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360°, video og detaljer på https://www.challenger-bobiler.no

Følg oss på Facebook!

Mer eksklusiv enn noensinne,  

GRAPHITE 2019-utgaven tilbyr en  

spesiell utvendig og innvendig design.

En 5-stjerners utgave der utstyret 

står til tjeneste for ditt velvære, 

stasjonært og på veien, takket være 

den automatiske girboksen som  

er standardutstyr.

GRAPHITE 2019 finnes i 5 modeller, 

dermed kan du finne den som best 

passer til dine ønsker: midtstilt seng, 

tvillingsenger eller stor sittegruppe.

GRAPHITE:  

reis med automatisk komfort...

S:  Standard      O: Valgfritt ekstrautstyr         :  Ingen mulighet    * Senkeseng mulig som ekstrautstyr    
(1):  Med forbehold om godkjenning 
(2): Uten senkeseng er omgjøring til seng standard
(3): Hvis senkeseng er montert blir tilleggsputer for L-sittegruppe ekstrautstyr
(4): Med automatisk girkasse (3500 kg), tillatt tilhengervekt 870 kg (kjøretøyets tillatte totalvekt 4250 kg)

Andre tekniske data utenom tillegg: se den generelle katalogen.
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5 5 3/4* 7,19 2 L 170 HK

358

4 4 3/4* 7,19 2 L 170 HK

347GA
Testet... og godkjent! 

Den enkle håndteringen av Ford  

automatgir er bemerkelsesverdig. 

Selv om du aldri har kjørt med denne 

typen gir før, vil du bli forbauset over 

hvor lettvint girskiftene går. 

6-trinns automatgir 

Designet for å passe både veitypen og 

din kjørestil, dette automatgiret 

med 6 trinn optimaliserer  

dreiemoment og forbruk i byen,  

på veien og på motorveien. 

Det lærer  
av kjøringen din! 

Den elektroniske styringen av 

girkassen er selvlærende, dvs. den tar 

hensyn til din kjørestil: økonomisk, 

normal, livlig... og skifter dermed gir på 

riktig tidspunkt.

Perfekt tilpasset  
girkasse-teknologi

Utviklet for å kjøre bobil, gir girkassen 

en ytelse som er sammenlignbar med 

en personbil... En trofast alliert på 

svingete veier eller i byen.

AUTOMATISK 

KOMFORT

•  Tilleggsutstyret “MC/mopedholder” kan pga vekt i enkelte 
tilfeller føre til reduksjon i tillatt antall passasjerer.  
Din forhandler kan gi deg mer informasjon. 

•  Vekt i kjøreklar tilstand: denne inkluderer førerens vekt  
(75 kg), sirkulasjonsvann i ferskvannssystemet (et ensifret 
antall liter), 90% 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. Alle 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.
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Disse planløsningene eksisterer også i versjon Mageo  
(se generell katalog)

347GA 358
CHASSIS Motorytelse HK-kW 170-125 170-125

Aircondition i førerhuset S S
ESP  S S
Dobbel airbag S S
Cruise control og hastighetsbegrenser S S
Elektriske sidespeil med oppvarming S S
Radio med rattbetjening S S
Ryggekamera med skjerm på speil S S
Setetrekk i førerhus, matchende tekstiler med bodel S S
AUTOMATIC-pakke Ford: automatisk girboks, kjørelys,  
Vindusviskere og defrosting av frontrute

S S

Lakkert fremre støtfanger S S
Dreibare og høydejusterbare førerhusseter med doble armlener S S
Skinntrukket ratt S S
Tåkelys S S
Hjul 16" S S
Hjulkapsler S S

VEKT (kg) Egenvekt i kjøreklar tilstand (+/-5%) 2954 2943
Max tillatt totalvekt 3500 3500

STØRRELSER (m) Utvendig lengde (uten stige) 7,19 7,19
Utvendig bredde 2,35 2,35
Utvendig høyde (uten takgrind) 2,92 2,92
Akselavstand 3,95 3,95

ANTALL SITTEPLASSER Sitteplasser under kjøring (1) 4 5
Spiseplasser 4 5
Liggeplasser (2) 3/4* 3/4*

KAROSSERI IRP S S
Integrert og isolert stigtrinn S S
Technibox S S
Festeklips for sykkelstativ S S
Luksus bodelsdør med vindu og sentrallås S S

INTERIØR To-lags vinduer med med insektnett og blending S SEITZ S SEITZ
Panorama takluke 700 x 500 mm S S
Spisegruppe kan omformes til soveplass (8 kg) (2) (3) S S
Smart Lounge S
Elektrisk senkeseng (2 personer) (50 kg) 0 0

KJØKKEN  Selvlukkende, lydløse kjøkkenskuffer S S
12 V/230 V og gass kjøleskap 167 L AES
Kompressorkjøleskap 12 V / 230 V 146 L

BAD / WC Baderom med to partisjoner S
Separat dusj med faste dører S
Dusj med dobbelt avløp S S
Takluke med insektnett (dusj) S S

VANN OG AVLØP Ferskvannstank - liter 95 L 105 L
Gråvannstank - liter 100 L 100 L

OPPVARMING Kombivarmer med bilens drivstoff for oppvarming/ varmtvann 6000 W 6000 W
Dieseloppvarming med flere utblåsingspunkter
Boiler 10 liter med elektronisk tenning
Oppvarming under kjøring S S

ELEKTRISK UTSTYR LED lys S S
Utvendig lys S S
Klargjort for bodelsbatteri (forhandler leverer batteri) AGM S
TV-forberedelse: 12 V/230 V S (x 2) S (x 2)

SENGESTØRRELSER (mm) Seng i sittegruppe (2) (3) 1150 x 1950  900 x 2170
Senkeseng (0)1400 x 1900 (0)1400 x 1900
Fast seng bak 900 x 1920 / 900 

x 1990
1600 x 1900

Høydejusterbar seng over garasje Easy Bed
LASTEROM (mm) Luke høyre side 1045 x 765 1145 x 765

Luke venstre side 895 x 590 545 x 320
ANNET EKSTRAUTSTYR Hengerfeste (max. 96 kg) (4) O 0

Motorsykkelstativ (max. 121 kg) (4)



 Motor 170 hk

 Automatisk girkasse

 Automatiske frontlykter

 Elektrisk defroster for frontrute

 Automatiske vinduspussere

 Air condition i førerhuset

 Airbag for fører og passasjer

 Hastighetsregulator + hastighetsbegrenser

 Ryggekamera

 Luksus bodelsdør med vindu

 Insektnett

 Sentrallås i bodelsdør

 Eksklusiv dekor inn- og utvendig

 Sidevegger med aluminium

 Integrert belysning under kjøkkenbenk

 Etc.

GRAPHITE 347GA
GRAPHITE 358

Elektrisk senkeseng som ekstrautstyr

AES kjøleskap 167 L (358)

Baderom med faste dusjdører

160 cm


