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Passion för innovation
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Goda skäl  
att välja Chausson

Extra ljud- och 
värmeisolerande  
egenskaper 
(Road Line).

Har konstruerats  
med material av 
kvalitet, alla våra  
vans har en 
tätningsgaranti  
på 7 år.

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

Med sina 160 återförsäljare

En engagerad produktionsenhet
En industrianläggning med det senaste.

UPPTÄCK ÄVEN VÅRA ANDRA 
BROSCHYRER OM  

DELINTEGRERADE OCH, 
HELINTEGRERADE BILAR!

Du får foton, produktinformation och 
information om närmaste återförsäljare…
www.chausson-husbilar.se

Sedan 1980 har vi lett  

utvecklingen på marknaden med  

våra nyskapande produkter, där många 

har blivit referensmodeller för klassen.

Enligt Chausson ska specialserier vara helt  

enastående, med ett pris som bräcker  

alla konkurrenter.

Detta gäller även i år, och nu har  

vi utökat vårt sortiment för att svara  

mot alla krav, prisnivåer och  

önskemål...

DELINTEGRERADE BILAR

SPECIALSERIER
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Passion för innovation

The spirit of innovation 

Passion för innovation

A-CLASS / HELINTEGRERADE BILAR

* Längtan efter plats

SPECIAL SERIES

2021
SPECIALSERIER
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V594S

 

V594
 

V690

V594MAX V697

2021

NEW

Road Line VIP

5,41 m 5,99 m 6,36 m

Ett okomplicerat erbjudande

1 chassi: Fiat

Fem modeller i tre storlekar... 

... och tre olika utrustningsnivåer

Referensprodukten  
på marknaden och  
1 800 specialverkstäder  
som sköter underhållet.

med ett oöverträffat förhållande mellan utrustning och pris

CHAUSSON / VANS

1   Det nödvändigaste, 
2   fler funktioner  

1   Det nödvändigaste, 
2   fler funktioner, 
3   mer premiumkänsla  

1   Det nödvändigaste 
(och mer därtill) 

standard

standard

standard
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1  

1  
2

1  
2  
3

Tre olika konfigurationer
HJÄLP ATT VÄLJA

Det nödvändigaste (och mer därtill)
• Traction + 
• Aluminiumfälg 16”
• Solpanel
• Skärmtak
• Manuell AC i förarhytten
• Dubbla airbag
•  Svängbara och höjdjusterande  

hyttstolar med dubbla armstöd
• Matta för hyttgolv
• Farthållare + hastighetsbegränsare
• Förinstallerad radio i hytt högtalare
•  Inbyggd radioantenn DAB  

i backspegeln

Det nödvändigaste (och mer därtill) +
fler funktioner 
• Motor 140 HK
• Elbackspeglar
• Maxi cab
• Förarsätesöverdrag matchat med tyget i bodelen
• Uppvärmning som kan användas under färd
• Stora lådor i köket
• Extra förvaringsutrymme (beroende på modell)
• Garderoben
• Myggnät
• Badrum med fönster och vikvägg (beroende på modell)
• Elektrisk fotsteg 
• Ytterbelysning
• VPS-isolering

Det nödvändigaste (och mer därtill) +
fler funktioner +
mer Premiumkänsla 
• Lackerad stötfångare  
• Infällbara backspeglar
• Halvljus LED (DRL)  
• Dimljus 
• Mätare med kromade konturer   
• Ratt och växelspaksknopp i läder
• Mörkläggningsgardin till förarhytten    
• Platta fönster
• Bedsystem (beroende på modell)
• Förstärkt LED-belysning
• Stor spegel
• Trätrall i duschkabinen
• Arbetsyta premium, Premium möbelserien  & textil
• Premium utvändig design

standard

standard

standard

360°, film och information hittar du på www.chausson-husbilar.se

•  Kromad kylargrill/Svarta  
konturer strålkastare 

• Tankkapacitet 90 L 
• Panorama takfönster
• Förlängt matbord
• Externt bord
• Hundraprocentig LED-belysning 
• USB-uttag
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2021CHAUSSON / VANS

Möbelserien  
Hermitage

Textil 
Pescara

Möbelserien  
Okasha

Textil 
Bergamo

Möbelserien  
Trendy

Textil 
Napoli

Vit Sahara Stålgrå Antracit Campovolo-grå Svart
Standard kaross Tillval karossS Standard

O Tillval
* Förutom V594S
**  Lackerad stötfångare 

inkluderad
(1)  Din återförsäljare  

kan ge dig mer 
information

Motor 140 HK-104 kW S
Motor 160 HK-117 kW O
9-växlad automatlåda O
Chassi 3,5 T (light / heavy) O
Vit kaross S
Metallic-lack:  
sahara, silver, mörkgrå, campovolo, svart O

Pop-up tak(1) O
Connect paket: DAB/Bluetooth radio, touchscreen,  
backkamera på multimediastation, rattkontroll O

Visibility paket: panorama Sky-Roof, sidofönster i sovdelen(1) O

Arctic paket: Isolerad och uppvärmd spillvattentank,  
isolerade yttre vatten- och värmeledningar, uppvärmning  
combi diesel D6E 6000 W, värmeisolering för  
instrumentbrädan, värmeisolerade gardiner för fönstren,  
gardiner för bakdörrarna, rullgardin i dinett*

S

Motor 140 HK-104 kW S
Motor 160 HK-117 kW O
9-växlad automatlåda O
Chassi 3,5 T (light / heavy) O
Vit kaross S
Metallic-lack:  
sahara, silver**, mörkgrå**, campovolo**, svart** O

Mörkläggning av hytt med markis O
Pop-up tak(1) O
Connect paket: DAB/Bluetooth radio, touchscreen,  
backkamera på multimediastation, rattkontroll O

Visibility paket: panorama Sky-Roof, sidofönster i sovdelen(1) O

Arctic paket: Isolerad och uppvärmd spillvattentank,  
isolerade yttre vatten- och värmeledningar, uppvärmning  
combi diesel D6E 6000 W, värmeisolering för  
instrumentbrädan, värmeisolerade gardiner för fönstren,  
gardiner för bakdörrarna, rullgardin i dinett*

S

Motor 120 HK-89 kW S
Motor 140 HK-104 kW O
Chassi 3,5 T (light / heavy) O
Vit kaross S
Connect paket: DAB/Bluetooth radio, touchscreen,  
backkamera på multimediastation, rattkontroll O

Arctic paket: Isolerad och uppvärmd spillvattentank,  
isolerade yttre vatten- och värmeledningar, uppvärmning  
combi diesel D6E 6000 W, värmeisolering för  
instrumentbrädan, värmeisolerade gardiner för fönstren,  
gardiner för bakdörrarna, rullgardin i dinett*

S



Maxi Cab
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VIP

VIP

VIP

1 /  Road Line, komfort och ekonomi  
tack vare digital värmekontroll.

2 /  Road Line, badrum med fönster och vikvägg.
3 / Stor bakre säng som kan fällas upp vid behov.
4 /  Standard aluminiumfälg 16",  

skärmtak, solpanel.

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

5,41 m

www.chausson-husbilar.se
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2021

First Line

First Line

2 First Line

1 /  Stor bakre säng som kan fällas  
upp vid behov.

2 /  Kylen nås enkelt både från  
in- och utsidan i First Line.

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

5,99 m

Takfönster som standard. 

CHAUSSON / VANS
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VIP

VIP

VIP

5,99 m

Road Line
Maximalt med utrymme för  
maximalt med resglädje.

Familjeliv.
På mindre än 6 meter finns fyra sköna fasta sängar.  
Chausson går ännu längre och ger dig flexibiliteten  
att anpassa dessa till 2, 3 eller 4 personer.

Är ni bara två eller tre som ska åka?  
Vik undan den övre sängen helt  
eller delvis.

Road Line
Stora lådor i köket.

www.chausson-husbilar.se
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1

2

VIP

VIP

VIP

VIP

CHAUSSON / VANS

6,36 m

1 /  Flexbox, borttagbara 
förvaringsmoduler för att anpassa 
utrymmet efter dina behov.

2 /  Stora enkelsängar.

Road Line
Nytt badrum för V594,  
V594Max och V690. 

Anpassningsbar.
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?

Panorama Sky-Roof (Visibility paket).

Sidofönster i sovdelen (Visibility paket).



NEW
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Premium

6,36 m

Den stora nyheten 2021.
Chaussons första van med sänksäng!  
Den bakre delen kan fungera som garage på dagen  
och som sovrum på natten. 

Tillval Pop-up tak. 

Road Line Premium
Platta fönster. 

Road Line Premium - klädsel och inredning. 
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PremiumPremium

Premium

Premium

Premium

190 x 190 cm

CHAUSSON / VANS

Road Line Premium
Trätrall i duschkabinen. 

Road Line Premium
Förstärkt LED-belysning. 

Förvaringsutrymmet  
är funktionellt: tålig  
klädsel, fästkrokar etc.  

I det nedre läget  
får du en säng med  
fantastiskt mycket  
plats.

PÅ DAGEN

PÅ NATTEN

www.chausson-husbilar.se

Ramp. 



V594S V594 V594MAX V690 V697
FIRST  
LINE

ROAD LINE FIRST  
LINE

ROAD LINE FIRST  
LINE

ROAD LINE ROAD LINE FIRST  
LINE

ROAD LINE
VIP Premium VIP Premium VIP Premium VIP Premium VIP Premium
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Passion för innovation

Mer info om tillvalen finns på sidan 4-5.  ingen möjlighet
S Standardutrustning
O Tillval
* Extra bädd
(1) Med förbehåll för godkännande

•  Vikt i körklart skick: Vikten i körklart skick inbegriper chaufförens vikt (75 kg) och en maximalt fylld 
vattenbehållare, 90 % 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 är utrymmeskrävande eller generatorer kan erbjudas på marknaden.  
Vikten på dessa tillbehör dras då av från lastvikten till förfogande. Det är därför praktiskt att försäkra sig 
om att den maximala axellasten och totalvikten inte överskrids då fordonet lastas fullt.

•  Kapaciteten hos färskvattentanken (typgodkänd för våra vans husbilar är 90 liter är förenlig med 
lagstiftningen över vikt i körklart skick som är tekniskt tillåten för campinghusbilar under färd. 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.

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.chausson-husbilar.se

#MyChausson

•  Vissa modeller som är fotograferade i den här katalogen kan 
vara presenterade med utrustning som tillkommer valfritt. 
Utformningen på de fotograferade modellerna kan variera från 
ett land till ett annat. Trots den noggrannhet som lades  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.

Märke

Motoreffekt  HK- 
kW

120- 
89

140- 
104

140- 
104

120- 
89

140- 
104

140- 
104

120- 
89

140- 
104

140- 
104

140- 
104

140- 
104

120- 
89

140- 
104

140- 
104

Totallängd (m) 5,41 5,99 5,99 6,36 6,36
Totalbredd (m) 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05
Totalhöjd (m) 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61
Innerhöjd (m) 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88
Axelavstånd (m) 3,45 4,03 4,03 4,03 4,03
Hjul 16" 16" 16" 16" 16"
Sittplatser enligt registreringsbevis(1) 4 4 4 4 4
Sovplatser 2/3* 2/3* 4/5* 2/3* 2/3*
Matplatser 4 4 4 4 4
Max tillåten totalvikt 3300 3300 3300 3500 3500
Egenvikt i körklart skick (+/- 5%) 2864 2897 2938 2877 2910 2951 2897 2930 2951 3135 3176 3102 3135 3176
Vikt på dragkrok 2500 2500 2500 2500 2500
Färskvattentank - volym 90 L 100 L 100 L 100 L 100 L
Gråvattentank - volym 90 L 90 L 90 L 90 L 90 L
Förberett för bodelsbatteri  
(batterier leveras av återförsäljare) S S S S S

Kombivärmare med bilens drivmedel  
för uppvärmning av varmvattnet 6 kW 6 kW 6 kW 6 kW 6 kW 6 kW 6 kW 6 kW 6 kW

Gasolvärmare och varmvattenberedare  

Sängutrustning övre säng 133/110 x 190 144 x 190 140 x 186
Dubbelsäng 80 x 190 / 80 x 195
Elektrisk nedsänkbar säng, 2 personer, max. 250 kg 190 x 190
Övre sovplats 132 x 183
Dinetten kan göras om till en extrasäng S S S S S S S S S
Kylskåp, gas 12 V/230 V 80 L 80 L 80 L 80 L 80 L 80 L 80 L 80 L
Kompressorkylskål 12 V/230 V 70 L 70 L 70 L 70 L

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.


