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BOBILER

Det er en helt

egen
LIVSSTIL

Alain

Trivsel
Treff
Oppdagelse
Gastronomi
Ansvar
Natur
Respekt

Marie

Challenger

ENEGEN
LIVSSTIL

“VårCHALLENGERermyemerennbareetkjøretøy”…
Marie og Alain er erfarne bobilbrukere som pløyer seg på kryss og tvers av veiene
i bobil, ikke bare for fornøyelsens skyld, de er også profesjonelle: lager foto- og
videoreportasjer hos vinbønder og andre som elsker jorda og den gode smaken.
Allerede første gang vi traff hverandre, skjønte vi at vi hadde den samme
visjonen når det gjaldt bobiler: Ikke bare et kjøretøy, men fremfor alt en
fantastisk måte å oppdage, møte, dele, smake, kort sagt glede seg over
livet!
Vi ble derfor naturligvis partnere, for vi deler og respekterer de
samme verdiene: Reise med Challenger, det er å velge en unik
livsstil…

Camille
Timothé

www.youtube.com/DestinationCampingcar

Challenger er et datterselskap
under Triganogruppen: størst i
fritidskjøretøy i Europa..

Finn oss på

HERTZ
Gjør
som
verdenslederen
på utleie, velg Challenger!

Hertz,

www.youtube.com/challengercampingcar
@challenger.campingcar
@challengermotorhome

www.challenger-bobiler.no

(Kun for det franske markedet)
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c’est tout un

artde
vivre

Alle tekniske data gitt av Challenger (tekst og bilder) er gyldig på
utskriftsdatoen (august 2021). Tekniske data kan være gjenstand for endringer,
ofte på grunn av tekniske fremskritt.

TRIGANO VDL

Dette dokumentet / denne brosjyren er ikke kontraktuell.
Challenger bidrar til bærekraftig skogbruk gjennom PEFC-organisasjonen og
bruker PEFC-sertifisert papir. I tilfelle av flerspråklig versjon, er det den franske
versjonen som har forrang.
Bilder : Alain Reynaud, Sébastien Sassoulas, Ronan Kerloch, Benjamin Celier,
Olivier Devise, Michael Sauer.
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1, avenue de Rochebonne CS 69003
07302 Tournon-sur-Rhône Cedex - France
10-31-1111
Certifié PEFC
pefc-france.org

+33 (0)4 75 07 55 00 - contact@challenger.tm.fr
www.challenger-camping-cars.fr - www.challenger-bobiler.no
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challenger
KJØRETØY Å LEVE I
FRANSK design
ETT DESIGN TIL ALLE FORMÅL

SÆRPREGEDE INNOVASJONER
DET ESSENSIELLE FRA LAVESTE PRIS
NYTT DESIGN OG CHASSIS FOR ENHVER SMAK
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kjoretoy

01 ÅLEVEI...
Marie og Alain forteller :
Vår første bobil var en gammel Challenger fra 1991, og
vi syntes den gangen at den var “fryktelig godt laga”
selv om vi krekte oss fram på veien med denne gamle
Ford-motoren på 2,5 liter, som var evigvarende, og
likevel kjørte vi alltid med stor sinnsro, uansett hvilke
strekninger vi skulle tilbakelegge. Da vi ønsket å kjøpe
en ny bobil, ble det knapt noen diskusjon, vi gikk bare
rett på en Challenger.

TRIVSEL

ANSVAR

OPPDAGELSE

SINNSRO

Møter
Utveksling
Oppdage noe annet
Dele

Kontroll over forbruket
Ingen sløsing
Ikke noe overflødig
Respekt for stedene
Diskresjon

Hjemme overalt
Sceneforandring
Nye horisonter
Uventede øyeblikk

Uavhengighet
Frihet
Ro
Velvære
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fabrikken iTournon-sur-Rhone
ET UNIKT PRODUKSJONSANLEGG I EUROPA
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Fransk

design
Midt blant vingårdene i Rhône-dalen
ligger hovedproduksjonsanlegget i
Tournon-sur-Rhône (Ardèche), ett av de
største i Europa på over 200 000 m2, noe
som tilsvarer 33 fotballbaner

900

1985

Det trengs en rekke
forskjellige håndverkere for å
lage bobilene våre: snekkere,
elektrikere, designere,
ingeniører osv.

25. februar 1985: Merket
CHALLENGER lanseres med
en første alkovemodell
med navnet 340.

personer

9000 campus

Starten
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BOBILER

trigano

En av de største fabrikkene i
Europa, med mer enn 9 000
bobiler per år.

Dette er stedet hvor våre
forhandlere læres opp. I
tillegg ble det nylig holdt
opplæring av nyansatte på
Challengerfabrikken.

velgchallenger
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ett design

TILALLEFORMÅL
Delintegrerte Delintegrerte Alkovemodeller
slim modeller modeller

IRP-STRUKTUREN

Tetthet og isolasjon

Stor limt
aluminiumsprofil

Driftssikkerhet

Vanntett tetningsmasse for skjøtene i
ytterveggene

Taktykkelse
55 mm

Bedre
isolasjon

Tak i forsterket
polyester (GRP)

Bedre
motstandsdyktighet
Bedre beskyttelse
Uansett modell,
strukturen i
boenhetene våre
overholder alltid
den samme høye
kvalitetsstandarden.

Gulvtykkelse
64 mm
Aluminiumskledning

Sokkel i
forsterket
polyester (GRP)

Lister i tre

Lister i
kompositt

Vi har testet styrken i
takene våre, beviset ser du
på video på vår youtubekanal

Nytt garasjedesign: forbedret
vanntetthet*
*avhengig av modell

Merk: På grunn av sin spesielle form benyttes en spesifikk
teknologi i alkovemodellene og i de delintegrerte Slimmodellene, tykkelse 35 mm, EPS-isolasjon.

ALLE TEKNISKE DATA FINNES PÅ

www.challenger-bobiler.no
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Video
& 360°

Tekniske
data

GRADE3
det høyeste sertifiserte isolasjonsnivået
på markedet
EN1646-1-standarden snakker for seg selv : Denne standarden krever at
ved utendørstemperaturer på -15 °C, skal innetemperaturen øke til + 20 °C
innen fire timer.
Testene våre viser at de delintegrerte modellene og alkovemodellene* takler
tøffe vintre og at de regulerer varme somre.
Du bør likevel ikke glemme å legge et isolerende lag rundt førerhusvinduene
dersom det er veldig kaldt ute, dette er standardutstyr.

Marie beretter

Vi var nokså spente da vi satte kursen mot “det høye nord”. Vi var
redde for å fryse, men takket være isolasjonen og oppvarmingen
som drives med dieselen, skjedde dette aldri. Selv om vinteren i
fjellet holdt temperaturen seg konstant, og det er betryggende...

ALLE TEKNISKE DATA FINNES PÅ

www.challenger-bobiler.no
Video
& 360°

Tekniske
data
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SE TESTEN PÅ
VIDEO
www.youtube.com/challengercampingcar

velgchallenger

7ÅRS
GARANTI
Forutsatt at du foretar en årlig kontroll hos en av de
godkjente forhandlerne i nettverket vårt.

Vinduermed
2-lagsglass
med solid og elegant polyuretanramme, integrert
lystett gardin (med aluminiumsbelegg) og
insektnetting.

Ny
overbygning
avpolyester
Uansett utstyrsnivå har alle våre delintegrerte
modeller overbygning av siste generasjon, både stilig
og funksjonell.

robusthet
tetthet
forsterket isolasjon

ALLE TEKNISKE DATA FINNES PÅ

www.challenger-bobiler.no
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Video
& 360°

Tekniske
data

saerpregede

04 INNOVASJONER
1

2

3

4

smartlounge

ISOFIXSTANDARD
Isofix-systemet gjør det lettere å feste bilsetet og installere et tredje
beltepunkt for å sikre barna.

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

1

2

FOLDBARSENG
Seng som kan foldes unna for å gi tilgang til oppbevaringsplassene
eller øke garasjevolumet.

Finnes i modell S194 & C194.
ALLE TEKNISKE DATA FINNES PÅ

www.challenger-bobiler.no
Video
& 360°

Tekniske
data
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duobed

DuoBed - 2 køyesenger som også er senkesenger :

• På dagtid, forsvinner de opp i taket for å gjøre plass til hverdagsrommet.

• På kvelden, trenger man kun å trykke på en bryter for å senke ned en eller to senger.Patentanmeldt.

1

2

3

Finnes i delintegrert modell 396

easybox

Konseptet med supersmarte oppbevaringsrom viser at det selv ikke i
en kompakt bobil er problematisk med lagringsplass :
• Tilgang utenfra, og man kan enkelt regulere bagasjerommet i
høyden for å kunne oppbevare en scooter eller sykler.
• Tilgang innenfra, mange lett tilgjengelige oppbevaringsrom.

1

2

Finnes i modell 380 & 3080.

easybed

Alle våre midtsenger er hev- og senkbare for å kunne endre størrelsen på bagasjerommet (+/- 30 cm)

1

2

328 - graphite premium
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240
DENMESTBRUKERVENNLIGE
OGFLEKSIBLEPROFILMODELLEN
PÅMARKEDET
Denne delintegrerte modellen er noe utenom det vanlige,
for i tillegg til hovedinngangen tilbyr den en serviceinngang
med tilgang til garasjen og oppbevaringsplassene.
Innvendig er 240 den første med en glassrute som skiller
kjøkkenet fra en modulerbar U-sittegruppe
(8 ‘apertifseter’ som standard), alt på mindre enn 7 m !

6m99

Blikjentmeddenidentilhørendebrosjyrenogpå

www.challenger-bobiler.no
un aménagement unique

innovation 2022

CONVIVIAL | COCOONING
| ASTUCIEUX

240

ALLE TEKNISKE DATA FINNES PÅ

www.challenger-bobiler.no
Video
& 360°

Tekniske
data
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SMIDIGHETENTILENVANOG
KOMFORTENTILENBOBIL
DESIGNUTENOMDETVANLIGE
Før måtte du alltid velge mellom van og bobil: Nå skaper
Challenger en mellomkategori med det beste fra de to
verdenene.

5m99

Blikjentmedmodellenidentilhørendebrosjyrenogpå

www.challenger-x150.com

2m10
13

det essensielle

05 fralavestepris
OPPVARMINGMED
MOTORENSDRIVSTOFF

TEKNISKOMRÅDE
MEDALT-I-ETT
Delintegrerte Delintegrerte Alkovemodeller
slim modeller modeller

Enklere etterfylling
Kan brukes under kjøring
Enklere i bruk
Frigjør vekt og plass
Den digitale og programmerbare kontrollen
er standardutstyr

Teknisk område for elektrisitet gir enkel adgang til sikringene: Nå er det slutt
på å få vondt i ryggen for å skifte en sikring !
Det tekniske området for ferskvann gjør det mulig å :
• Fylle vannbeholderen,
• V ariere kapasiteten til vannbeholderen på bakgrunn av antallet personer
og/eller den lasten som skal transporteres,
• Enkelt rengjøre beholderen for maksimal hygiene.

Ensoveplass
avhøykvalitet
Alle våre madrasser er :
• produsert i Frankrike,
• laget spesielt for våre bobiler
med materiale av høy kvalitet,
• med forbedret vattering
(300g) for behagelig mykhet
og optimal søvnkvalitet.

Høykvalitetsmadrass

Alle våre Premium madrasser (for de viktigste soveplassene) er utstyrt med :
1/ e t holdbart materiale som tilpasser seg kroppsformen perfekt, for maksimal komfort,
2/madrasstrekket Feranice, som er varmeregulerende, for bedre avledning av kroppsvarmen.

ogogså

All belysning i bodelen i
LED: økonomi, lang levetid
og høy ytelse, det er de tre
nøkkelordene bak valget av
LED-belysning

FINN UT ALT DU TRENGER Å
VITE FOR Å TA HÅND OM EN
CHALLENGER BOBIL

Oppvarmet og
opplyst garasje
med elektriske
uttak og to dører

(Automatic Energy
Selection) med tre
energikilder (12/230V/
gass)

WWW.YOUTUBE.COM/CHALLENGERCAMPINGCAR
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Dusjkarene våre er utstyrt
med to avløp for optimal flyt

velgchallenger

nytt

design
start edition

graphite vip

graphite premium

Ny
utvendig
dekor
Her er det topografiske
kartet over Tournon-surRhône i Ardèche, stedet
der Challenger ble skapt.

start edition

graphite vip

graphite premium

Delintegrerte
modeller
Integrerte modeller

Ny
bakfanger

ALLE TEKNISKE DATA FINNES PÅ

www.challenger-bobiler.no
Video
& 360°

Tekniske
data

15

06

chassis for

Challenger har valgt kjente bilmerker
som leverer et understell som er spesielt laget for bobiler, og har et nettverk
av forhandlere og verksteder som er
spesielt utrustet og utdannet for arbeid
med fritidskjøretøy.

enhversmak

Automatisk girkasse (Ekstrautstyr)

Nytt dashboard

Ford og Challenger vært partnere i over 30 år.

Fiat er fremdeles merket med stor M på bobilmarkedet.

Med mer enn 7 millioner eksemplarer solgt over hele
verden, er kvalitetene til den legendariske Ford Transit
velkjent.

1 800 spesialiserte verksteder “Fiat Camper Assistance” i
Europa og en telefontjeneste som er tilgjengelig 24 timer i
døgnet, syv dager i uka.

Nye16’’
lettmetallfelger
igloss
black*

Nygrill

*ekstrautstyr

ALLE TEKNISKE DATA FINNES PÅ

www.challenger-bobiler.no
Video
& 360°

Tekniske
data

Ekstrautstyr
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MOTOR

STANDARD GRUNNUTSTYR
Ny motor Euro 6D final
Understell til bobil med senket tyngdepunkt for bedre stabilitet og lavere innsteg.

(1)

Bred hjulstilling bak: optimert plass innvendig og bedre
stabilitet på veien.
Hjulstørrelse

(2)

SLAGVOLUM

2L

2L

Effekt HK/kw

130-92

170-125

Dreiemoment Nm

16’’

Register

15’’

330

405

Drivrem

Drivrem

Hjulkapsler + punkteringskit
Stabilitetskontroll (ESP): hjelper deg med unngå skrens i
svingene og ved bremsing,
Bakkestartassistanse

SLAGVOLUM

2,2L

2,2L

2,2L

Effekt HK/kw

120-88

140-103

160-118

Dreiemoment Nm

Startsperre

Register

Antispinn (ASR): et system som regulerer akselerasjonen for
å begrense tapet av veigrep i drivhjulene

320

350

380

Drivrem

Drivrem

Drivrem

chassis

Traction +: øker fremkommeligheten for bobilen i vanskelig
terreng eller underlag med lav friksjon
Start&Stop
Manuell girkasse med 6 gir

3,5 T

Sentrallås i bildelen

4,1 T (1)

Dreibare seter i førerkabinen, som kan reguleres i høyden,
med doble armstøtter

(3)

Airbag for fører og passasjer

Ikke kompatibel med pack +, 130HK, automatgirkasse og C194, 250,
S194, S217GA

(1)

Manuell air condition i førerhuset
Skinntrukket ratt

3,5 T

Integrert radioantenne DAB

3,65 T light

Radio DAB/MP3/Bluetooth

4,25 T heavy 140 CH

(2)

Sentral konsoll med flaskeholder og plass for mobiltelefon.

4,4 T heavy 160 CH

(2)

(2)

Frikoblingsbar håndbrems
Drivstoffkapasitet

70 L

75 L

Bortsett fra 250
: Standardutstyr
: Ekstrautstyr
: Ingen mulighet

(1) Unntatt 3048XLB
(2) Unntatt S194, S217GA
(3) Unntatt C256

ALLE TEKNISKE DATA FINNES PÅ

www.challenger-bobiler.no
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Tekniske
data

Ekstrautstyr

hva slags Challenger-type

erdu?

DELINTEGRERTMODELLSLIM

DELINTEGRERTMODELL

Allrounderen

Den Allsidige

Nyhet fra Challenger, den smale delintegrerte
modellen er lettere og mer økonomisk. Den
har den samme strukturen og isolasjonen
som en delintegrert modell med nesten vandimensjoner.

FORDELER
Kompakthet
Smidighet
Pris

SOVEPLASSER

2 til 3

Denne bobiltypen er den mest brukte i
Europa: derfor er mange planløsninger
tilgjengelige.

PERFEKT FOR
Et par

FORDELER

SOVEPLASSER

PERFEKT FOR

Komfort
Plasskapasitet
Modularitet

3 til 5

Et par med eller uten
barn

TILGJENGELIGEKONFIGURASJONER
graphite premium
side 32

graphite vip
side 30

start edition

start edition

side 22

side 28

18

velgchallenger

ALKOVEMODELL

INTEGRERTMODELL

Den klassiske familiebobilen. Alkoven er
delen over førerhuset og rommer en seng
med 2 soveplasser.

Førerhuset er integrert i helheten. Den
integrerte bobilen tilbyr rommelig
boareal og panoramasikt ved rattet.

Den Familievennlige

FORDELER
Plasskapasitet
Høyde under taket

Den Rommelige

SOVEPLASSER

PERFEKT FOR

FORDELER

SOVEPLASSER

PERFEKT FOR

4 til 7

En familie

Komfort
Beboelighet

4 til 5

Et par med eller uten
barn

graphite premium
side 40

-6 m

+6 m

start edition

start edition

side 36

side 40
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DELINTEGRERTESLIMMODELLER

PLANLØSNINGER
-6m

PAKKEROG
EKSTRAUTSTYR

-6,4m

NEW
S217GA

start edition

Motor 130 HK-92 kW
Pack +

Motor 170 HK-125 kW
Automatisk girkasse (1)
Hvitt førerhuskarosseri

ENKELTSENGER

Pack +
- Motor 170 HK
- DAB-radio/Bluetooth med
berøringsskjerm
- rattbetjeninger, ryggekamera
Arctic pack
- Isolert og oppvarmet
spillvannstank
- deksel til kjøleskapgrill
- utvendig isolasjonsgardin på
førerhus
- forsterket oppvarming med
kjøretøyets drivstoff (≥ 5500 W)
- gulvoppvarming
- Isolert stigtrinn i inngangsparti

NEW
S194

TVERRGÅENDE SENGER

Utstyrspakke
- Utvendig markise
- solcellepanel (140 W)
Blendegardin for førerhus
Tilhengerfeste (2)

KONFIGURASJON

: Standardutstyr

MØBELFARGE

: Ekstrautstyr
: Ingen mulighet

start
edition

(1)

Motor 170 HK obligatorisk
Tillatt tilhengervekt: Informasjon hos
forhandler

BOSCO

(2) 

STOFF

Det essensielle er standard
• Manuell air condition i
førerhuset
• Airbag for fører og passasjer
• Hastighetsregulator +
hastighetsbegrenser
• Elektrisk avriming av sidespeil
• Radio DAB/MP3/Bluetooth
• Integrert radioantenne DAB
• Dreibare seter i førerkabinen,
som kan reguleres i høyden,
med doble armstøtter.
• Varmeanlegg under kjøring
• Insektnett til døren
•P
 anoramatakvindu

• To-lags vinduer med insektnett
og blending
• Skillegardin førerhus/bodel
• All innvendig og utvendig
belysning i bodel i LED
• USB-uttak
• IRP-Strukturen: polyester
(glassfiber) i tak og gulv,
aluminium i vegger, Styrofoam
isolasjonsmateriale,
gulvtykkelse 64 mm
• Technibox : Teknisk område
med alt-i-ett

ALPHA
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DELINTEGRERTESLIMMODELLER

Kompakthet
Smidighet
Pris

2 til 3*

For to

*Se teknisk
veiledning

KUNSTEN Å REISE I

DELINTEGRERTESLIMMODELLER
Allrounderen
GRUNNER TIL Å VELGE EN DELINTEGRERT SLIM CHALLENGER-MODELL

KOMPAKTSOM
ENVAN

FORSTERKET
ISOLASJON

SNEDIGE
OPPBEVARINGSPLASSER

VelgChallenger-modellensompasser

for deg

NYTT

ED
NETTST

challenger-bobiler.no

Video
& 360°

Tekniske
data

Konfigurer
din modell
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MODUL-BAD

DELINTEGRERTESLIMMODELLER

S194

LAVERE ENN
EN KLASSISK
DELINTEGRERT
MODELL

2,75m
BREDDE OMTRENT SOM
EN CAMPERVAN

DET ESSENSIELLE ER STANDARD
MANUELL AIR CONDITION I
FØRERHUSET
AIRBAG FOR FØRER OG PASSASJER
TO-LAGS VINDUER

2,10m

S217GA

DELINTEGRERTESLIMMODELLER

startedition
FULLTUTSTYRTILMINIPRIS!

ALLE TEKNISKE DATA FINNES PÅ

www.challenger-bobiler.no
Video
& 360°

Tekniske
data

Ekstrautstyr
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Seng som kan foldes unna for å gi tilgang til oppbevaringsplassene eller øke garasjevolumet.

S194

1

2

3

S217GA

Foldbare tvillingsenger med tilgang til lagringsplass.

Nytt bad med dreibar skillevegg.

Alain beretter : Det er svært praktisk i hverdagen
S217GA

Insektnett
til døren

23

Ekstra stor garasje

DELINTEGRERTMODELL

-6,40m

-7m

-7,20m

268

328

287GA

337GA

-7,50m

MIDTSENGER

ENKELTSENGER

250

240
NEW

260

270

380

STORSTUE

396

264

240
INNOVASJON
un aménagement unique

innovation 2022

Forfamilien

CONVIVIAL | COCOONING | ASTUCIEUX

240

2 inngangsdører,
1 glassrute som skille til kjøkkenet
en unik delintegrert modell !

TVERRGÅENDE
SENGER

24

DELINTEGRERTMODELL

Komfort
Plasskapasitet
Modularitet

3 til 5*
*Se teknisk
veiledning

Et par, med
eller uten
barn

KUNSTEN Å REISE I

DELINTEGRERTMODELL
Den Allsidige

GRUNNER TIL Å VELGE EN DELINTEGRERT CHALLENGER-MODELL

Modulære
installasjoner

3konfigurasjoner Automatiskgirkasse
medaltinkludert
medriktigpris

VelgChallenger-modellensompasser

NYTT

for deg

ED

NETTST

challenger-bobiler.no

Video
& 360°

Tekniske
data

Konfigurer
din modell
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Snedige
oppbevaringsplasser

velg

start
vip
premium
edition edition edition

dinkonfigurasjon

Det essensielle er standard
Ekstra funksjonalitet
Ekstra raffinement

start edition
BODEL
Det essensielle er standard

• Panorama skylight over førerhus
• Oppvarming under kjøring med programmerbar termostat.
• Innebygget og isolert trappetrinn
• Dør med vindu i bodel
• Insektnett til døren
• Panoramatakvindu (eller 2 takluker)
• TV-oppheng
• To-lags vinduer med insektnett og blending
• Setetrekk i førerhus, matchende tekstiler med bodel
• Skillegardin førerhus/bodel

• Innvendig isolerende lag for førerhuset
• Gardiner
• Sittegruppe kan omformes til ekstra seng (avhengig av modell)
• 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

CHASSIS

• Manuell air condition i førerhuset
• Airbag for fører og passasjer
• Hastighetsregulator + hastighetsbegrenser
• Elektrisk avriming av sidespeil
• Traction +
• Forkrommet grill, svart kant rundt frontlys
• Radioforberedelse + høyttalere i førerhus
• Eco pack: Stop&Start, smart dynamo,
drivstoffpumpe med elektronisk styring
• Integrert radioantenne DAB
• Dreibare seter i førerkabinen, som kan reguleres
i høyden, med doble armstøtter.

Eller

graphite vip

graphite premium

start edition fiat

start edition ford

Og flere funksjonaliteter
• 9-trinns automatgir
• Motor 140 HK
• S idevegger med aluminium i
gråfargen taupe
• 16” lettmetallfelger
• Lakkert støtfanger (hvit)
• Entréspeil med baklys
• K jøkkenelementer: Gryteskuff,
krydderhylle, flaskeholder,
søppelbøtteholder,

• Manuell air condition i førerhuset
• Airbag for fører og passasjer
• Hastighetsregulator
+ hastighetsbegrenser
• Elektrisk avriming av sidespeil
• Stop&Start
• Radio DAB/MP3/Bluetooth
• Integrert radioantenne DAB
• Dreibare seter i førerkabinen, som kan reguleres
i høyden, med doble armstøtter.

pluss flere funksjonaliteter og mer raffinement

vindusramme
• Garderobe med skuffer
(avhengig av modell)
• Baderomstilbehør
• Utvendig uttak for gass
• Utvendig uttak for dusj
• VIP møbler og møbelstoff
• VIP utvendig dekor
• VIP bakre støtfanger
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• 6-trinns automatgir
• Motor 170 HK
• Sidevegger med aluminium i
gråfargen taupe
• Lakkert støtfanger (hvitt)
• Luksus dashboard
• Automatiske frontlykter,
automatiske vinduspussere
• Tåkelys
• Blendegardin for førerhus
• Luksus bodelsdør med vindu,
sentrallås i førerhus/innvendig
rom
• Inngangsparti (avhengig av
modell)
• Entréspeil med baklys
• Premium madrass
• Takvindu med avtrekksvifte (12 V) i
bakre soverom (avhengig av modell)
• Innredning av senkeseng
premium (avhengig av modell)

• K jøkkenelementer: Gryteskuff,
magnettavle, flaskeholder,
søppelbøtteholder, integrert
belysning i vindusramme
•G
 arderobe med skuffer
(avhengig av modell)
• F lere tilbehør og
oppbevaringsplasser på badet
• Tresviller i dusjbunnen
• Skostativ
• Utvendig uttak for gass
• Utvendig uttak for dusj
• Forsterket LED-belysning
•P
 remium møbelfarge &
møbelstoff
•P
 ynteputer for hjemmetrivsel
• Premium utvendig dekor
• Premium list bak

DELINTEGRERTMODELL
start edition

graphite vip

graphite premium

Blendegardin for førerhus,
luksus bodelsdør med
vindu, sentrallås i førerhus/
innvendig rom

16” lettmetallfelger gloss
black

Motor 120 HK-88 kW
Motor 130 HK-92 kW
Pack +

Motor 140 HK-103 kW
Motor 160 HK-118 kW

Pack +

Motor 170 HK-125 kW
Chassis 3,5 T eller mer (1)
Automatisk girkasse
Hvitt førerhuskarosseri
Motor 140 HK

Motor 170 HK

Pack +
DAB-radio/Bluetooth
med berøringsskjerm,
rattbetjeninger, ryggekamera

DAB-radio/Bluetooth
med berøringsskjerm,
rattbetjeninger, ryggekamera

DAB-radio/Bluetooth
med berøringsskjerm,
rattbetjeninger, ryggekamera

Arctic pack :
- Isolert og oppvarmet spillvannstank
- Deksel til kjøler
- Utvendig isolasjonsgardin på førerhus
- Forsterket drivstoffvarmer (≥ 5500 W)
- Gulvoppvarming
Pack ultimate :
- Elektrisk håndbrems
- keyless entry (åpning uten nøkkel)
- Full-LED-lykter, Tåkelys med svingefunksjon
Pack Safety :
- Kollisjonsvarsler
- Filskiftvarsler
- Regn- og lysdetektor
- Skiltgjenkjenning
Accessory pack (2) :
- Utvendig markise,
- solcellepanel (140 W)
Blendegardin for førerhus

Pack +

Bi-xenon-frontlys med LED-kjørelys (DRL)
Senkeseng (3)
Tilhengerfeste (4)
(1) Fiat: Ekstrautstyr 3,65 T eller 4,25 T (heavy - 16” - 140 hk) eller 4,4 T (heavy
- 16’’ - 160 hk) - ikke kompatibel med 250 / Ford: Ekstrautstyr 4,1 T (170 hv) ikke kompatibel med pack +, automatgirkasse og 250
(2) Bortsett fra 396
(3) 250, 260, 270, 380, 396: Senkeseng er standard
(4) Trekkvekt med tilhenger: Informasjon hos forhandler

: Standardutstyr

MØBELFARGE

MØBELFARGE

COSBY

MØBELFARGE

ORFEO

STOFF

ORFEO

STOFF

STOFF

: Ekstrautstyr
: Ingen mulighet

ALPHA

LONDON

Multimediestasjon(Pack+)
• 8” Fiat / 9” Ford touchscreen multimediestasjon
• FM og DAB+ radioer for å reise hvor som helst
i Europa
• Perfekt kompatibilitet for smarttelefoner

•D
 irekte tilgang til hovedfunksjonene og
ryggekameraet
• Bluetooth handsfree, USB-porter
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HERMITAGE
EKSTRAUTSTYR

BOGOTA

PRESTIGE

EKSTRAUTSTYR

DELINTEGRERTEMODELLER

260

Alle våre stuer med sittebenker mot
hverandre kan enkelt forvandles til
komfortable kjøreseter, med ISOFIXsertifisering.

IRP-STRUKTUR
FRA LAVESTE PRIS
SIDE 7

ALLE OPPBEVARINGSROMMENE VÅRE HAR
OPPVARMING, LYS, 12 V
/ 230 V STIKKONTAKTER
OG FESTEKROKER –
UANSETT MODELL.

VARMEANLEGG
UNDER
KJØRING

287GA

VALG MELLOM
ELLER

DELINTEGRERTEMODELLER

startedition
FULLTUTSTYRTILMINIPRIS!

ALLE TEKNISKE DATA FINNES PÅ

www.challenger-bobiler.no
Video
& 360°

Tekniske
data

Ekstrautstyr
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287GA

260

90Cm
Alle våre tvillingsenger er
utstyrt med det integrerte XXLtransformasjonssystemet
(Ekstra madrass er standard)
De fleste av våre maxi-stuer
har en garderobe med 2 store
dører med speil (unntatt 380).

328

160Cm

Alle våre midtsenger er hev- og senkbare for å kunne endre størrelsen på bagasjerommet.

Marie beretter : Det er svært praktisk i hverdagen

Panorama skylight over
førerhus og overbygning
av polyester

Technibox
Teknisk område med alt-i-ett (elektrisitet/
ferskvann)
Side 14.
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DELINTEGRERTEMODELLER

260

Praktisk: Alle våre maxi-stuer
er utstyrt med et elektrisk bord
(T-System), og du trenger ikke fjerne
putene for å senke sengen !

9-TRINNS
AUTOMATGIR

SIDEVEGGER MED ALUMINIUM
I GRÅFARGEN “TAUPE”

16”
LETTMETALLFELGER

LAKKERT
STØTFANGER

DELINTEGRERTEMODELLER

graphitevip

‘Hermitage’ stil
(ekstrautstyr)

DESIGN,FUNKSJONALITETEROGSTANDARDAUTOMATGIRKASSE!
260

ALLE TEKNISKE DATA FINNES PÅ

www.challenger-bobiler.no
Video
& 360°

Tekniske
data

Ekstrautstyr
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260

260

260

Maxibad med svært romslig dusjkabinett + garderobe.

Praktisk: tilgangsluke mellom bad og garasje !

260

160Cm

Alle våre maxi-stuer er som standard utstyrt med en elektrisk senkeseng i lav posisjon, lett tilgjengelig.

For Alain og Marie er dette svært praktisk i hverdagen
Vi driver med sport som tar stor plass
og noen ganger mye søle, som BMX,
VTT, padling, så den utvendige dusjen
gjør det mulig å skylle utstyret før man
setter det til oppbevaring, men også
for barna. Men det virkelig geniale, er
gassuttaket på utsiden slik at Alain kan
ha grillen klar på 5 minutter, og for ham
er grillingen hellig...

Alain beretter :
Jeg ønsker et praktisk og
funksjonelt kjøkken, altså
oppbevaringsplasser for
gryter og flasker, krydderet
jeg bruker daglig, og da er
jeg fornøyd…
Utvendig uttak for gass

Utvendig dusj
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DELINTEGRERTEMODELLER

328
Møbelstoff Bogota

6-TRINNS
AUTOMATGIR

SIDEVEGGER MED ALUMINIUM
I GRÅFARGEN TAUPE

AUTOMATISKE
FRONTLYKTER,
AUTOMATISKE
VINDUSPUSSERE

LUKSUS BODELSDØR
MED VINDU, SENTRALLÅS I
FØRERHUS/INNVENDIG ROM

Møbelstoff
Prestige
(ekstrautstyr)

DELINTEGRERTEMODELLER

graphitepremium
CREMEDELACRÈME,INKLUDERT!

337GA
ALLE TEKNISKE DATA FINNES PÅ

www.challenger-bobiler.no
Video
& 360°

Tekniske
data

Ekstrautstyr
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337GA

90Cm

Valg av enkeltsenger betyr at vi får en stor garasje, garderobe med klesskap under sengene og mulighet til en XL-soveplass takket være tillegg til standard.

328

328

Ny kjøkkeninnredning med
magnettavle, også tilpasset
for å skrive med kritt !

160Cm

Praktisk : Skostativ.
Velger du midtsengen, får du maksimal soveplass på 160 cm bredde, kan
justeres i høyden og er lett tilgjengelig.

Stort bad med separat dusj

Marie beretter : Det er svært praktisk i hverdagen

Blendegardin for førerhus.

Premium madrass. Side 14
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ALKOVEMODELLER

PAKKEROG
EKSTRAUTSTYR

PLANLØSNINGER
-6m

-7m

-7,5m

start edition

c397GA
Motor 120 HK-88 kW
Motor 130 HK-92 kW
Pack +

Motor 140 HK-103 kW

ENKELTSENGER

Motor 160 HK-118 kW
Motor 170 HK-125 kW

c194

Chassis 3,5 T eller mer

(1)

Automatisk girkasse
16” lettmetallfelger
TVERRGÅENDE SENGER

Hvitt førerhus
Pack + Ford
DAB-radio/Bluetooth
med berøringsskjerm,
rattbetjeninger, ryggekamera

c256

Pack + Fiat
Motor 140 HK, DABradio/Bluetooth med
berøringsskjerm,
rattbetjeninger, ryggekamera
Køyesenger

Arctic pack
Isolert og oppvarmet
spillvannstank,
deksel til kjøleskapsgrill,
utvendig isolasjonsgardin
på førerhus, forsterket
drivstoffvarmer (≥ 5500 W),
isolert trappetrinn

KONFIGURASJON

start
edition

Utstyrspakke
- Utvendig markise
- solcellepanel (140 W)

Det essensielle er standard
• Manuell air condition i
førerhuset
• Airbag for fører og passasjer
• Hastighetsregulator +
hastighetsbegrenser
• Elektrisk avriming av sidespeil
• Traction + (Fiat)
• Forkrommet grill, svart kant
rundt frontlys (Fiat)
• Radioforberedelse + høyttalere i
førerhus (Fiat)
• Radio DAB/MP3/Bluetooth
(Ford)
• Integrert radioantenne DAB
• Dreibare seter i førerkabinen,
som kan reguleres i høyden,
med doble armstøtter
(avhengig av modell)

Blendegardin for førerhus

• Varmeanlegg under kjøring
• Insektnett til døren
•P
 anoramatakvindu
• To-lags vinduer med insektnett
og blending
• Skillegardin førerhus/bodel
• All innvendig og utvendig
belysning i bodel i LED
• USB-uttak
• IRP-Strukturen: polyester
(glassfiber) i tak og gulv,
aluminium i vegger, Styrofoam
isolasjonsmateriale,
gulvtykkelse 64 mm
• Technibox : Teknisk område
med alt-i-ett

Tilhengerfeste (2)

: Standardutstyr

MØBELFARGE

: Ekstrautstyr
: Ingen mulighet
Ekstrautstyr 3,65 T eller 4,25 T (heavy 16’’ - 140 HK) / 4.4 T (heavy - 16’’ - 160
HK)
(2) 
Tillatt tilhengervekt: Informasjon hos
forhandler

BOSCO

(1) 

STOFF

ALPHA
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ALKOVEMODELLER

Plasskapasitet
Høyde under
taket

4 til 7*
*Se teknisk
veiledning

Sammen
med familie

KUNSTEN Å REISE I

ALKOVEMODELL
Den Familievennlige

GRUNNER TIL Å VELGE EN CHALLENGER-ALKOVEMODELL

Unikversjonferdig
utstyrt

Modulære
planløsninger

Snedige
oppbevaringsplasser

VelgChallenger-modellensompasser

NYTT

ED

NETTST

for deg

challenger-bobiler.no

Tekniske
data

Konfigurer
din modell
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Romslige
sengeplasser

ALKOVEMODELLER

C194

KLIMAANLEGG I
FØRERHUSET OG
DOBBEL AIRBAG
SOM STANDARD

ALLE OPPBEVARINGSROMMENE
VÅRE HAR OPPVARMING, LYS,
12 V / 230 V STIKKONTAKTER OG
FESTEKROKER

TEKNISK OMRÅDE MED
ALT-I-ETT (ELEKTRISITET/
FERSKVANN) . SIDE 14

C256
Underkøye som
kan foldes unna
for å omdanne
sengebunnen til
garasje.

ALKOVEMODELLER

startedition
Altdetessensielleutstyretforetgodtfamilieliv!

ALLE TEKNISKE DATA FINNES PÅ

www.challenger-bobiler.no
Tekniske
data

Ekstrautstyr

36

155Cm

Alkoveseng: bredde 1,55m, anti-kondens sengebunn med hjelpesylindere.

C194

c194

1

2

3

Seng som kan foldes
unna for å gi tilgang til
oppbevaringsplassene
eller øke garasjevolumet.

Nytt bad med dreibar skillevegg.

I henhold til Alain : Det er svært praktisk i hverdagen
Sengen i alkoven
kan fjernes for
å lette tilgangen
til førerhuset.

Insektnett
til døren
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INTEGRERTE MODELLER

PAKKEROG
EKSTRAUTSTYR

PLANLØSNINGER
-7m

-7,2m

2060

NEW
3080

-7,5m

start
edition

graphite
premium

Motor 120 HK-88 kW
Motor 140 HK-103 kW

Pack +

Motor 160 HK-118 kW
Chassis 3,5 T eller mer (1)

STOR STUE

Automatisk girkasse

3048xlb

16” lettmetallfelger
Pack + Start Edition
Motor 140 HK, DABradio/Bluetooth med
berøringsskjerm,
rattbetjeninger, ryggekamera
MIDTSENGER

Pack + Graphite Premium
Møbelstoff Prestige,
DAB-radio/Bluetooth
med berøringsskjerm,
rattbetjeninger, ryggekamera

KONFIGURASJONER
start
edition

graphite
premium

Det essensielle er standard

start edition finish

• Motor 120 HK
• Manuell air condition i førerhuset
• Airbag for fører og passasjer
• Hastighetsregulator +
hastighetsbegrenser
• Elektrisk avriming av sidespeil
• Traction +
• Eco pack: Stop&Start, intelligent dynamo,
drivstoffpumpe med elektronisk styring
• Dreibare seter i førerkabinen, som
kan reguleres i høyden, med doble
armstøtter
• Setetrekk i førerhus, matchende tekstiler
med bodel
• Førerdør med elektrisk vindu
• Blendegardin for førerhus
• Varmeanlegg 6000 W under kjøring med
programmerbar termostat.
• Innebygget og isolert trappetrinn
• Dør med vindu i bodel
• Insektnett til døren
• Panoramatakvindu
• TV-oppheng
• To-lags vinduer med insektnett og
blending
• Skillegardin førerhus/bodel
• Gardiner
• All innvendig og utvendig belysning i
bodel i LED
• PUSB-uttak

Arctic pack
Isolert og oppvarmet
spillvannstank, deksel
til kjøler, utvendig
isolasjonsgardin på førerhus,
gulvoppvarming

Og flere funksjonaliteter og
mer raffinement

• 9-trinns automatgir
• Motor 140 HK
• Sidevegger med aluminium i gråfargen
taupe
• 16” lettmetallfelger
• Luksus bodelsdør med vindu, sentrallås
i førerhus/innvendig rom
• Inngangsparti
• Premium madrass (page 14)
• Takvindu med avtrekksvifte i bakre
soverom (avhengig av modell)
• Premium senkeseng dekor (avhengig
av modell)
• Kjøkkenelementer: Gryteskuff,
magnettavle, flaskeholder,
søppelbøtteholder, integrert belysning i
vindusramme
• Garderobe med skuffer (2060)0)
• Flere tilbehør og oppbevaringsplasser
på badet
• Tresviller i dusjbunnen
• Utvendig uttak for dusj
• Forsterket LED-belysning
• Premium møbelfarge & møbelstoff
• Pynteputer for hjemmetrivsel
• Premium utvendig dekor
• Premium bakre støtfanger

Pack ultimate
Elektrisk håndbrems,
keyless entry (åpning uten
nøkkel), full-LEDlykter, tåkelys
Utstyrspakke
- Utvendig markise
- solcellepanel (150 W)
Tilhengerfeste (2)

MØBELFARGE
: Standardutstyr
: Ekstrautstyr
: Ingen mulighet

COSBY
Ekstrautstyr 3,65 T eller 4,25 T (heavy - 16’’ 140 HK) eller 4,4 T (heavy - 16’’ - 160 HK)
(2) 
Trekkvekt med tilhenger: Informasjon hos
forhandler
(1) 

ORFEO

STOFF

ALPHA

BOGOTA

PRESTIGE
(EKSTRAUTSTYR)
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INTEGRERTEMODELLER

Komfort
Smidighet

4 til 5*
*Se teknisk
veiledning

For par, med
eller uten
barn

KUNSTEN Å REISE I

INTEGRERTMODELL
Den Rommelige

GRUNNER TIL Å VELGE EN INTEGRERT CHALLENGER-MODELL

TOKONFIGURASJONER
ALTINKLUDERT

INNOVATIVE
LANLØSNINGER

SmartLounge

VelgChallenger-modellensompasser

NYTT

ED
NETTST

for deg

challenger-bobiler.no

Tekniske
data

Konfigurer
din modell
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SNEDIGE
OPPBEVARINGSPLASSER

velg din

integrertemodell
start edition

graphite premium

SIDEVEGGER
MED ALUMINIUM I
GRÅFARGEN TAUPE

KJØRING

start edition

Manuell girkasse med 6 gir

graphite premium

Kjøkken

3
2

1. Gryteskuff
2. Magnetisk bord
3. vindusramme med
belysning og ekstra
LED-lys

1

3080

graphite premium

40

9-trinns automatgir

INTEGRERTEMODELLER
Ytterdør

2

1

2

1. Sentrallås
2. Topunktslås

graphite premium

(avhengig av modell)

Baderom

3

2

1. Tresviller i dusjbunnen
2. Skap under vasken
3. Mer lagringsplass

3080
1

graphite premium

ALLE TEKNISKE DATA FINNES PÅ

www.challenger-bobiler.no
Tekniske
data

Ekstrautstyr
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INTEGRERTE MODELLER
Alle våre sittegrupper kan enkelt ombygges til behagelige kjøreseter, ISOFIX-godkjent.

3080

graphite premium

1

3

2

4

smartlounge

ISOFIXSTANDARD

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

Isofix-systemet gjør det lettere å feste bilsetet og installere et tredje
beltepunkt for å sikre barna.

ALLE TEKNISKE DATA FINNES PÅ

www.challenger-bobiler.no
Tekniske
data

Ekstrautstyr
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BODELEN

3080

2060

graphite premium

Kjøkken med sammenleggbar arbeidsflate.

graphite premium

Stort bad med separat dusj

Alain beretter : Det er svært praktisk i hverdagen
190
cm

Kraftfull kombinert
varmeanlegg / vannvarmer
på 6 000 W med digital
fjernkontroll
160 cm
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Romslige sengeplasser

INTEGRERTE MODELLER

SOVEPLASSENE

160Cm

3048XLB
graphite premium

XLB: seng med eksepsjonell størrelse på 200 cm x 160 cm takket være en ekstra madrass.

3080

2060

160Cm

graphite premium

graphite premium

Modulerbar plass bak: øvre seng er en elektrisk senkeseng !

Man trenger ikke å ta bort putene for å få ned sengen .

ALLE TEKNISKE DATA FINNES PÅ

www.challenger-bobiler.no
Tekniske
data

Ekstrautstyr
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OPPBEVARING
2060

graphite premium

Stor garderobe over garasjen.

Alle garasjer er oppvarmet,
har belysning, polyestergulv,
12/230V uttak og to
tilgangsluker.

3080

3080

graphite premium
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graphite premium

