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BRUKERVENNLIG | OMFAVNENDE | SMART

En unik planløsning
2022 innovasjon
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Fleksibel
& brukervennlig
Lag din egen lounge med koselig 
atmosfære og nyt øyeblikket i 
brukervennlige omgivelser.

8 apertif-sitteplasser

U-formet rundsittegruppe:
to løse sitteplasser tilstøtende 
sittebenken

Under kjøring:
en sitteplass sete bak sjåførsetet
en sitteplass bak passasjersetet

L-formet sittegruppe:
sitteplasser frakoblet sittebenken, 
plasseres hvor du måtte ønske

Brukervennlig 
modullounge

Glass- og 
flaskelagring32” skjulbar TV, 

hev- og senkbar

Garderobeskap



XL

XL

XL

• 6-trinns automatgir
• Motor 170 HK
• Sidevegger med aluminium i gråfargen taupe
•  Manuell air condition i førerhuset
•  Airbag for fører og passasjer
•  Hastighetsregulator + hastighetsbegrenser
•  Elektrisk avriming av sidespeil
•  Radio DAB/MP3/Bluetooth
•  Lakkert støtfanger (hvit)
• Luksus dashboard
•  Automatiske frontlykter, automatiske vinduspussere
•  Bi-xenon-frontlys med LED-kjørelys (DRL)
•  Dreibare seter i førerkabinen, som kan reguleres i 

høyden, med doble armstøtter

•  Tåkelys
•  Setetrekk i førerhus, matchende tekstiler med 

bodel
•  Blendegardin for førerhus
•  Panorama skylight over førerhus
•  Varmeanlegg under kjøring med programmerbar 

termostat
•  Luksus bodelsdør med vindu, sentrallås i førerhus/

innvendig rom
•  Premium madrass
•  Kjøkkenelementer: Gryteskuff, magnettavle, 

flaskeholder, søppelbøtteholder
•  Tresviller i dusjbunnen
•  Panoramatakvindu

•  32” skjulbar TV, hev- og senkbar
•  To-lags vinduer med insektnett og blending
•  Utvendig uttak for gass
• Utvendig uttak for dusj
•  All innvendig og utvendig belysning i bodel i LED
•  LED belysning i skap
•  USB-uttak
•  IRP-Strukturen: polyester (glassfiber) i tak og gulv, 

aluminium i vegger, Styrofoam isolasjonsmateriale, 
gulvtykkelse 64 mm, taktykkelse 55 mm

•  Technibox: Teknisk område med alt-i-ett
•  Premium møbelfarge & møbelstoff
•  Premium utvendig dekor
•  Premium bakre støtfanger

Ny, fullt utstyrt serie

komfortabel 
og smart

Nye magnetiske 
møbelfronter

Seng 160 cm bred

inngangsdør

inngangsdør

Garasje og lagringsplass

som også 
fungerer som 
kritt-tavle!

Multifunksjonsgarasje

Multifunksjonsgarasje

En unik planløsning

Modulær, 
brukervennlig 
sittegruppe

Ekstra inngangsdør bak, med 
elektrisk stigtrinn

Et ekstra rom!

Skillevegg i glass
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•  Vekt i kjøreklar tilstand: Vekt i kjøreklar tilstand omfatter vekten av føreren (75 kg) og 1 L med rent vann, 90 % drivstoff og 100 % gass. Vekten i kjøreklar stand som er angitt, tar kun høyde for standardutstyret fra fabrikken. Det europeiske regelverket tolererer vektforskjeller på +/- 5 % 
for 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 se réserve le 
droit d’apporter sans préavis toutes modifications à ses modèles. 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.

•  Alle tekniske data gitt av Challenger (tekst og bilder) er gyldig på utskriftsdatoen (august 2021).
•  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 FINNES PÅ www.challenger-bobiler.no
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FULL INFO OM
VÅRE CHASSIS

FORDELENE
VED CHALLENGER

VÅRE
DESIGNDETALJER

VIDEO & 360° DIN PROFILMODELL
I DETALJ

Bad med dreibar skillevegg.

Uttrekkbar hylleløsning i bakkant.

Møbelstoff
MADRID

Møbelfinish
ORFEO

SMARTE LØSNINGER

Del dine Challengeropplevelser 
på

CHASSIS
Motorytelse HK-kW 170-125
YTRE DIMENSJONER
Utvendig lengde (m) 6,99
Utvendig bredde (m) 2,35
Utvendig høyde (m) 2,92
Innvendig høyde (m) 2,11
Akselavstand (m) 3,95
Luke høyre side (cm) 59 x 89,5
Inngangsdør venstre side (cm) 66 x 175,4
VEKT (kg)
Max tillatt totalvekt 3 500
Egenvekt i kjøreklar tilstand (+/-5%) 3145
AUTONOMI
Ferskvannstank 105 L
Gråvannstank 100 L
Klargjort for bodelsbatteri (forhandler leverer batteri)
OPPVARMING / AIR CONDITION
Dieseloppvarming med flere utblåsingspunkter 5500 W
Boiler 10 L (gass) med elektronisk tenning
Klargjort for air condition (innvendig rom)
SENGESTØRRELSER (cm)
Elektrisk senkeseng, 2 personer -max. 250 kg- 160 x 190
Sittegruppe kan omformes til ekstra seng 125 x 195
KJØKKEN
Kompressorkjøleskap 12V/230V 135 L
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Ekstrautstyr : Utvendig markise (utstyrspakke)
                        16” lettmetallfelger (pack +)
                        Multimediestasjon (connect pack)


