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* Längtan efter plats

The spirit of innovation
Passion för innovation

Exceptional series.
For Chausson, a special series must be exceptional both in terms
of its equipment and its price. For the first time in its history,
Chausson is offering a special A-Class series including the new 6040,
which is unique on the market.
6040

Fantastiska modeller.

Maxi bathroom with a very spacious
shower cubicle and a large wardrobe.
Maxi badrum med en mycket rymlig
duschkabin och en stor garderob.

Enligt Chausson ska specialserier vara helt enastående och erbjuda en
fantastisk utrustningsnivå - med ett pris som bräcker alla konkurrenter.
För första gången någonsin erbjuder Chausson en speciell layout
med den nya 6040 som är unik på marknaden.

UNIQUE ON THE MARKET / UNIK PA MÅRKNADEN.

Wraparound cab blind.
Premium mattress
main berth.
Mörkläggningsgardin
till förarhytten.
Madrassen Premium.

ISOFIX

6040
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160 cm

7068XLB

160 cm

6040
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A generous range of equipment
included as standard
 Manual cab air conditioning
 Driver and passenger airbag
 Swivel seats in the cab, with
double armrests and adjustable height
 Cab seat covers with matching cushions
 Electric de-icing rearview mirrors
 Cruise control and speed limiter
 ESP setup for camping-cars
(dynamic trajectory control)
 Luxury dashboard with aluminum inserts
 Chrome bezel instruments
 Leather-encased steering wheel
and gearshift
 Wraparound cab blinds
 Driver’s door with electric windows
6
 000 W Heating using vehicle fuel
digitally programmed and used
while on the road
 Luxury entrance door with window
and central locking cab/cell
 Flyscreen door
 Panoramic skylight
 TV bracket
 Premium mattress main berth
 Wooden shower duck board
 External shower
 Double-locking windows with
combined blinds/screens 100% LED
lighting inside and outside
 USB ports
 GRP on roof/floor/sides,
Styrofoam insulation
 Water tightness guaranteed for 7 years

Generös standardutrustning

1

1/M
 axi lounge with SmartLounge, Each of the two bench seats can quickly
be transformed into comfortable seats for road travel (Isofix certified).
Maxi soffa SmartLounge. De båda sofforna görs snabbt om till bekväma
sittplatser för resan (Isofix).
2/B
 ed with outstanding dimensions of 200 x 160 cm.
Säng med enastående dimensioner på 200 x 160 cm.
3/E
 lectric hideaway bed easily accessible in its low position, supplied as standard.
Elstyrd sänksäng som standard. Lätt att komma upp i när den är nedfälld.
4/L
 arge wardrobe.
Stor garderob.

4

6040

 Manuell AC i förarhytten
 Dubbla airbag
 Svängbara och höjdjusterande förar- och
passagerarsäte med dubbla armstöd
 Förarsätesöverdrag matchat med
tyget i bodelen
 Elbackspeglar
 Farthållare + hastighetsbegränsare
 ESP speciell framtagen för husbil
 Instrumentbräda av lyxmodell med
aluminiuminlägg
 Mätare med kromade konturer
 Ratt och växelspaksknopp i läder
 Mörkläggningsgardin till förarhytten
 Elektrisk vindruta på förardörren
 Uppvärmning 6000 W som kan
användas under färd
 Lyxig bodelsdörr med fönster
och centrallås bodel/bildel
 Myggnätsdörr
 Panorama takfönster
 Utdragbart fäste för LCD-tv
 Madrass Premium
 Trätrall i duschkabinen
 Liten utomhusdusch
 Dubbelglasfönster med rullgardin/myggnät
 Hundraprocentig LED-belysning
invändigt och utvändigt
 USB-uttag
 Glasfiberarmerad polyester i tak,
golv, aluminium i sidoväggarna,
Styrofoam isolering
 Vattentätheten garanteras under sju år

Furniture /
Möbelserien

Fabrics /
Textilier
Orfeo

Salaman

Brand
Engine power HP-kW
Automatic gear box
Overall length (m)
Overall width (m)
Overall height (m)
Interior height (m)
Wheelbase (m)
Gross capacity main
locker (L) (+/- 5%)
Seats authorised for road use
Sleeping berths
Dining seats
Max technically permissible
laden mass
Vehicle bodycoach weight
in running order (+/- 5%)
Fresh water capacity
Waste water capacity
Fuel tank capacity(1)
Predisposition leisure
battery (battery supplied
by the dealer)
Combined heater/water
heater with pulsed air
using vehicle fuel
Rear fixed bed
Hideaway bed
(cm) Cabin bed

S
O

Prestige (O)

Märke
Motoreffekt HK-kW
Automatlåda
Totallängd (m)
Totalbredd (m)
Totalhöjd (m)
Innerhöjd (m)
Axelavstånd (m)
Stora lastrummets kapacitet (L)
(+/- 5%)
Sittplatser enligt registreringsbevis
Sovplatser
Matplatser
Max tillåten totalvikt
Egenvikt i körklart skick
(+/- 5%)
Färskvattentank - volym
Gråvattentank - volym
Bränsletank - volym(1)
Förberett för bodelsbatteri
(batterier leveras av
återförsäljare))
Kombivärmare med bilens
drivmedel för uppvärmning
av varmvattnet
Fast säng bak
Nedsänkbar säng
Taksäng

6040

7068XLB

120-89
O
6,96
2,32
2,92
2,00
4,03

120-89
O
7,46
2,32
2,92
2,00
4,03

2110

2140

4
4
5

4
4
5

3500

3500

3050

3130

104 L
100 L
75 L

125 L
100 L
75 L

S

S

6000 W

6000 W
160 x 190 / 200

160 x 190
140 x 190

Dining area convertible
in extra spare bed

Dinetten kan göras om
till en extrasäng

130 x 195

Gas refrigerator
12V/230V

Kylskåp, gas
12 V/230 V

175 L AES

Standard equipment / Standardutrustning
Option / Tillval

175 L AES

Can’t be fitted on / Ingen möjlighet
(1) Conform to chassis provider / Chassitillverkarens uppgifter

#MyChausson
Photos, videos, product information and the name of
your nearest dealer are at your fingertips! /
Du hittar foton, produktinformation och information om
närmaste återförsäljare inte längre än ett klick bort!

• Weight ready for use: empty weight ready for use includes
the driver’s weight (75 kg) and the maximum reserve of water
in circulation, 100% of fuel and 100% of gas.
The empty weights ready for use on the list take into account only
standard equipment upon shipment from the factory.
European regulations tolerate a difference of +/- 5% on empty
weight ready for use. The vehicle maker reserves the right to modify.
• Accessories and equipments fitted as an option are not included
when determining the weight. Their weight should therefore be
deducted from the available payload.
• You may be able to find certain heavy accessories like large blinds
or generators in the marketplace. The weight of these accessories
should be deducted from the payload and could possibly lead to
a reduction in the actual passenger numbers. It is therefore
important not to exceed the maximum loads on axles and the
technically acceptable loaded weight when the vehicle is
fully loaded.
• Clean water reservoir capacity for homologation (approved for our
a-class) is 1 L, it must comply with regulations wis up to the user to
adapt loads and the number of passengers to the vehicle’s loaded
weight. To do this, clean water reservoir capacity can be adjusted
by the user to avoid reducing the number of passengers.
• Some models photographed in this catalogue may be shown
with equipment supplied as an option. The characteristics of
photographed models may vary from one country to the next.
Despite the care taken in producing this catalogue, this cannot be
viewed as a contractual document. Chausson reserves the right
to modify its models without prior notice. Chausson cannot be held
liable for any modifications made by its suppliers nor typographical
errors when printing these documents. It is forbidden to reproduce,
even partially, text or document. Do not litter the public highway.
• Your retailer is at your disposal to advise you and provide you
with any additional information.
• Where there are multilingual versions, the French text is the
binding version.
• Vikt i körklart skick: Vikten i körklart skick inbegriper chaufförens
vikt (75 kg) och en maximalt fylld vattenbehållare, 100 % diesel och
100 % gas. Vikten i körklart skick som angetts omfattar enbart
standardutrustningen från fabriken. En skillnad på +/- 5 % på vikten
i körklart skick är tillåten enligt europeisk lagstiftning. Tillverkaren
reserverar sig rätten att modifiera.
• De tillbehör som monterats valfritt är inte inräknade vid fastställandet
av tomvikten. Deras vikt ska därför dras av när lasten till förfogande
ska fastställas.
• Vissa tunga tillbehör som t.ex. markiser eller generatorer erbjuds
på marknaden. Vikten på dessa tillbehör dras då av från lastvikten
till förfogande och kan eventuellt komma att reducera det faktiska
antalet passagerare. Det är därför praktiskt att försäkra sig om att
den maximala axellasten och totalvikten inte överskrids då fordonet
lastas fullt.
• Vid typbesiktningen har vattentankens kapacitet angivits till 1L
enligt reglementet för homologering (del- och helintegrerade bilar).
Det är upp till användaren att anpassa lasten och antalet passagerare
till bilens totalvikt. Vattentankens kapacitet kan därför anpassas för
att undvika en reduktion av antalet passagerare.
• Det är användaren som ska anpassa lasten och antalet personer
ombord efter Fordenets nyttolast. Därför kan färskvattentankens
kapacitet regleras för att inte behöva minska antalet passagerare
under färd.
• Vissa modeller som är fotograferade i den här katalogen kan vara
presenterade med utrustning som tillkommer. Utformningen på de
fotograferade modellerna kan variera från ett land till ett annat.
Trots den noggrannhet som har lagts ner vid framställningen av
den här katalogen kan denna inte utgöra ett kontraktsdokument.
Chausson reserverar sig rätten att utföra ändringar utan föregående
information på dessa modeller. Chausson kan inte hållas ansvariga
för ändringar som kan ha utförts av sina leverantörer, inte heller
för skrivfel som uppkommig vid framställningen av dokumenten.
All reproduktion av text eller dokument, även delar av dessa,
är förbjuden.
• Din distributör finns till ditt förfogande för att informera dig och
förse dig med all komplimenterande information.
• Vid flerspråkig version har franska företräde.

All details at / Läs mer på

www.chausson-motorhomes.com
www.chausson-husbilar.se
10-31-1291
Certifié PEFC
pefc-france.org

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

All technical characteristics (texts and photos) valid at the time of printing (august 2020) are provided by
Chausson for general guidance. They may be subject to modification, often because of technical progress.
Non-contractual document. Since Chausson is committed to the environment, this publication has been
printed on PEFC paper from sustainably managed forests.
Where there are multilingual versions, the French text is the binding version.

The spirit of innovation
Passion för innovation
Alla tekniska specifikationer (text och bilder) som gäller vid idpunkten för tryckning (augusti 2020)
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.
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