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Gastronomi
Ansvar
Natur
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Challenger

ENEGEN
LIVSSTIL

ENFAMILIEFORTELLER

Marie

Alain

Camille

Marie og Alain elsker livet i bobilen og 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 helt unik livsstil…

www.youtube.com/DestinationCampingcar

Finn oss på

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

HERTZ Gjør som Hertz,
verdenslederen
på utleie, velg Challenger !

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

www.challenger-bobiler.no
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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 tekniske fremskritt.
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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Finn det
ut
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TRIGANO VDL
1, avenue de Rochebonne
CS 69003
07302 Tournon-sur-Rhône
Cedex - France
+33 (0)4 75 07 55 00
contact@challenger.tm.fr
www.challenger-camping-cars.fr
www.challenger-bobiler.no

hvorfor velge en

challenger-van
KJØRETØY Å LEVE I
DET ESSENSIELLE FRA LAVESTE PRIS
og mye mer...
ETT DESIGN TIL ALLE FORMÅL
FIAT-CHASSIS:
SETTER STANDARDEN

Campervan og van, en ny reisefilosofi

TRIVSEL

ANSVAR

OPPDAGELSE

SINNSRO

Møter
Utveksling
Oppdage noe annet
Dele

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

Du er alltid hjemme
Sceneforandring
Nye horisonter
Uventede øyeblikk

Uavhengighet
Frihet
Ro
Velvære

4

VELG challenger

kjøretoy

01 ÅLEVEI..
Marie og Alain forteller :

Vi har testet og beundret vanen fordi den er så enkel i bruk, den
kompakte utformingen, modulariteten, men som likevel ikke ofrer
komforten, dette er den løsningen vi vil velge når barna våre blir
store...

SA DU
MODULERBAR ?

V210

Elektrisk senkeseng gir plass til 2 sykler
samt en komfortabel XXL seng!

V114S
Premium

1

2

3

Standard
for

V114
MAX

V217
V114
Premium
Flexbox : Oppbevaringskasse som kan Bed System : funksjon å rydde
flyttes for tilpasning av rommet
bort madrass/sengebunn

For 1, 2, 3 eller 4 personer !

det essensielle fra

02 LAVESTEPRIS
ogmyemer

SOLCELLEPANEL

ELEKTRISK TRINN

UTVENDIG MARKISE SOM STANDARD

16” LETTMETALLFELGER

5

PANORAMATAKVINDU

En

DEDIKERTPRODUKSJONSENHET
En fabrikk (23 000 m²) som bruker den nyeste teknologien,
dedikert til produksjon av vaner.
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ett design

TILALLEFORMÅL

Alle vanene våre er laget av
kvalitetsmaterialer og har 7 års
vanntettgaranti.

Alle våre Road Edition bobiler er
sertifisert VPS for bedre lyd- og
varmeisolasjon.

6

Sertifisert Grade 3, det høyeste
isolasjonsnivået på markedet
(Road Edition).

velgchallenger

Fiat ramme

04 ENREFERANSEPÅMARKEDET
Nygrill
Nyttdashboard
Nymotor

motor

Standardutstyr

NEW

Ny motor Euro 6D final
16” lettmetallfelger
Punkteringskit.

SLAGVOLUM

2,2L

2,2L

2,2L

Effekt HK/kw

120-88

140-103

160-118

Dreiemoment Nm

Stabilitetskontroll (ESP): hjelper deg med unngå skrens i svingene
og ved bremsing

Register
CHASSIS

Bakkestartassistanse

320

350

380

Drivrem

Drivrem

Drivrem

START EDITION ROAD EDITION VIP ROAD EDITION PREMIUM

3,3 T
3,5 T (light)

Startsperre

(1)

3,5 T (heavy) (2)

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

: Standardutstyr

Traction + : øker bobilens trekkraft på vanskelig terreng eller ved dårlig
grep

: Ekstrautstyr
: ingen mulighet

Start&Stop

(1) V210-V217 : 3,5 T (light) standardutstyr
(2) Bortsett fra V114S -Ikke sammen med 120 HK, tak
som kan vippes opp

Manuell girkasse med 6 gir
Sentrallås til dørene
Dreibare seter i førerkabinen, som kan reguleres i høyden, med doble
armstøtter

Multimediestasjon(pack+)

Airbag for fører og passasjer

- 7" touchscreen multimediestasjon
- RFM og DAB+ radioer for å reise hvor som helst i Europa
- Direkte tilgang til hovedfunksjonene og ryggekameraet
- Perfekt kompatibilitet for smarttelefoner
- Bluetooth handsfree, USB-porter

Manuell air condition i førerhuset
Integrert radioantenne DAB
Sentral konsoll med flaskeholder
75L

Drivstoffkapasitet

ALLE TEKNISKE DATA FINNES PÅ

www.challenger-bobiler.no
Video
360°

Tekniske
data

Ekstrautstyr
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hva slags

start
vip
premium
edition edition edition

vanerdu?
start
edition

Det essensielle som standard
Flere funksjonaliteter
Mer raffinement

Det essensielle (og mye mer...)
som standard
• Motor 120 HK
• Utvendig markise
• Solcellepanel (120 W)
•M
 anuell air condition i
førerhuset
• Airbag for fører og passasjer
•H
 astighetsregulator +
hastighetsbegrenser
• E lektrisk avriming av sidespeil
• Traction +
• 16” lettmetallfelger
•R
 adioforberedelse + høyttalere
i førerhus

• Integrert radioantenne DAB
• Dreibare seter i førerkabinen,
som kan reguleres i høyden, med
doble armstøtter
• Sidevinduer bak som kan åpnes
• Elektrisk trinn
• Bad med vindu
• Panoramatakvindu
• Utvidelse til spisebord
• Støtte til utvendig bord
• All belysning bodel i LED
• USB-uttak

MØBELFARGE

TRENDY

road
edition
vip

NAPOLI

start edition finish

Og flere
funksjonaliteter

• Motor 140 HK
•M
 axi cab: Bedre plass i
førerhuset
• S etetrekk i førerhus, matchende
tekstiler med bodel
• V armeanlegg under kjøring med
programmerbar termostat
• Store kjøkkenskuffer
• E kstra oppbevaringsplass
• Garderobeskap

• Insektnett til døren
• Bad med vindu og foldbar
sidevegg (avhengig av modell)
• Lys utvendig
• VIP møbler og møbelstoff
• VIP utvendig dekor
• VPS-isolasjon (Van Protection
System for bedre varme- og
lydisolasjon)

MØBELFARGE

OKASHA

road
edition
premium

STOFF

STOFF

BERGAMO

road edition vip konfigurasjon

Og mer
raffinement

• Lakkert støtfanger
• T åkelys med svingefunksjon
(automatisk tenning av tåkelys i
svingene)
•R
 att og girspake med skinn
• Blendegardin for førerhus
• Innfelte vinduer
•B
 ed System: funksjon å rydde
bort madrass/sengebunn
(V114S-V114)

• Sammenleggbart spisebord
• Tresviller i dusjbunnen
• Stort speil
• Forsterket LED-belysning
• Premium benkeplate
•P
 remium møbelfarge &
møbelstoff
• Premium utvendig dekor

MØBELFARGE

HERMITAGE
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STOFF

PESCARA

velgchallenger

start
edition

road edition
vip

road edition
premium

Motor 120 HK-88 kW
Pack +

Motor 140 HK-103 kW
Motor 160 HK-118 kW
Chassis 3,5 T

(light (pack +)
heavy(1))

(light (pack +)
heavy(1))

Chassis 3,5 T (light), tåkelys,
DAB-radio/Bluetooth med
berøringsskjerm, rattbetjeninger,
ryggekamera

Chassis 3,5 T (light), elektrisk
innfellbare sidespeil, DAB-radio/
Bluetooth med berøringsskjerm,
rattbetjeninger, ryggekamera

(light/heavy(1)

Drivstoffkapasitet 90 L
Hvitt karosseri

Karosseri :

Grå
Lanzarote

Grå
Campovolo

Sort

Motor 140 HK,
DAB-radio/Bluetooth med
berøringsskjerm,
rattbetjeninger, ryggekamera

Pack +

Pack arctic
Isolert og oppvarmet spillvannstank, isolerte
utvendige vann- og varmekretser, varmeanlegg under
kjøring 5500 W (Road Edition VIP) eller kombidiesel
D6E 6000 W (Start Edition, Road Edition Premium),
isolerende deksel til dashbordet, varmeisolerende
gardiner til sidevinduer, gardiner til bakdører (bortsett
fra Start Edition), liftgardin til sittegruppe bak(2)
Pack Ultimate :
Elektrisk håndbrems, keyless entry (åpning uten
nøkkel), full-LED-lykter.
Pack Safety :
Kollisjonsvarsler, filskiftvarsler,
regn- og lysdetektor,
skiltgjenkjenning
Visibility pack :
Panoramic View-tak, sidevindu bak(3)

NEW Tak som kan vippes opp (4)
Sykkelholder
Isofix-fester
Utvidelsessett soveplass sittegruppe
Blendegardin for førerhus
STANDARDUTSTYR
EKSTRAUTSTYR
INGEN MULIGHET
(1) heavy ikke kompatibel med V114S - V210-V217 : 3,5 T (light)
standardutstyr
(2) Bortsett fra V114S
(3) V114S - V114Max : sidevindu på venstre side bak umulig
(4) C
 hassis 3,5 T (light) obligatorisk - ikke komaptibel med chassis
3,5 T (heavy)

Tak som kan vippes opp (ekstrautstyr) 130 x 200 cm

ALLE TEKNISKE DATA FINNES PÅ

www.challenger-bobiler.no
Video
360°

o

Tekniske
data

Ekstrautstyr
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Isofix (ekstrautstyr) medfører
endring av sittebenkens
konstruksjon

VANS
Finnes her som Road Edition VIP

Oppbevaringsplass med skyvedør (krydder og flasker)

v114s

Road Edition : Insektnett til døren

5,41m

DENMEST
KOMPAKTE

Bakre, uttakbare dobbeltseng

Bad med hevbar vaskeservant

4

2/3

4

ALLE TEKNISKE DATA FINNES PÅ

+ Road Edition : Varmeanlegg
under kjøring med programmerbar termostat

Fordelene ved modellen

www.challenger-bobiler.no
Video
360°

Tekniske
data

Ekstrautstyr
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Fordelene ved konfigurasjonen

Finnes her som Start Edition

Bakre, uttakbare dobbeltseng

v114

5,99m

DENMESTFUNKSJONELLE

Utvidelse til spisebord

4

2/3

4
Elektrisk trinn, Panoramatakvindu
Fordelene ved modellen
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Fordelene ved konfigurasjonen

VANS
Finnes her som Road Edition VIP

Modulerbare senger bak

v114MAX

5,99m

DENMEST
FAMILIEVENNLIGE

4

4/5 4

+ Road Edition : Store kjøkkenskuffer

+ Road Edition : Bad med vindu og foldbar
sidevegg
Fordelene ved modellen

ALLE TEKNISKE DATA FINNES PÅ

www.challenger-bobiler.no
Video
360°

Tekniske
data

Ekstrautstyr

Fordelene ved konfigurasjonen
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Finnes her som Road Edition Premium

Road Edition Premium : Sammenleggbart spisebord, Premium benkeplate

V210

DENMESTFLEKSIBLE

6,36m

Spesiell
"garasje"kledning

Dagposisjon : Senkesengen (elektrisk) er trykt mot taket eller i mellomposisjon, og frigjør da mer boareal og/
eller oppbevaringsplass
Nattposisjon : I lav posisjon blir soveplassen XXL: 190 x 190 cm

4

2

4
+ Road Edition Premium : Blendegardin for førerhus, Innfelte vinduer
Fordelene ved modellen
Fordelene ved konfigurasjonen
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VANS
Finnes her som Road Edition VIP

V217

DENMESTROMMELIGE

6,36m

+ Road Edition : Maxi cab:
Bedre plass i førerhuset

4

2/3 4

Flexbox : Oppbevaringskasse som kan flyttes for tilpasning av rommet
Fordelene ved modellen

ALLE TEKNISKE DATA FINNES PÅ

www.challenger-bobiler.no
Video
360°

Tekniske
data

Ekstrautstyr
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Fordelene ved konfigurasjonen
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