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DET BESTE FRA
TO VERDENER
SMIDIGHETEN TIL EN VAN OG
KOMFORTEN TIL EN BOBIL

VERDEN ÅPNER SEG FOR DEG

NEW

DET BESTE FRA
TO VERDENER
Før måtte du alltid velge mellom van og bobil: Nå
skaper Challenger en mellomkategori
med det beste fra de to verdenene.

SMIDIGHETEN TIL EN
VAN OG KOMFORTEN
TIL EN BOBIL
Utseende som bil,
størrelse som van og
et utrolig boareal...

UNIK
ROMSLIGHET
En slik innvendig romslighet og funksjonalitet i et så kompakt og
stilig kjøretøy, det fantes ikke, men nå har Challenger klart det.


1

Begge sofaene gjøres raskt om til bekvemme sitteplasser til reisen (ISOFIX).
2

Kjøkkenrommet kompletteres av et stort kjøleskap på 134 liter.
3

Vask som kan vippes opp for å få tilgang til WC, stor dusj med
oppbevaringsplasser.
4

Den elektriske senkesengen er lett tilgjengelig i lav posisjon og kan
brukes med stige i mellomposisjon.
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DESIGN
UTENOM
DET VANLIGE

KJØRELYS LED-UTFØRELSE
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SNEDIGE
OPPBEVARINGSPLASSER
Nedfellbart bord
gir enda bedre
plass
1

Oppbevaringsplass
på tvers
2
1
2

Garderobe med
klesskap

Dag

FULLUTSTYRT
LANSERINGSSERIE
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• 16” lettmetallfelger
•K
 jørelys LED-utførelse
(DRL)
• Tåkelys
• Innfellbare elektriske
sidespeil
•B
 lendegardin for
førerhus
• L uksus bodelsdør
med vindu, sentrallås i
førerhus/innvendig rom
• Myggnett til døren
• Innvendig og utvendig
belysning i LED-utførelse
• TV-oppheng
• Eksklusiv design

CHASSIS

Produsent

Fiat Ducato

Motorytelse (HK/kW)

140-104

DIMENSJONER
Utvendig lengde (m)

5,99

Utvendig bredde (m)

2,10

Utvendig høyde (m)

2,75

Innvendig høyde (m)

1,98

Akselavstand (m)

3,80

ANTALL SITTEPLASSER

kg

Natt

Sitteplasser under kjøring (1)

4

Liggeplasser

4

Spiseplasser

5

VEKT (kg)
Max tillatt totalvekt

3500

Egenvekt i kjøreklar tilstand (+/-5%)

2730

AUTONOMI
Ferskvannstank

100 L

Gråvannstank

100 L

Klargjort for bodelsbatteri (forhandler leverer batteri)

1. Den elektriske senkesengen
kan brukes i lav posisjon
eller med stige i
mellomposisjon.

Dieseloppvarming med flere utblåsingspunkter
Boiler 10 L (gass) med elektronisk tenning

S

Elektrisk senkeseng, 2 personer -max. 250 kg-

140 x 190

Sittegruppe kan omformes til ekstra seng

140 x 190

KJØKKEN
12V/230V og gass kjøleskap

2

134 L AES

PÅBYGG

2. S
 ittegruppe kan omformes
til ekstra seng.

Aluminiumskledning

S

Styrofoam isolering

S

Connect-pakke (ekstrautstyr): DAB-radio/Bluetooth med berøringsskjerm, rattbetjeninger,
ryggekamera
(1) med forbehold om godkjenning - S : Standardutstyr

Oppdag X150 på

WWW.CHALLENGER-x150.COM
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OPPVARMING

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

• Vekt i kjøreklar tilstand: denne inkluderer førerens vekt (75 kg), sirkulasjonsvann i ferskvannssystemet
(et ensifret antall liter), 100% full drivstofftank, og full gassflaske. Vekter i kjøreklar tilstand som angitt i
oversikten tar kun høyde for standardutstyr slik bobilen fremstår idet den forlater fabrikken. Det Europeiske
regelverket tolererer vektforskjeller inntil +/- 5% på vekten i kjøreklar tilstand. Produsenten forbeholder seg
retten til endringer.
• Valgfritt tilbehør er ikke inkludert i beregningen av vekten. Du må dermed trekke vekten av eventuelt
tilleggsutstyr fra total disponibel last.
• Du kan bli tilbudt enkelte tyngre tilbehørsartikler, slik som store markiser eller elektrogeneratorer. Vekten av
dette tilbehøret må trekkes fra den disponible lasten og vil eventuelt kunne føre til en reduksjon i antallet
passasjerer. Vi anbefaler dermed å forsikre deg om den maksimale vekten på hjulakslene og den teknisk
tillatte vekten slik at man ikke overstiger disse når kjøretøyet lastes.
• Ved angivelse av kjøretøyenes kjøreklare vekt regnes rentvannstank og vannsystem som fylt med 1 liter
vann. Det er brukerens ansvar å tilpasse lasten og antallet personer til kjøretøyets tillatte nyttelast. Av
den grunn kan kapasiteten til ferskvannsbeholderen reguleres, slik at du unngår å måtte redusere antallet
sitteplasser under kjøring.
• Enkelte modeller som er presentert i katalogen kan være avbildet med tilleggsutstyr. Egenskapene til de
avbildede modellene kan variere fra et land til et annet. Til tross for den omhu denne katalogen er laget
med, utgjør den intet kontraktsmessig dokument. Challenger forbeholder seg retten til å foreta endringer
på modellene sine uten noen form for forhåndsvarsel. Challenger kan ikke holdes ansvarlig for endringer
som er gjort av videreforhandlere, ei heller for trykkfeil som vil kunne forekomme i dokumentasjonen. All
kopiering av tekst eller dokumenter, også delvis, er forbudt. Brosjyren er laget av papir og er resirkulerbar.
• Din lokale forhandler står til din disposisjon for all ønskelig informasjon.
• Hvor det finnes flerspråklige tekster, er det fransk som er gjeldende.
• Alle tekniske data gitt av Challenger (tekst og bilder) er gyldig på utskriftsdatoen (Januar 2021).
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