PASSION

En resa framåt i tiden

Chausson är ett dotterbolag
till gruppen TRIGANO,
nummer 1 inom fritidsfordon
i Europa.

Besök vår hemsida
www.chausson-husbilar.se

www.youtube.com
/ChaussonCampingCar
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www.facebook.com
/chausson.campingcar

www.instagram.com
/chaussonmotorhome

Gör som Hertz,
världsetta i uthyrning,
välj Chausson!

CHAUSSON / EDITION 2020

Det var under 1980 som den första
Chausson, med namnet Odyssée 4000,
presenterades på Paris billmässa.
Odyssée 4000 var en inredd skåpbil
som sedan öppnade vägen för många
skåpbilar som Cedra, Madras, Taiga.
1984 lanserades den första husbilen
från Chausson, Acapulco alkovbil.
40 år efter att Chaussons grundades blev
företaget en större allmän tillverkare
men som inte glömt sina första kärlekar.
En van har en speciell plats hos oss och
har tillägnats ett speciellt avsnitt i den
här katalogen.
Chausson är idag erkänd som en
innovativ tillverkare: det är normalt
eftersom innovation finns sedan
40 år i vårt DNA. Upptäck den på
följande sidor.
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Passion för innovation
Delintegrerade bilar,
för skräddarsydda resor

12

Alkovbilar,
det essentiella för familjen

24

Helintegrerade bilar, för dig
som älskar stora utrymmen

28

Hemligheter,
upptäck vår fabrik, våra
chassin och mycket mer...

34
43

Specialhäfte för vans,
Föreställ dig din idealiska
van...

Ladda ner appen
“QR Code” från AppStore
eller GooglePlay för att
scanna QR-koden.

Enbart för Frankrikes marknad.
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Vi ses på
vår hemsida
Chausson

Flera
unika
innovationer,
layouter och
koncept på
marknaden

Certifieringen
“Grade 3”,
är den
högsta
isoleringsnivån

Sidan 6 > 11
Sidan 39

En bättre
isolering,
en bättre
hållfasthet,
ett bättre
skydd
Sidan 38

Vattentätheten
garanteras
under
sju år

Valet
av
chassi

Uppvärmning
som kan
användas
under färd
Sidan 40

Sidan 39
Sidan 36 > 37

En sovplats
av hög kvalitet
med stora
dimensioner

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

Sidan 41
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En ytterdörr
med
fönster,
oavsett
utrustningsnivån

Chausson
är den enda
tillverkaren
som kan föreslå
alla fördelar
samtidigt som
standardutrustning
på samtliga
modeller!

Automatisk
val av
energikällor,

Duschkar
med dubbla
avlopp

alla absorbtionskylskåp
med tre energikällor
(12/230 V / gas)

för att underlätta
vattenflödet oavsett
lutning på marken
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Uppvärmda
och upplysta
garage
med fästkrokar, 12/230 V-uttag och

två dörrar

Hundraprocentig
LED-belysning
invändigt och
utvändigt,
ger bra ljus och.

Ett isolerat,
skyddat insteg
vid bodelsdörren.
Alla våra modeller är utrustade
med ett skyddande skal
för insteget,
vilket ger bättre ljudoch värmeisolering

PASSION FÖR INNOVATION

Rum eller badrum?
Varför inte båda två!

1

2

3

4

1 / Nattposition.
2 / Dagposition.
3 / Nedre läge.
4 / Högläge.
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PASSION FÖR INNOVATION

SmartSuite är unikt på marknaden:
• under dagen försvinner dubbelsängen i taket för att
lämna plats åt ett stort badrum med dubbelt handfat,
• på kvällen räcker det att trycka på en knapp för att
sänka ner dubbelsängen.
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8

6

7

5 / Stor fällbar spegel.
6 / Många förvaringsutrymmen.
7 / Dubbelt handfat.
8 / Tvärgående badrum
med dubbel duschvägg.

Återfinns i delintegrerade bilarna 778.
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PASSION FÖR INNOVATION

SmartLounge-effekt...

650 / VIP / Aspen

Det här nya salongkonceptet är mycket smart och kombinerar komfort,
estetik och funktionalitet under resan och vid stopp.
De båda sofforna görs snabbt om till bekväma sittplatser
för resan (Isofix*).

Återfinns i del-och helintegrerade bilarna:
- maxi soffa: 520, 630, 640, 650, 720,
- dubbelsängar: 708, 768XLB, 778, 7008, 7068XLB,
- enkelsängar: 747GA, 757, 767GA, 7047GA.

640 har erhållit det ansedda
europeiska priset för innovation
från en jury av experter som
tjusades av fyndigheten hos
SmartLounge-systemet.

*	
Isofix-systemet har syftet att underlätta installationen av barnstolen
och lägga till ett trepunktsfäste för barnens säkerhet.

Inlämnad patenansökan.
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PASSION FÖR INNOVATION

Unik i sitt slag på marknaden
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 vardagsrummet.
• på kvällen behöver man bara trycka på en enkel
strömbrytare för att sänka ner en eller två sängar.

1

2
3

1 / 2 våningssängar i dagläget.
2 / 2 sängar på varandra i mittläge för en person.
3 / 2 sängar i nattläge för 2 personer.

Återfinns i delintegrerade bilarna 634 och 716.
(Designad patent).

Dekor överenstämmer inte med 2020-sortimentet.

Inlämnad patenansökan.
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PASSION FÖR INNOVATION

Den smarta förvaringen
Detta nya koncept med supersmarta
förvaringsutrymmen bevisar att inte ens
i en kompakt husbil utgör förvaring ett
problem:
•u
 tifrån, möjliggör att enkelt reglera
bagageutrymmet i höjdled för att för att
kunna förvara en skoter eller cyklar,
• inifrån, tillåter många lättåtkomliga
förvaringsutrymmen.

720

Återfinns i modell 634 (design patent), 720 & 778.
1

2

720

720

778

1 / Nedre läge.
2 / Högläge.

Modulerbarhet...

Finns på skåpbilen V697.
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Flexbox är ett smart koncept för vans som
gör att du kan modulera utrymmet eller
förvaringen i funktion till om det används
under semestern eller vardagen.

PASSION FÖR INNOVATION

Den idealiska regleringen
T-Systemet används för att elektriskt reglera bordets höjd med precision.
T-Systemet är idealiskt när du sänker ner taksängen.
Bordet kan även ställas i flera riktningar med ena halvan som kan fällas
upp för att lättare röra dig i din van.

Finns på alla delintegrerade bilar maxi soffa.

Lösning för mer plats
30 cm

EasyBed-systemet används för att
reglera sängen på höjden och garagets
lastrum efter dina behov.
Lastrummets volym regleras med
en vev: överst för att transportera t.ex.
en cykel och längst ner för väskor
och campingutrustningar.

Finns på delintegrerade bilar med
centrala sängar, 514 och C514.

Premium

Utrymme...
Bedsystem är den smarta förvaringen
av madrass/sängbotten i vans.

Finns i skåpbilen V594S och V594.
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Premium

757 / Premium / Marshall
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CHAUSSON / EDITION 2020

För skräddarsydda resor
• Fiat eller Ford valfritt
• Certifierad “Grade 3”, den högsta isoleringsnivån
• Takets och golvets tjocklek överstiger
marknadens standard
• Extra breda och extra långa bäddar
• Uppvärmt och upplyst garage med fästkrokar,
12/230 V-uttag och två dörrar

/ / / / / FRIHETEN ATT VÄLJA / / / / /
Compact

Medium

Maxi

Queenbed

708, ± 7 m

758, - 7,2 m
768XLB, - 7,5 m
778, - 7,5 m > new

Enkelsäng

627GA, - 7 m

747GA, - 7,5 m
757, - 7,5 m
767GA, - 7,2 m

630, - 7 m
640, - 7 m

720, - 7,2 m > new

Maxi soffa

520, - 6 m
> new
650, - 6,4 m > new

För familjen

634, - 6,4 m

Traditionella

514, - 6 m
515, - 6 m

716, - 7,5 m

Upptäck de
delintegrerade bilarna
på video
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60 cm

Större dörr: 10 cm bredare
än en normal dörr!

SmartLounge, se sidan 8
520 / VIP

T-System

640 / Premium / Marshall

1

2

90 cm

630 / Premium
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CHAUSSON / DELINTEGRERADE BILAR / EDITION 2020

Friheten att välja...
VAL nr. 1

Delintegrerade bilar med maxi vardagsrum
Alla modeller som slutar på 0

Chausson fortsätter att förnya sig med unika
utföranden på marknaden: de har en en bredare
entrédörr och elektrisk taksäng, som försvinner
under dagen för att ge utrymme åt en stor
SmartLounge.

630 / Premium

4

640 / Premium

3

1 / Klädskåp med 2 stora spegelförsedda
dörrar (630, 640, 650).
2 / Alla våra taksängar är elektriska men
kan frikopplas manuellt när det behövs.
3 / Lättåtkomligt nedfällt läge utan steg.
4 / Maxi badrum med mycket rymlig
duschkabin.

160 cm

640 / Premium
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VAL nr. 2

Dubbelsängar
Alla modeller som slutar på 8

De finns i 3 storlekar, med eller utan SmartLounge.
Även i är Chausson återigen pionjärer i att som standard
erbjuda en exceptionell sängbredd på 160 cm på alla
mittsängar, oavsett urvalsnivå.

1

2

160 cm

768XLB / Premium

768XLB / Premium

3

1 / Tvärgående badrum med dubbel duschvägg.
2 / XLB, säng med enastående
dimensioner på 200 x 160 cm.
3 / Central taksäng.
4 / Bagageutrymme i högläge.
5 / Bagageutrymme i nedre läge.
6 / Förinstallerad utrustning för TV,
som standard och ett 2:a USB-uttag.

778 / Premium
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SmartSuite, se sidan 6

CHAUSSON / DELINTEGRERADE BILAR / EDITION 2020

SmartLounge, se sidan 8

768XLB / Premium / Australia

4

5

6

Alla våra
är höj- och
sänkbara för
att kunna ändra
bagageutrymmets
storlek.

768XLB / Premium

768XLB / Premium
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Förinstallerad
utrustning för TV,
som standard och
ett 2:a USB:uttag.

757, en enda golvnivå
från vardagsrummet
till sovrummet.
757 / Premium

627GA / Premium / Aspen
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CHAUSSON / DELINTEGRERADE BILAR / EDITION 2020

VAL nr. 3

Enkelsängar
Alla modeller som slutar på 7

De finns i 3 storlekar, med eller utan bagageutrymme och med eller utan SmartLounge.
Förutom generösa längder på sängarna erbjuder Chausson, på alla modeller
med två sängar, en sängbredd som är ovanlig på marknaden: 90 cm.

90 cm

627GA / Premium

Garage
förutom 757

Alla våra enkelsängar
har ett integrerat system
för att omvandla dem
till en XXL-säng.
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DELINTEGRERADE BILAR / STANDARDUTRUSTNINGAR
Vattentätheten garanteras under
sju år med en årlig kontroll hos någon
av nätverkets godkända medlemmar.

Alla våra delintegrerade bilar är
certifierade ”Grade 3”, den högsta
isoleringsnivån på marknaden,
se sida 39.

En kombination av oöverträffad tjocklek/hållbarhet/isolering,
långt utöver standarden.

Isoleringen XPS Styrofoam, ett
extra-fast isolermaterial med kraftig
ljud- och värmeisolerande effekt,
se sidan 39.

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

Taklucka i förarhytten - öppningsbar med jalusi för mörkläggning och myggnät.
Termoformade förvaringsutrymmen ovanför förarhytten med indirekt LEDbelysning på varje sida.

Justerbart mittbord höj- och
sänkbart (på teleskopstativ) på
längden och på tvären. Fällbord är
även tillgängliga på vissa modeller.

Dubbelt USB-uttag ovanför
förarhytten för att ladda t.ex.
mobiltelefoner och läsplattor.

Valet av chassi, våra delintegrerade
modeller finns tillgängliga på både
Fiat- eller Fordchassi, se sidan 36/37.

IRP-strukturen, en viktig nyhet,
se sidan 38.

KAROSS
Vit

Campovolo,
tillval Premium

Vit

Diffused silver,
tillval Premium

INREDNINGSSTILAR
Mobilier

Tissus

Orfeo

Aspen

Australia (Easy clean)
Premium

Marshall
Premium

Prestige (Easy clean),
tillval Premium

Easy clean:
ett material som
lätt kan rengöras
tack vare en
ytbehandling
som skyddar
mot fläckar.
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CHAUSSON / DELINTEGRERADE BILAR / EDITION 2020

Nya generationens ytterdörr med
fönster och jalusi för mörkläggning.

Två luckor är standard för att
underlätta och optimera packningen.
Alla våra förvaringsgarage är
uppvärmda oavsett utförande.

Svängbara förarhyttsäten, justerbara
i höjdled med dubbla armstöd.

Uppvärmning som kan användas
under färd, Perfekt för dina
passagerare men också mycket
praktiskt för att kunna värma upp
utrymmet under resan.

Alla våra halvintegrerade bilar har
all elektrisk utrustning samlad i
en Technibox, se sida 40.

Inbyggd LED-belysning i golvhöjd
att skapa stämning eller för att
underlätta nattkörning.

LED-belysning utomhus.

Ett skyddat och isolerat insteg.

För största möjliga
passagerarkomfort är varje säte
utrustat med ett nackstöd som kan
justeras i höjdled.

Säkerhetsbälten på alla godkända
platser - minst fyra trepunktsbälten.

VALBARA PAKETEN

• Manuell luftkonditionering i förarhytten
• Airbag för passagerare
• Farthållare och fartbegränsare
• Elektriska avfrostande backspeglar
• Lackerad stötfångare
• Kromad kylargrill
• Instrumentbräda av lyxmodell
med aluminiuminlägg
• Sätesöverdrag
• Myggnät för dörren
• Panoramatakfönster*
• Svarta konturer strålkastare Fiat
• Dimljus Ford

VIP-paket obligatoriskt
Premium-utrustning:
• Elegant design bakvägg
• Lyxig ytterdörr
• LED-belysning
• Huvudsaklig madrass
• Serveringsbord &
kökets förvaringsutrymmen
• Spaltgolv och
förvaringsutrymmen
i badrum
• Hallgarderob*

* Beroende på modell
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Övriga utrustningar:
• Centrallås förarhytt/invändigt utrymme
• Backkamera med skärmbild på backspegeln
• Jalusier för mörkläggning på glidskenor
• Prydnadskuddar för hemtrevnad
• Panoramatakfönster ventilation/utsug*
• TV-upphängning
• Eluttag utomhus
• Liten utomhusdusch

DELINTEGRERADE BILAR / MED ELLER UTAN PREMIUM-PAKET...
DELINTEGRERADE BILAR

Premium / Ytterdörr(1):
- lyxig dörr,
- tvåpunktslås,
- centrallås

Premium
Taksäng(1) designad med
spottar och LED-slinga

Andra fördelar med Premium...
Madrassen Premium,
se sidan 41.

Gasuttag utomhus för att lätt t.ex.
kunna grilla...

Integrerad backkamera.
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Vattenkran för en dusch efter
strandbesöket t.ex...

CHAUSSON / DELINTEGRERADE BILAR / EDITION 2020

Premium
- Kastrullskåp,
- serveringsbord + extra LED-belysning

Takfönstret för ventilation/utsug(3)
möjliggör ett utsug av förorenad luft
och en ventilation inomhus inom en
mycket kort tid.

Premium
Garderob med lyxingång(2)

Premium
- Duschspaljé,
- låda under handfat,
- extra LED-belysning

Dessa isotermiska gardiner
på glidskena skyddar dig mot
dagsljuset, nyfikna blickar och alltför
höga temperaturer tack vare sitt
flerskiktsmaterial.

(1) maxi soffa: specifik utrustning Se sidorna 14-15

(2) förutom 514, 515, 627GA, 634

Interiören i garderoben lyses upp
automatiskt när dörren öppnas.

(3) förutom maxi soffa 634, 716, 778
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Prydnadskuddar:
Premium-dekorering.

C717GA / Vatoa

1

2

3

C656

C717GA

1 / Unik på marknaden, alkovbil med fem säten i färdriktningen!
2 / Alkovsäng 1.55 m bred.
3/ Våra enkelsängar har ett integrerat system för att omvandla dem till en XXL-säng.
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CHAUSSON / EDITION 2020

Det essentiella för familjen
• Golvets tjocklek överstiger marknadens standard
• Extra breda och extra långa bäddar
• Kondensavvisande alkovsäng
• Uppvärmning som kan användas under färd
• Uppvärmda och upplysta garage med fästkrokar,
12/230 V-uttag och två dörrar

/ / / / / FRIHETEN ATT VÄLJA / / / / /
För familjen

Compact

Medium

Maxi

C514, - 6 m

C656, - 7 m

C714GA, - 7,2 m
C717GA, - 7,5 m > new

Upptäck
alkovbilarna
på video
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ALKOVBILAR / STANDARDUTRUSTNINGAR
IRP-strukturen, en viktig nyhet,
se sidan 38.

Vattentätheten garanteras under
sju år med en årlig kontroll hos någon
av nätverkets godkända medlemmar.

Nya generationens ytterdörr
med fönster och inbyggd jalusi
för mörkläggning.

Två luckor är standard för att
underlätta och optimera packningen.
Alla våra förvaringsgarage är
uppvärmda oavsett utförande.

C656

Våningssängar bak med 2 separata belysningar och USB-uttag.

KAROSS
Vit

C717GA

Badrum med dubbla duschväggar.
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Vit

CHAUSSON / ALKOVBILAR / EDITION 2020

Våra alkovbilar är utrustade
med värme > 5,5 kW har
certifierats “Grade 3”, den högsta
isoleringsnivån, se sidan 39.

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

Alla våra alkovbilar bilar har all
elektrisk utrustning samlad i en
technibox, se sida 40.

Alla våra modeller är serie utrustade
med ett skiljedraperi mellan
förarhytten och sovutrymmet
(förutom om modellen är utrustad
med rullgardiner i kabinen).

Svängbara förarhyttsäten, justerbara
i höjdled med dubbla armstöd.

Hundraprocentig LED-belysning
invändigt och utvändigt ger bra ljus
och innebär en återvinningsbar teknik.

Utrustning förberedd för TV.

LED-belysning utomhus.

Uppvärmning som kan användas
under färd Perfekt för dina
passagerare men också mycket
praktiskt för att kunna värma upp
utrymmet under färd.

Dubbelt USB-uttag ovanför
förarhytten för att ladda t.ex.
mobiltelefoner och läsplattor.

Inbyggt, fristående trappsteg.

Fästen för cykelställ.

INREDNINGSSTILAR

VALBARA PAKET

Möbelserien

Textil

Salinas

Vatoa (Easy clean)

• Manuell luftkonditionering i förarhytten
• Airbag för passagerare
• Farthållare och fartbegränsare
• Elektriska avfrostande backspeglar
• Lackerad stötfångare
• Kromad kylargrill
• Instrumentbräda av lyxmodell med aluminiuminlägg
• Sätesöverdrag
• Myggnät för dörren
• Panoramatakfönster
• Svarta konturer strålkastare Fiat
• Dimljus Ford

Easy clean:
ett material som lätt
kan rengöras tack vare
en ytbehandling som
skyddar mot fläckar.
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7068XLB / Marshall

7068XLB / Prestige
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CHAUSSON / EDITION 2020

för dig som älskar stora utrymmen
• Vardagsrum med soffor ansikte-mot-ansikte och
med ny SmartLounge-teknologi
• Kraftfull kombination värmare/vattenvärmare
6 000 W med programmerbar styrning
• Extra breda och extra långa sängar
• Uppvärmda och upplysta garage med fästkrokar,
12/230 V-uttag och två dörrar
• Gasskåp: Låg lastningströskel för enkelt byte
av gasbehållare

/ / / / / FRIHETEN ATT VÄLJA / / / / /
Medium
Dubbelsäng

7008, ± 7 m

Maxi
> new

7068XLB, - 7,5 m
7047GA, - 7,5 m

Enkelsängar

Upptäck
de helintegrerade
på video
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1

SmartLounge, se sidan 8

7068XLB

,
se sidan 8.

7068XLB / Prestige

Våra enkelsängar har
ett integrerat system för
att omvandla dem till
en XXL-säng.
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CHAUSSON / HELINTEGRERADE BILAR / EDITION 2020

Helintegrerade bilar,
dubbelsäng
& enkelsängar
2

3 modeller med central säng eller enkelsängar,
vardagsrum ansikte-mot-ansikte SmartLounge,
garage, fristående dusch och och 6 000 W
kraftfull värme.

160 cm

XLB: dubbelsäng med enastående
dimensioner på 200 cm x 160 cm.

5

7068XLB

3

4

7068XLB

90 cm

1 / Kastrullskåp, Serveringsbord +
extra LED-belysning.
2 / Alla våra mittsängar är höj- sänkbara.
3 / Sovalkov som nås via en stege (medföljer).
4 / Våra sängar ovanpå bagageutrymmen
är höj- och sänkbara för att man enkelt ska
få tillgång till förvaringsutrymmena.
5 / Badrum med dubbla duschväggar.

7047GA
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HELINTEGRERADE BILAR / STANDARDUTRUSTNINGAR
Vattentätheten garanteras under
sju år med en årlig kontroll hos en av
nätverkets godkända medlemmar.
agréés du réseau.

Isoleringen XPS Styrofoam, ett
extra-fast isolermaterial med kraftig
ljud- och värmeisolerande effekt,
se sidan 39.

Vattentät utsida, alla material som
kommer i kontakt med utsidan står
emot nedbrytning och påverkas inte
av fukt.

Kraftfull uppvärmning 6000 W
för bättre komfort i bodelen.

Panoramatakfönstret
700 x 500 mm som ofta placeras
ovanför köket sprider ljus och
skapar ventilation.

Stoppningen i våra dynor är utformade
för att ge en fast, bekväm komfort
när man sitter, utan att bli insjunkna
med tiden tiden, och med en mycket
hög spänstighet när det gäller
ryggstödet.

Madrassen Premium, se sidan 41.

Interiören i garderoben lyses upp
automatiskt när dörren öppnas på.

Två standard luckor för att göra
lastningen lättare och mer optimal
+ anti-glid golv i polyester.

Låg tröskel för att förenkla vid byte
av gasolflaska.

Alla våra rum har USB-uttag.

LED-belysning utomhus.

INREDNINGSSTILAR
Möbelserien

Textil

Orfeo

Aspen

Australia (Easy clean)

Marshall

Prestige (Easy clean)
tillval

Easy clean:
ett material som
lätt kan rengöras
tack vare en
ytbehandling
som skyddar
mot fläckar.

KAROSS
Vit
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CHAUSSON / HELINTEGRERADE BILAR / EDITION 2020

Samma klädsel som i bodelen.

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

Förar- och passagerarsäten som
kan roteras och justeras i höjdled samt
är försedda med samma klädsel som
i bodelen.

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

Hundraprocentig LED-belysning
invändigt och utvändigt ger bra ljus
och innebär en återvinningsbar teknik.

Förberedd utrustning med TVupphängning med ett eller flera
uttag för.

Dubbla inbyggda och isolerade
insteg.

VALBARA PAKETEN

Radio+ paket
• Manuell luftkonditionering i förarhytten
• Airbag för passagerare
• Farthållare och fartbegränsare
• Elektriska backpeglar av “buss”-typ
• Mörkläggningsjalusier för förarhytten
• Instrumentbräda av lyxmodell med
aluminiuminlägg
• Mätare med förkromade konturer
• Lyxig ingångsdörr
• Centrallås förarhytt/invändigt utrymme
• Myggnät för dörr

VIP-paket obligatoriskt
• Automatisk luftkonditionering i hytten
• Radio+ paket med GPS
• Aluminiumfälgar 16’’
• Ratt och växelspak i läder
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• Mutlimedia radio DAB,
FM (Bluetooth, CD/Dvd-spelare,
USB-port, MicroSD-kort)
• Rattkontroller
• Backkamera

CHAUSSON / INNERSTA TILLVERKNINGSHEMLIGHETER

Med andra ord, industriella
och mänskliga resurser
som lever upp till våra skyldigheter gentemot er...
Klimattester
Vi testar våra husbilar under
extrema förhållanden (här, i
klimatkammaren TRUMA
i München) för att kunna
erbjuda er högsta komfort
såväl sommar som vinter.

Kvalitetslaboratoriet

Chausson har nyligen inrättat ett
kvalitetslaboratorium med toppmodern
utrustning för att bättre kunna testa
komponenternas motståndskraft mot brott,
deformation och föråldring.

160 återförsäljare

tar hand om din husbil

Vårt nätverk av återförsäljare består endast
av verkliga experter på fritidsfordon som kan
Chausson utan och innan. Chausson erbjuder
ett av de mest omfattande och utrustade
nätverken på den europeiska marknaden...

Upptäck
våra tester
på video

Eftermarknadsservice
Er återförsäljare är och kommer alltid vara din priviligierade samtalspartner som leder 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,
såväl som ett europeisk plattform för reservdelar.

Campus Trigano
Campus Trigano är både
ett utbildningscentrum för
försäljningspersonalen, och ett
kunskapcenter i Chausson-fabriken.
Där utbildas alla nyanställda i sina
roller tjänster som montörer,
elektriker och truckförare.
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Webbplats för Tournon-sur-Rhône, France

Chausson tillverkas av TRIGANO VDL
- fabriken upptar ett område motsvarande 33 fotbollsplaner (200 000 m² varav 48 000 täckta),
- en av de mest omfattande produktionerna i Europa med mer än 13000 husbilar och husvagnar per år,
- över 900 personer arbetar med att designa och tillverka dem,

Titta på vidon
från vår fabrik

- våra husbilar säljs i mer än 27 länder.
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Chassit,

en viktig komponent
för en kvalitetsresa
Fiat förblir varumärket nummer ett på husbilsmarknaden
och tillförlitligheten hos Ducato är väletablerad.
När det gäller service kan du dra nytta av 1 800 specialiserade
verkstäder “Fiat Camper Assistance” i Europa och
telefonsupport 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan.
Vit

Campovolo
tillval Premium
- Husbilschassi med låg tyngdpunkt för bättre tillgänglighet.
- Bredare spårvidd baktill: mer stabilitet på vägen, mer utrymme invändigt.
- Airbag på förarplatsen,
- assistans vid bromsning (ABS): ett system som förhindrar hjulens
låsning vid tillfällen av kraftig inbromsning,
- dynamisk kurskontroll (ESP): gör det möjligt att optimera stabiliteten
på vägen och i kurvorna och förbättra bromsningen,
- 6-växlad växellåda.

Ny Fiat EURO 6d-temp-motor

- Mycket bekväma “kaptensstolar” - Fiats säten erbjuder inbyggda nackstöd,
bredare ryggstöd, bättre sidostöd, dubbla armstöd och en ännu bekvämare sits.
De är justerbara som standard i höjdled och i lutning.

- Motor med en cylindervolym på 2,3 L för pålitlighet
och garanterad driftsäkerhet,
- ökat vridmoment och effekt för en bevarad körglädje,
- turbo med variabel geometri för minskad förbrukning,
- Stop & Start-system (tillval eco-paket) för miskade utsläpp.

- Förberedd utrustning för radio i förarhytten, högtalare,
- fönsterrutor som styrs elektriskt,
- mittkonsoll med flaskhållare och telefonfack.
- Centrallås för dörrarna till förarhytten.
- Inbyggd radioantenn i backspegeln.

Alkovbilar, delintegrerade bilar
& helintegrerade bilar
Motorisation
Effekt
Slagvolym
Vridmoment Nm
Fördelning
Automatlåda
Chassi
3,5 T
3,65 T, light
4,25 T, heavy(1)
4,4 T, heavy(1)

120 HK
89 kW
2,3 L
320
drivrem

140 HK
104 kW
2,3 L
350
drivrem
O

160 HK
117 kW
2,3 L
380
drivrem
O

180 HK
130 kW
2,5 L
400
drivrem
O

S
O

O
O
O

O
O

O
O

O

O

- Navkapslar,
- anti-punkterings sats.

Ny Fiat automatlåda som
tillval(2)
Denna helt nya 9-växlade automatlådan
använder en momentomvandlare som underlättar
manövreringar, en mjukare körning utan ryck
och ett kontinurligt vridmoment.

S standard
O tillval
ingen möjlighet
(1) förutom C656, 514, 515, 520, 634, 650
(2)	integrerad i det automatiska paketet som förenar den 9-växlade automatväxeln,
Eco-paket (i serie på 160 HK och 180 HK), legeringsfälgar 16”
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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.

U N I K T !
Valbart chassi i
hela sortimentet
delintegrerade bilar

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.
I år genomgår den en omfattande uppgradering innuti och
fortsätter att som standard erbjuda det bästa förhållandet
mellan utrustningar/pris på marknaden.
Blanc

Diffused silver
tillval Premium
- Husbilschassi med låg tyngdpunkt för bättre tillgänglighet.
- Bredare spårvidd baktill optimerar det invändiga utrymmet och stabiliteten
på vägen.
- Airbag på förarplatsen,
- assistans vid bromsning (ABS): ett system som förhindrar
hjulens låsning vid tillfällen av kraftig inbromsning,
- antisladd (ASR): ett system som reglerar accelerationen
för att begränsa förlusten av väggrepp hos drivhjulen,
- dynamisk kurskontroll (ESP): gör det möjligt att optimera
stabiliteten på vägen, i kurvorna och förbättra bromsningen,
- mekanisk växellåda med sex lägen,
- hjälp vid start i lutning,
- frikopplingsbar handbroms.

Nytt Ford-chassi
-F
 örbättrad förbrukning och minskade utsläpp,
- förbättrad aerodynamik,
-e
 lektronisk servostyrning,
-S
 top & Start-system i serie,
- lågfriktionsdäck.

- Svängbara förarhyttsäten, justerbara i höjdled med dubbla armstöd.
- Ford ljudsystem med AM/FM-radio, Bluetooth®, USB-portar och
extra uttag: kan användas för att ansluta en smartphone för att ringa
hands-free eller lyssna på musik,
- läderklädd ratt.

Motorisation
Effekt
Slagvolym
Vridmoment Nm
Fördelning
Automatlåda

- Centrallås för hyttdörrarna.
- Breda sidoskydd i samma färg som karossen.
- Hjul 16”,
- sats anti-punktering.

Alkovbilar och
delintegrerade bilar
130 HK - 92 kW
2L
330
drivrem
O

170 HK - 125 kW
2L
405
drivrem
O

S
O

O(3)
O

Chassi
3,5 T
4,1 T(4)
S standard
O tillval

automatisk växellåda Ford
tillval
Med hela 6 växlar använder växellådan
en momentomvandlare samt ett system
som styr den elektroniska växlingen.

(3)	förutom C514
(4)	förutom C514, 514, 515, 520, 634, 650,
automatväxel är inte kompatibel med detta chassi

Radio (tillval), Fiat och Ford

Den växellådan känner av sluttande terräng
eller bergiga områden och ger automatiskt
assistans i Drive-läget.

- Multimediastation med touchskärm (Fiat 8’’/Ford 9’’),
- radio FM/DAB för resa i hela Europa,
- direkt tillgång till back-kamera,
- kompatibel med smartphones AppleiOS och Android (Weblink 2.0),
- Bluetooth hands-free, musik-streaming och 2 USB-uttag,
- navigation speciellt utformad för husbilar över Europa som tillval.
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IRP-strukturen,
en viktig nyhet

IRP är en viktig innovation för en bättre isolering,
en bättre hållfasthet,
ett bättre skydd.

Oavsett vilken nivå av finish det handlar om,
uppfyller våra strukturer samma höga kvalitetsstandard
Alkovbilar & delintegrerade bilar
1 	

Vattentät ustida,
alla material som kommer
i kontakt med utomhusmiljön
står emot nedbrytning och
påverkas inte av fukt. Invändigt
prioriteras trämaterial.

54,5 mm*

Stor limmad aluminiumprofil
Tätningsmassa för sammanfogning
av ytorna

Effektiv som standard av trä/
komposit, som förstärker
stommen i våra väggar och
golv genom att kombinera
kompositens långa livslängd
med den exceptionella
hållfastheten hos massivt trä.

XPS Styrofoam

3 	

XPS Styrofoam

Tak i förstärkt polyester
(GRP)
Aluminiumbeläggning 
Undersida av förstärkt polyester
(GRP)
Med effekten “frånsida vatten”
stiger

4 	 

Invändig väggbeklädnad
Golvmatta i PVC
Plywood 6 mm

Förstärkt ram
Bärlister av trä
Bärlister av komposit
Utökad
kompositbeläggning

2 	

63,5 mm*

Ordentliga tjocklekar på
golv/tak, bland de bästa på
marknaden - ger bättre hållfasthet
för att klara belastningen och
begränsar eventuella förändringar
med tiden.
* Obs: Utifrån sin speciella form
används en särskild teknik för taken
hos våra alkovbilar, tjocklek 34,5mm,
EPS isolering.

XPS Styrofoam

För mer information,
scanna mig.
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Den högsta

isoleringsnivån
En bättre isolering tack
vare den kända isoleringen
XPS från STYROFOAM:
uppmärksamma att om
den inte är blå är det inte
STYROFOAM: glöm inte
att kontrollera...
En bättre isolering tack vare tjocklekarna
på golvet och taket: golv på 63,5mm, tak på
54,5 mm (delintegrerade) som överstiger
branschens standarder, tveka inte
att jämföra...
En förening mellan trä/kompositmaterial
(alkovbilar och delintegrerade) som förstärker
stommen på våra väggar, golv och tak genom
att förena kompositmaterialets livslängd med
den enastående hållfastheten hos massivt trä.
Unikt på marknaden...

på marknaden, certifierad
med en standard
Det är lätt att säga att vi erbjuder det bästa,
det är svårare att bevisa det på ett opartiskt sätt.
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,.
Tester i kylrum har gjorts i Tyskland (TRUMA) och i Frankrike
(EBERSPÄCHER KALORI).
Våra tester bevisar att våra vans och delintegrerade bilar, precis som våra
alkovbilar, är “formade” för att tackla hårda vintrar och mildra varma somrar.
Naturligtvis ska en extern isotermisk gardin förutses i mycket kallt väder (tillval).
* med värme > 5,5 kW

Ett bättre skydd tack vare polyestern på
väggarna som förstärk på taket och under golvet.

Förtroendebevis:

7 års garanti!
Med en årlig kontroll hos en godkänd
medlem i nätverket.

För mer information,
scanna mig.
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Technibox

Det tekniska området allt-i-ett

Genom Technibox samlas
alla de styrfunktioner som är
avgörande för att din husbil
ska fungera bra på ett ställe.
Den kan nås genom en särskilt
avsedd lucka utifrån.

7
1

2

3

4
8
6
5

Techniboxen är skyddad genom en
vattentät lucka som kan låsas med
nyckel, vilken ger tillgång till två
separata tekniska områden:

Technibox är standard
på alla våra alkovbilar
och delintegrerade bilar.

Tekniskt område

Tekniskt område

elektricitet

Det tekniska området för
elektricitet möjliggör enkel
åtkomst till elpanelen: nu
slipper du krångel varje gång
en säkring ska bytas ut!
1
2
3
4

Elcentral
Laddare/försörjning av batteri
Åtkomst till säkringarna
Skyddslucka

rent vatten

Det tekniska området rent vatten gör det möjligt att:
fylla tanken med vatten, anpassa vattentankens
kapacitet utifrån antal personer och/eller den last
som skall transporteras, att enkelt rengöra tanken
för maximal hygien.
Detta fack är utrustat med en droppskål för vattenstänk.
Vattnet stannar inte i facket utan rinner ut genom
öppningen som är avsedd för detta ändamål.

8 	Utvändigt uttag med
strömförsörjning på 230 V

Uppvärmning på motorbränsle
Glöm oron för tankning

Nyttolast och platsbesparing

Till skillnad från gas som ibland är svårt att hitta utomlands
där anslutningarna kan vara inkompatibla kan man fylla på
med diesel nästan var som helst på jorden.

Att välja uppvärmning på motorbränsle innebär också att minska
husbilens nyttolast. Två gasflaskor på 13 kg väger i verkligheten
52 kg (13 kg motsvarar i själva verket innehållet) och att undvara
en av dem innebär en betydande vinst ifråga om vikt. När endast
en gasflaska behöver tas med får man en besparing både i vikt
och utökat förvaringsutrymme.

Förenklad användning,
ingen skötsel

Användning under färd

Med en enda blick på bränslemätaren på instrumentbrädan
kan du kontrollera att tanken inte är tom. Nu är det slut med
obehagliga överraskningar och byten av gasflaskor i mitt i natten.
Med Chausson behöver du sällan hantera tunga gasflaskor det
är faktiskt bara användningen av kylskåpet, spisen och ibland
varmvattenberedaren som drivs med gas.

och fullständigt säkert

Till skillnad från gas som kräver användning av en skyddad krets
som stänger av gastillförseln vid stötar, kan uppvärmningen på
motorbränsle användas kontinuerligt och säkert under färd.
Förutom körkomforten för passagerarna kommer ni när ni tar rast
att uppskatta att det invändiga utrymmet är uppvärmt och bekvämt.
Många konkurrenter erbjuder detta alternativ som tillval, andra
har det inte alls.
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En sovplats
av hög kvalitet

Maximalt skydd

för individen

Eftersom vi på Chausson inte låter
oss begränsas av en standard för
att garantera maximalt skydd åt
våra kunder är alla våra husbilar
systematiskt utrustade med en
jordfelsbrytare på 30 mA.
Till skillnad från en konventionell
strömbrytare som skyddar materialet,
skyddar jordfelsbrytaren även
personer. Den stänger automatiskt
av strömmen när en strömförlust
som indikerar ett isoleringsfel
upptäcks.
Denna enhet möjliggör alltså ett
skydd mot kortslutningar och
överhettning av ledare vid
överbelastning.

En liten tupplur efter måltiden eller en god natts läkande sömn - det finns
inget bättre sätt att göra sig redo för en ny vandring, en tur på mountainbiken
eller för att upptäcka nya platser. Lägg dig ner, du befinner dig utan tvekan
i en Chausson...

En bekväm madrass som sitter
ihop med en robust ribbotten
Alla våra madrasser är:
- tillverkade i Frankrike,
- speciellt utformade för våra husbilar med stoppning av hög kvalitet.

Alla våra madrasser är överdragna med madrassväv
som är:
- anti-bakteriell och motverkar kvalster (för optimal hygien),
- certifierad med OEKO-TEX® Standard 100 (inga hälsofarliga ämnen).

Standard
programmerbar
digital reglering
Möjliggör en exakt digital reglering
av önskad rumstemperatur, snabbare
uppvärmning med accelererad
ventilationsinställning.
För alla modeller i serien som är
utrustade med kombinerad värme/
vattenvärmare, en boostfunktion
för att uppnå önskad temperatur
på varmvattnet snabbare samt
programmering av alla funktioner
med hjälp av en klocka.

På delintegrerade bilar Premium & helintegrerade
är alla våra madrasser (för de huvudsakliga bäddarna)
utrustade med:
- en stoppning med hög hållfasthet som anpassar sig perfekt till
din kroppsform för ett minimalt tryck,
- madrassväv Feranice som reglerar värme, för en bättre avledning
av kroppsvärmen,
- ett förstärkt lager av vadd för en mjuk mottagande och en
optimal bäddkvalitet.
De flesta av våra huvudsakliga bäddplatser är standardutrustade med
en robust ribbotten för ökad komfort och bättre ventilation,
samt med metallram för ökad hållfasthet.

Madrass med hög elasticitet
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säng med ribbotten

Chaussons information finns,
tillgänglig i alla storlekar, från

den minsta till den största!
Utforska och fördjupa dina kunskaper om
Chausson, var som helst och när som helst.
Vår hemsida är anpassad för alla dina digitala
enheter, som stationär dator, smartphone
och läsplatta.
Du får foton, produktinformation och information
om närmaste återförsäljare direkt i handen!

Diskussioner, exklusiv information,
foton och videor...

Chausson finns även
på Facebok: Gå med!
Möt oss på Youtube...

Vi ses också
på Instagram!

Upptäck nya husbilar, besök vår fabrik
och vårt kvalitetslaboratorium...

@chaussonmotorhome

Vi ses på vår kanal:
www.youtube.com/ChaussonCampingCar

Upptäck
den nya
broschyren
för Titanium...
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En exklusiv serie med 4 sprängfullt
utrustade, unikt designade modeller
med automatväxel.

Upptäck
sortimentet
Titanium
på video
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Föreställ dig din idealiska van...
• Maxihytt med samma höjd invändigt över
fordonets hela längd
• Nytt Panoramic View-tak (Premium-paket)
• Värme som kan användas under körning
med digital programmerbar reglering
• Isoleringssystem VPS (Van Protection System)
som gör att det kända Grade 3 kan uppfyllas
• Alla badrum har ett fönster
• Många tillbehör finns fabriksmonterade

/ / / / / FRIHETEN ATT VÄLJA / / / / /
Tvärgående sängar
Våningssängar

Compact

Medium

V594S, 5,41 m

V594, 5,99 m

Maxi

V594MAX, 5,99 m
V697, 6,36 m

Enkelsängar

Upptäck
skåpbilarna
på video
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Upptäck din vans
produktionsanläggning
1

1 / En industrianläggning med de senaste
teknologierna avsedda för produktion av skåpbilar.
2 / Kvalificerade team specialiserade på utveckling
och produktion av konverterade skåpbilar.
3 / En produktionskapacitet anpassad för att svara
på olika förväntningar på europeiska marknader.

2

3

Upptäck fabriken
på video
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En bas av kvalitet
för alla våra van
•E
 uro 6D-temp-motor,
2,3 L, 120 HK, ESP

5 goda
skäl att
välja
Chausson

•T
 akbelysning med LED-lampor

•M
 axihytt

•L
 äslampor vid sängarna
med USB-uttag

•L
 yxklädsel för dinettefönster

•U
 SB-uttag under bänkens dyna

•S
 idoväggar i sovdelen med
Soft Touch-yta

•F
 örberedd för satellitantenn med D+

•S
 äten av hög komfort
“kaptens-stolar” Matta för hyttgolv

•C
 entrallås på hyttdörrar

•K
 ombinerad värme diesel 4 kW,
användbar under körning

•K
 ylskåp i högt läge

•P
 rogrammerbar digital
kontrollpanel för värme

•F
 örinstallerad radio i hytt 4 högtalare
•R
 iktig gashäll

Lugn och ro
Har konstruerats med material
av kvalitet, alla våra skåpbilar
har en tätningsgaranti på 7 år.

•E
 xternt bord
•B
 ädd av hög kvalitet

Ergonomi
Alla våra inredningar prioriterar
utrymmet och förvaringsutrymmen
för din komfort.

Design
Din skåpbil har de senaste
boendetendensernanbåde invändigt
och utvändigt.

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

Fördelarna med
VPS-isoleringen
• En bättre isolering (värme/kyla),
• inget behov av termiska bryggor,
• en bättre värmespridning,
• minskad energiförbrukning,
• en bättre ljudisolering

Alla uppgifter om testerna finns på sidan 39.
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Råd
Med sina 160 återförsäljare erbjuder
Chausson ett av det mest utbredda
nätet i Europa vilket garanterar att
du alltid har en medföljare under
dina resor.

VIP och Premium
Upptäck alla uppgifter om VIP- och Premium-paketen i den tekniska katalogen.

VIP

VIP
Ingång

VIP
Kök

Premium

Premium
Ingång

Premium
Kök med specifik arbetsbänk
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VIP
Hazel-miljö

Premium
Belize-miljö

VIP
Maxihytt och takfönster 700 x 500 mm

Premium
Panoramic View-tak
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VIP
Hazel-miljö

Premium
Belize-miljö

Chausson V594S
Upptäck Maxi Cab från och med
V594S och sina 5,41 meter.
Dra på detta sätt fördel av maximalt
utrymme och samma höjd
invändigt över hela längden
på din Chausson van.

1

1 / Tvärgående säng av hög kvalitet.
2 / Badrum med fönster.
3 / Maxi Cab för en maximal boyta.
4 / Komfort och ekonomi tack vare värmekontrollen.
5 / Exemplarisk finish in i minsta detalj.
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5,41 m

Maxi Cab
3

4

5
4
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Upptäck Bed System
i detalj på sidan 11
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1 / V594 Premium.
2 / V594 VIP.
3 / Panoramic View i säkerhetsglas.
4/P
 anoramic View-tak med isoleringsoch mörkläggningsgardin.
5 / Kök V594 och V594MAX.
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Chausson V594

5,99 m

Med Panoramic View-taket
kommer din syn på V594 att ändras.
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Denna utrustning finns på hela sortimentet
och förändrar ditt sätt att resa.
Kör iväg för att upptäcka nya vyer
medan du sitter bekvämt inne i din
Chausson van.
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Chausson
V594MAX
Över hela sortimentet ger VIP-paketet
exklusiva utrustningar till din van.
Din V594MAX blir unik, precis
som du och klar för resa.
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1 / Våningssängar med bädd av hög kvalitet.
2 / Badrum V594 och V594MAX.
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3

5,99 m

VIP

4

Utrustad med

VIP-paket

6
5

3 / VIP-paket, myggnät på skjutdörrar.
4 / V594MAX VIP.
5 / VIP-paket, elektriskt trappsteg.
6 / VIP-paket, panoramiskt takfönster.

VIP

Alla utrustningar som ingår
i VIP-paketet finns i den
tekniska katalogen.

VIP
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1 / Badrum.
2 / V697 VIP.
3 / Flex Box.
4 / V697 VIP.

Flex Box, upptäck den
i detalj på sidan 10

Upptäck
Flex Box
på video

54

CHAUSSON / VANS / EDITION 2020

Chausson V697

6,36 m

Här har varje centimeter i din van
använts för ditt välbefinnande.
Med Premium-paketet har varje
detalj utformats för att ge elegans
och finess, som här på V697 utrustad
med det nya Panoramic
View-taket som ingår
i det här paketet.
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Premium

Premium
Hitta alla utrustningar i Premium-paketet
i den tekniska katalogen
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5 / Premium-paket, fönster bakom sovdelen.
6 / Premium-paket, extern belysning.
7 / Premium-paket, platta fönster.

Premium
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Din Chausson-återförsäljare

Alla tekniska specifikationer (text och bilder) som gäller
vid idpunkten för tryckning (augusti 2019) ges 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.

TRIGANO VDL
1, avenue de Rochebonne - CS 69003
07302 Tournon-sur-Rhône Cedex - France
Tél. +33 (0)4 75 07 55 00 / contact@chausson.tm.fr

En resa framåt i tiden

www.chausson-husbilar.se

