gewicht van deze accessoires komt in vermindering van het nuttig
laadvermogen en zouden eventueel een vermindering kunnen teweeg brengen van het reële aantal
toegelaten passagiers. Het is bijgevolg aangewezen zich ervan te vergewissen dat de maximum
belastbare gewichten per as en het totaal toegelaten gewicht van de motorhome niet overschreden
wordt bij totale belading van het voertuig.
• De capaciteit van de watertank moet conform zijn met de goedkeuring van het technisch toegelaten
gewicht van de motorhome in rijklaar gewicht. Het is aan de gebruiker de lading en het aantal personen
aan boord aan te passen naar gelang het laadvermogen van het voertuig. Hiervoor kan de capaciteit
van de tank met schoon water tijdens het rijden gereguleerd worden door de gebruiker om te vermijden
dat het aantal passagiers beperkt moet worden.
• Sommige modellen afgebeeld in de folder kunnen gefotografeerd zijn met uitrustingen die in optie
worden aangeboden. De eigenschappen van de afgebeelde modellen kunnen variëren van land tot
land. Niettegenstaande zeer veel zorg werd besteed aan het ontwerp en de realisatie van deze folder,
is dit geen contractueel document. Chausson kan ten allen tijde, en zonder voorafgaande verwittiging,
de karakteristieken van de verschillende modellen wijzigen. Chausson kan niet verantwoordelijk
worden geacht voor wijzigingen aangebracht door haar leveranciers, noch voor typografische fouten
die voorkomen bij de uitgave van de folder. Elke reproductie van deze folder, zelfs gedeeltelijk, is
verboden. Gelieve niet op de openbare weg te gooien.
• Uw verdeler houdt zich ter uwer beschikking om uw verder te informeren. Aarzel niet hem te
contacteren.
• In geval van een versie in meerdere talen, is het de Franse tekst die doorslaggevend is.

WATERVOORZIENING
Inhoud verswatertank

90 L

Inhoud vuilwatertank

90 L

VERWARMING
Verwarming op diesel met ringverwarming

S

S

S

Verwarming tijdens het rijden te gebruiken

S

S

S

Verwarming STOOKOLIE 4Kw

S

S

S

ELEKTRISCHE UITRUSTING
Elektrisch contrôle paneel

S

S

S

L.E.D. lighting

S

S

S

Buitenverlichting

-

-

Voorbereiding voor 2e batterij (optionele batterij geleverd door dealer)

S

S

S

AFMETINGEN SLAAPPLAATSEN (mm)
Uitneembaar dubbelbed achterzijde

1900 x 1330/1100

S : Standaard - : Montage niet mogelijk
(1) gegevens van de autofabrikant (2) onder voorbehoud typegoedkeuring

Reis naar de horizon
www.be.chausson-motorhomes.com

RCS B 458 502 838 Paris - www.manado.fr - Foto's Olivier Chomis - Niet-contractueel bindend document - TWIST V594S Fiat Ducato 115PK 2L ESP WIT

Totale lengte (zonder ladder)

