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ERVAAR LUXE EN ONAFHANKEL I JKHEID
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FRANKIA I 7900 GD PLATIN in de kleurvariant silver-arrow 

FRANKIA PLAT IN
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ERVAAR DE VRIJHEID  
OM VAN ELK OGENBLIK 
TE GENIETEN

Reizen betekent: het hoofd leegmaken, uw gedachten de vrije 
loop laten, genieten van het ogenblik en onvergetelijke herinnerin-
gen verzamelen. Daarvoor heeft u de vrijheid nodig die alleen de 
FRANKIA PLATIN u kan bieden. Waarom? Omdat u met deze first 
class camper een nieuwe dimensie qua reizen ervaart – met een 
unieke voertuiginfrastructuur die u volledig onafhankelijk maakt 
en met luxueus wooncomfort verwent.

FRANKIA PLAT IN



4 FRANKIA PLATIN – BIJZONDERHEDEN

Leun lekker achterover en geniet van het leven! De FRANKIA PLATIN zorgt voor de rest – 
met een standaard "allround-zorgeloos-uitrusting" 

ZICH NERGENS DRUK OVER MAKEN: ALL-IN-ONE-LUXELINER

Het luxe integraalmodel van FRANKIA is verkrijgbaar in twee plattegrondvarianten, in 
telkens twee lengtes – naar keuze met queensbed of aparte bedden

U BESLIST HOE U WILT REIZEN EN LEVEN 

360° vrijheid, klasse, exclusiviteit: Het interieur van uw FRANKIA PLATIN  
laat niets te wensen over

WANNEER U CAMPER VERANDERT IN EEN LUXE APPARTEMENT

Pure luxe: XXL-verswatertank met een inhoud van 270 liter en innovatieve FRANKIA 
centrale voorziening inclusief zelfoprollende elektrokabel

PERFECT BEVOORRAAD – OOK TIJDENS VERRE REIZEN

Zo is rijden leuk: met een tractiesterke achteraandrijving, de nieuwste generatie  
infotainment MBUX, talrijke innovatieve rijassistentiesystemen en nog veel meer

NIEUW CHASSIS EN COCKPIT VAN MERCEDES-BENZ

Dat vindt u alleen bij FRANKIA: een innovatief techniekpakket van Büttner Elektronik 
inclusief vier krachtige zonnepanelen

VRIJ EN ONAFHANKELIJK ZIJN – DANKZIJ UNIEKE TECHNIEK

ZO VRIJ, ZO LUXUEUS: 
BIJZONDERHEDEN  
VAN DE PLATIN
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FRANKIA I 8400 QD PLATIN

FRANKIA PLATIN – VRIJHEID ERVAREN

DE WERELD ONTDEK-
KEN ZOALS U DAT WILT  

Waarom blijft u niet zolang u wilt, wanneer u verliefd bent geworden  
op een bepaalde plek? Waarom niet gewoon verder trekken, wanneer  
u nieuwe bestemmingen wilt ontdekken? U beslist waar de reis naartoe 
gaat. Want de FRANKIA PLATIN geeft u de vrijheid de mooiste uithoeken 
van de wereld te ontdekken zoals u dat wilt – ook ver verwijderd van de 
geplande route. 
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UNIEKE TECHNIEK 
MAAKT U  
ONAFHANKELIJK



8 FRANKIA PLATIN – UNIEKE TECHNIEK

UNIEKE TECHNIEK, 
BIJZONDERE VRIJHEID

VLOERVERWARMING,  
AUTOMATISCHE AIRCO
Topcomfort onafhankelijk van de 
buitentemperaturen

FRANKIA THERMO GUARD PLUS 
Innovatieve wand- en vloeropbouw standaard 
met 11 jaar dichtheidsgarantie

NIEUW

REVOLUTIE IN DE COCKPIT
Topactueel multimediasysteem MBUX – 
Mercedes-Benz User Experience 

Pag. 28

190 PK, AUTOMATISCHE TRANSMISSIE  
MET 7 VERSNELLINGEN, CRUISE CONTROL
Power en maximaal rijcomfort met het nieuwe  
chassis van Mercedes-Benz 

NIEUW

NIEUW

5,5 METER LUIFEL
Geeft schaduw wanneer u maar wilt,  
natuurlijk standaard

ACCU-COMPUTER / TELE- 
AANDUIDING VOOR ZONNEPANELEN
In één oogopslag: actueel stroomverbruik  
en acculading
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4 X 110 W KRACHTIGE ZONNEPANELEN
 Nu met nog meer power, bij welk weer dan ook

NIEUW

1700 W SINUS-OMVORMER "K"
230V-verbruikers zonder beperkingen gebruiken;  
geïntegreerde voorrangsschakeling

AUTOMATISCHE CAC COMPUTERLADER 
Zodat uw LiFePO-accu's altijd snel en veilig worden 
opgeladen 

VERLICHT VAK VAN DE  
ELEKTRISCHE INSTALLATIE
Altijd goed zicht op de techniek – 
dag en nacht

POWER OPLAADBOOSTER 90A
Snelle oplading van de boordaccu's – ook 
tijdens korte afstanden

HYBRIDE REGELELEKTRONICA
De EFOY COMFORT laadt uw boordaccu 
volautomatisch op – het hele jaar door, 
milieuvriendelijk, superstil

2 X 110 AH LITHIUMACCU 
Nieuwste stand van de techniek: betrouw-
baarheid door LiFePO4-technologie met 
zeer hoge opslagcapaciteit

EXCLUSIEF  
TECHNIEKPAKKET

ZO ALLEEN BIJ

FRANKIA

AANGENAAM 
KLIMAAT
Dometic FreshLight 1600  
airconditioning standaard – 
kan zelfs tijdens het rijden 
worden gebruikt
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ALS U EEN MERCEDES-BENZ WILT, GAAT U VOOR FRANKIA

 Ervaar met FRANKIA ware grootte: nu  
 2,03 m stahoogte in de binnenruimte

 Revolutie in de cockpit: de nieuwste  
 generatie infotainment MBUX  

 Nieuw Sprinter-chassis: met  
 tractiesterke achteraandrijving

PLAT IN OP MERCEDES-BENZ
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 Onafhankelijk ook tijdens verre 
 reizen: met unieke techniek

 Met FRANKIA lekker onafhankelijk:  
 verswatertank van tot wel 270 liter 

 Een nieuwe woondimensie ervaren:  
 traploos FRANKIA interieur

Al meer dan 45 jaar bouwen wij FRANKIA campers op Mercedes-Benz en combineren daarmee het beste 
van twee werelden. Nieuwe ontwikkelingen, nieuwe opbouwconcepten, nieuwe techniek – met elk modeljaar 
ontwikkelen wij FRANKIA op het hoogwaardige verhoogde chassis van Mercedes-Benz verder en maken het 
nog sterker. Met de first class FRANKIA PLATIN op de nieuwe Sprinter van Mercedes-Benz met tractiesterke 
achteraandrijving, laten wij nu de ster in een nieuwe dimensie stralen. 

FRANKIA LAAT DE  
STER STRALEN

PLAT IN OP MERCEDES-BENZ

FRANKIA I 8400 QD PLATIN
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8400

8,6 m

8,6 m

I 8400 QD PLATIN

I 8400 GD PLATIN

5,3 t/5,5 t*

5,3 t/5,5 t*

2/4/5

2/4/5

4/6

4/6

7900

8,0 m

8,0 m

I 7900 QD PLATIN

I 7900 GD PLATIN

5,3 t/5,5 t*

5,3 t/5,5 t*

2/4/5

2/4/5

4/5

4/5

FRANKIA PLAT IN PLATTEGRONDEN

BUITENGEWOON VEEL  
RUIMTE OM TE (BE-)LEVEN
Vier verschillende FRANKIA PLATIN plattegronden 
bieden voor hoge eisen precies het juiste model:

Ca. lengte van de camper

Toelaatbaar totaalgewicht in 
beladen toestand

Standaard/optie

Zitplaatsen met veiligheidsgordel

Slaapplaatsen

*) Kan worden besteld zodra hiervoor vrijgave door  
 de fa. Daimler AG is verleend



13FRANKIA PLAT IN EXTERIEURDESIGN

Het karakteristieke exterieurdesign van de FRANKIA PLATIN 
met zijn stijlvolle laklaag trekt de aandacht van iedereen. 
Kleurcontrasten plaatsen de elegante en tegelijk krachtige 
vorm in het juiste licht – de zwarte radiateurgrille en de  
beplakking zorgen voor spannende accenten.

BUITENGEWOON STIJLVOL:  
HET EXTERIEURDESIGN

FRANKIA I 7900 GD PLATIN in de kleurvariant silver-arrow 



14 FRANKIA PLAT IN –  WOONWERELDEN

Zo stijlvol hebt u nog nooit gereisd: FRANKIA I 8400 QD PLATIN.

Wat u ook wilt, bij uw FRANKIA PLATIN heeft u veel vrijheid om uw 
woonruimte uniek en luxueus vorm te geven. Gezellig, modern-clean of 
klassiek-elegant: Maak een keuze uit zes verschillende inrichtingscon-
cepten of ontwerp het interieur individueel – met een enorme keuze aan 
oppervlakken evenals stofkwaliteiten en -patronen. 

DE LUXE OM ZO TE LEVEN, 
ZOALS U DAT PRETTIG VINDT
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16 BUITENGEWOON COMFORT

VOOR HET BUITENGEWONE 
"ONDERWEG VOEL IK ME 
THUIS-GEVOEL"
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BUITENGEWOON VEEL VRIJHEID
Dankzij de doorlopende interieurhoogte van 2,03 m 
kunt u zich volledig onbeperkt bewegen

INTERIEUR DAT BAADT IN HET LICHT
Meer daglicht kan bijna niet: enorme ramen voor  
"outdoorfeeling" in de FRANKIA PLATIN 

U BESLIST HOEVEEL  
RUIMTE U NODIG HEEFT
Elke centimeter wordt nuttig gebruikt voor nog meer op-
bergruimte – bijv. door boordvakken tot in de voorzijde 
(optioneel)

180° VAN UITZICHT VERANDEREN?
De nieuwe FRANKIA comfort-stoelen in de bestuurders-
cabine veranderen bliksemsnel in relaxfauteuils in het 
woongedeelte

WONEN IN EEN  
NIEUWE DIMENSIE



18 RELAXEN EN SLAPEN

BUITENGEWOON, OMDAT UW 
DROOM VAN VRIJHEID  
UITKOMT

Tijd om lekker alleen te genieten of met z'n tweeën vroeg 
onder de wol te kruipen en bij te komen van een opwinden-
de vakantiedag: In de slaapkamer van uw FRANKIA PLATIN 
heeft u alle mogelijkheden. Met zoveel comfort en ruimte 
droomt u al snel van uw volgende vakantie.

NIEUW: SCHOTELVEERSYSTEEM 
IN ALLE APARTE BEDDEN
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RELAXEN IN EEN  
NIEUWE DIMENSIE

RUIMTE VOOR UW FAVORIETE GARDEROBE  
In veel opbergvakken of de kledingkasten met mecha-
nisch uitschuifbare stangen (bij queensbedden) 

ZOVEEL BED OF RUIMTE ALS U WILT
De FRANKIA queensbedden kunnen naar believen 
worden ingekort of verlengd – gewoon met één druk op 
de knop

NATUURLIJK GEZOND SLAPEN
Vanzelfsprekend zijn alle FRANKIA bedden uitgerust met 
goedgekeurde koudschuim matrassen zonder schadelijke 
stoffen

VEDERLICHTE DROMEN
Het nieuwe schotelveersysteem in alle aparte FRANKIA 
bedden garandeert maximaal slaapcomfort

U BESLIST HOE U SLAAPT
Daarom heeft u de keuze tussen het luxueuze queens-
bed of comfortabele aparte bedden

The FRANKIA Guarantee

Th
e F

RANKIA Guarantee

Contaminant-free 

foam material



20 KOKEN EN GENIETEN

BUITENGEWOON, WANNEER  
U MEER TREK HEEFT  
Roerei met spek voor een perfect begin van de dag, 's 
middags een heerlijk geurende appeltaart uit de oven 
en 's avonds het lievelingsgerecht voor uw partner – in 
de vakantie staat genieten op de voorgrond. In de 
luxueuze FRANKIA MaxiFlex-keuken kunnen ook 
fijnproevers zich culinair uitleven – zo vaak 
en lang zij willen.
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GROTE MAXIFLEX-KEUKEN
Standaard hoekkeuken in elke FRANKIA PLATIN

DRIE PITTEN 
Ideaal voor een perfect luxe driegangenmenu 

EENVOUDIGE AFVALAFVOER
Slim: de afvalemmer is in het werkvlak geïntegreerd

SENSORGESTUURDE VERLICHTING
Alle pitten worden uitstekend verlicht

WERKVLAK UITBREIDBAAR 
Uw FRANKIA ruimte: slimme uittrekbare gedeeltes en 
afdekkingen

UITTREKBARE WATERKRAAN
Royale wasbak met slimme details

*Afhankelijk van de plattegrond

VOOR UW KOFFIEZETAPPARAAT:  
COFFEE CORNER
Extra plateau in elke FRANKIA I 8400 PLATIN*

XXL OPBERGRUIMTE 
Veel royale vakken in de onder- en bovenkasten

UITTREKBARE APOTHEKERSKAST
Perfect voor kruiden: standaard in elke FRANKIA PLATIN

ALL-IN-ONE: TECTOWER
160 l-koelkast, vriesvak, oven en grill

GENIETEN IN EEN  
NIEUWE DIMENSIE



22 ONTSPANNEN EN OPFRISSEN

BUITENGEWOON, 
ZODAT ELKE DAG 
PERFECT BEGINT
Zo begint en eindigt elke unieke 
vakantiedag: Gun uzelf dankzij 
de enorme verswatertank ook 
tijdens verre reizen een uitge-
breide douche en voel u in uw 
ruime FRANKIA badkamer met 
luxueuze interieur heerlijk op uw 
gemak. Veel bewegingsvrijheid, 
hoogwaardige materialen en 
natuurlijk licht zorgen voor 
een echt wellnessgevoel.

3D-SPIEGELKAST
Bekijk uzelf van alle kanten en  
style u comfortabel

LUXUEUZE FRANKIA BADKAMER
In elke FRANKIA PLATIN

ROYALE WELLNESSDOUCHE
Douche en wc apart in alle FRANKIA badkamers

HOOGWAARDIGE DOUCHEDEUR VAN GLAS 
Standaard in de FRANKIA PLATIN

ELEGANTE DESIGN-WASBAK 
Biedt zoveel ruimte dat u zich helemaal kunt opfrissen

EXQUISE UITRUSTING 
Keramische toiletten, verwarmingselement,  
zeer moderne badarmaturen en nog veel meer

RUIMTE VOOR ALLE TOILETBENODIGDHEDEN
Door talrijke (uitbreidbare) plateaus, kasten 
en ophangvoorzieningen 

WELDADIGE VERLICHTING 
FRANKIA verlichtingsconcept voor een prettige sfeer

VERFRISSEN IN EEN  
NIEUWE DIMENSIE
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24 VAN ELK MOMENT GENIETEN
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ENORME FRANKIA ZITGROEP 
Ontspannen, een film bekijken, eten, spelen  
– gewoon datgene doen wat u leuk vindt

ALPHATRONICS FLATSCREEN-TV 
24" beeldscherm en Bluetooth-module

DOLBY SURROUND LUIDSPREKERS
Prima geluidskwaliteit en uitstekende akoestiek

WONEN ALS IN EEN LUXE LOFT
Het doorlopende traploze interieur zorgt  
voor een gigantische ruimtebeleving

VOOR U DENKEN WIJ GROOT
Dankzij de meer dan twee meter hoge, doorlopende 
interieurruimte kunt u zich nog vrijer bewegen 

LEVEN IN EEN  
NIEUWE DIMENSIE

VAN ELK MOMENT GENIETEN

BIJZONDERE MOMENTEN 
DIE U ALTIJD BIJBLIJVEN 

De beste momenten zijn die, waarop men merkt 
dat men op de juiste tijd op de juiste plaats met 
de juiste medemens is. Geniet van deze momen-
ten ver van het dagelijkse leven – bij een glas 
wijn, een klassieke film of een heerlijk etentje. 



26 VRIJHEID ERVAREN

GENIET VAN UW 
ONAFHANKELIJKHEID

... voor al het andere hebben wij van FRANKIA al gezorgd!
Blijf gewoon op een plek waar u het leuk vindt en wanneer 
u het leuk vindt. Tijdens een poolnacht in Noorwegen, een 
sneeuwjacht in de Alpen of een zomer in de Provence: met de 
FRANKIA PLATIN bent u helemaal vrij.

FRANKIA I 8400 QD PLATIN
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28 REVOLUT IE  ERVAREN

ROYALE PLATEAUS 
EN OPBERGVAKKEN

INTEGRAAL TOUCH-BEDIENINGSCONCEPT
Touchscreen, touchpad op de middenconsole en 
touch-control buttons in het stuurwiel

INTUÏTIEF MULTIMEDIASYSTEEM
„Hey Mercedes!“: eerste eigen spraakassistent  
in de cockpit van een camper 

HIGHLIGHTS 
VAN DE MBUX

DE NIEUWSTE GENERATIE  
INFOTAINMENT
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RIJDEN IN EEN  
NIEUWE DIMENSIE

190 PK MOTOR EN AUTOMATISCHE  
TRANSMISSIE MET 7 VERSNELLINGEN
Met Mercedes-Benz zet FRANKIA veel power en rijcomfort  
op de weg 

DUURZAAM EN ROBUUST CHASSIS 
Mercedes-Benz biedt met het nieuwe Sprinter-chassis 
uitstekende kwaliteit waarop u kunt vertrouwen

TRACTIESTERKE ACHTERAANDRIJVING
Dankzij de beproefde achterasaandrijving bent  
u ook onderweg heerlijk ontspannen

SPLIT-ACHTERUITRIJCAMERA MET  
DUBBELE LENS 
Zo eenvoudig is inparkeren en de parkeerplaats 
verlaten: in de FRANKIA PLATIN heeft u altijd een goed 
overzicht 

HIGHLIGHTS VAN HET  
NIEUWE CHASSIS

MERCEDES-BENZ 
VERANDERT DE FRANKIA 
COCKPIT VOLLEDIG
Ook onderweg genieten. Vooral wanneer rijden met uw FRANKIA PLATIN zo 
leuk is. Daarvoor zorgen het gloednieuwe Sprinter-chassis van Mercedes-Benz 
met tractiesterke achteraandrijving, het innovatieve multimediasysteem MBUX 
en de nieuwste generatie rijassistentiesystemen. 
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7900 / 8400

Alpine Dolby surround luidsprekersysteem

Centrale voorziening met kabel- en waterslanghaspel

PLAT IN STANDAARDUITRUST ING

HET BUITENGEWONE STANDAARD

Chassis Mercedes-Benz
Airbag aan bestuurders- en bijrijderskant
190 pk EURO VI BlueTec motor
Antiblokkeersysteem (ABS)
Aandrijfslipregeling (ASR)
Elektronische remkrachtverdeling (EBV)
Electronic Stability Control (ESP)
Bergoprijassistent
93 l dieseltank
Automatische transmissie met 7 versnellingen
Cruise control
220 A dynamo
Standverwarming
Lederen stuurwiel
Reservewiel met houder
Verhoging toegestane maximummassa naar 5,3 ton technisch 
toelaatbare totale massa (Verhoging toegestane maximummassa 
naar 5,5 ton: Kan worden besteld zodra hiervoor vrijgave door de 
fa. Daimler AG is verleend)
Stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar
LED-groot licht en -knipperlicht
Origineel verhoogd Mercedes-Benz chassis

Opbouw
Thermo Guard Plus met 11 jaar dichtheidsgarantie
Witte GVK-gelcoating – hagelbestendig
Verwarmde dubbele bodem met een hoogte van ca. 
126/348 mm
Centrale vergrendeling voor de deur van de opbouw en het por-
tier van de bestuurderscabine via originele autosleutel
Aluminium velgen voor en aluminium afdekkingen achter
Spoorverbredingen op voor- en achteras
Handmatig bedienbare steunpoten achter  
(vervalt bij bestelling optie luchtvering)
Isolatieruiten in de bestuurderscabine (zijkant)
Elektrisch verduisteringsrolgordijn aan de voorzijde  
i.p.v. handmatig bedienbaar verduisteringsplissé

Externe kleuren van de wanden
Externe laklaag platina metallic of silver-arrow naar keuze

Opbergruimtes | Ramen | Portieren
Opbergruimtes met LED-verlichting
Ramen Seitz S7 met getinte ruiten, hor en verduistering, in één 
vlak met de wand gemonteerd
CBE BUS-Control-Panel met LCD-beeldscherm
Zelfoprollende kabelhaspel met 15 m kabel
Opbergruimteverlichting onder zitgroep
Centrale voorziening met kabel- en waterslanghaspel
Plisséhor geïntegreerd in het deurkozijn van de opbouw en in alle 
dakluiken

Bedden
Elektrisch verstelbaar hefbed

Elektrische installatie
Omvormer MT 1700-Si-K / sinus (Büttner)
4 zonnepanelen 110 W (Büttner) met tele-aanduiding
Zonneregelaar MT 550 PP (Büttner)
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CBE BUS-Control-Panel met LCD-beeldscherm

Isolatieruiten in de 
bestuurderscabineUSB-contactdozen

Zonnepanelen

Alphatronics-flatscreen 24" SL-Line
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7900 / 8400

PLAT IN STANDAARDUITRUST ING

HET BUITENGEWONE STANDAARD

Besturing MT 4000-H (hybride accucomputer van Büttner)
LiFePO4 accu 2x 110 Ah
1 oplaadbooster (90 A)
1 oplader 40 A inclusief pulser
Voorbereiding voor EFOY COMFORT brandstofcel
230V-contactdoos in achterste garage aan de bijrijderskant
12V-contactdoos in achterste garage aan de bijrijderskant
LED-voortentverlichting met gescheiden schakelbare bewegings-
melder
Dimbare sfeerverlichting
Dimbare spots
Leeslampjes
4x 230V-contactdozen
4 USB-contactdozen 

Multimedia | Radio | Satellietinstallaties
Alphatronics-flatscreen 24" SL-Line
Satellietinstallatie TELECO – TWIN FLATSAT EASY SMART S85
Voorbereiding 2e tv-plaats in de slaapkamer
Mercedes MBUX multimediasysteem 10,25" met DAB+ radio
Alpine Dolby surround luidsprekersysteem
Hoogwaardige dak-combiantenne UKW/DAB+/GPS
Split-achteruitrijcamera met aparte monitor

Zittingen | Kussens
Combinatie hout/stof naar keuze uit  
6 verschillende woonwerelden

Garages | Fietsdragers
2-delige garage achterin
Sjorrailsysteem

Wasruimte | Watervoorziening
Verswatertank ca. 270 liter 
inclusief 50 liter instelbare vulling tijdens het rijden
Afvalwatertank ca. 130 liter
Keramisch toilet
Tweede Thetford-cassette
Ventilator met koolfilter voor Thetford-toilet

Airco | Verwarming
Halfautomatische airco
Alde Compact 3020 HE warmwaterverwarming
Extra ventilator voor bestuurderscabine (Alde)
Extra elektrische verwarming voor het chassis om de 
interieurruimte sneller op te warmen
Warmtewisselaar
Vloerverwarming bij zitgroepgedeelte
Duo Control voor gasflessen
Airco Dometic FreshLight 1600

Keuken | Koelkast | Kookplaat
FRANKIA MaxiFlex-keuken: Unieke functionele systeemkeuken 
met hoogwaardige HPL-kookplaat en uitbreidbaar werkvlak 
TecTower

Luifels
Handmatig bedienbare luifel 5,5 m, behuizing in antraciet of 
geanodiseerd, afhankelijk van de bestelde kleur lak

Airco Dometic FreshLight 1600

Spoorverbreding



33PLAT IN TECHNISCHE GEGEVENS

BIJZONDERE GEGEVENS

1) De massa in rijklare toestand werd vastgesteld conform VO (EU) 1230/2012,  
 echter met inachtneming van de vulling van de verswatertank tijdens het rijden  
 (vgl. voetnoot 3 en 4) en één gasfles (11 kg) 
2) Het trekgewicht kan afhankelijk van de gekozen uitrusting variëren
3) Inhoud van de verswatertank zoals bedoeld in bijlage V, deel A, punt 2.6 FN. (h)VO (EU) 1230/2012, met inachtneming van de begrenzing van een vulling van 50 l tijdens het rijden
4) Mogelijk bij een adequate instelling van de klep op de verswatertank: max. 270 liter
5) Kan worden besteld zodra hiervoor vrijgave door de fa. Daimler AG is verleend

Algemene aanwijzing
De informatie inzake massa's en gewichten vindt plaats conform VO (EU) 1230/2012 voor zover de catalogus inclusief technische gegevens en prijslijsten geen afwijkende informatie bevat.

7900 8400

BASISVOERTUIG (STANDAARD) Nieuwe Sprinter 519 Nieuwe Sprinter 519

Chassis Mercedes-Benz Mercedes-Benz

Cilinder / cilinderinhoud, ccm 6 / 2.987 6 / 2.987

Vermogen, kW / pk 140 / 190 140 / 190 

Tankinhoud diesel, I 93 93

Wielbasis, mm 4.525 4.825

AFMETINGEN Integraal Integraal

Totale lengte, cm 804 858

Totale breedte, cm 230 230

Totale hoogte, cm 323 323

Stahoogte, cm 203 203

GEWICHTSGEGEVENS Integraal Integraal

Massa in rijklare toestand, kg 4.4501 4.6001

Toelaatbare totale massa in bel. toestand, kg 5.300 / 5.5005 5.300 / 5.5005

Laadvermogen, kg 850 / 1.050 700 / 900

Max. aanhangergewicht geremd/ongeremd, kg
1.9502 / 0 (5,3 t)

1.9502 / 7502 (5,5 t)5

1.9502 / 0 (5,3 t)
1.9502 / 7502 (5,5 t)5

Max. toel. totaalgewicht van de combinatie, kg 7.000 7.000

UITRUSTING

Verswatertank/afvalwatertank ca., I 2704 (50 l vulling tijdens het rijden)3 / 130 2704 (50 l vulling tijdens het rijden)3 / 130

Accucapaciteit, Ah (20 h) 2 x 110 LiFePO4 2 x 110 LiFePO4

Koelkastinhoud ca., l 160 160

Verwarming Alde ww-verwarming 3020 HE Alde ww-verwarming 3020 HE
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BUITENGEWOON 
STERK: ONZE  
PARTNERS

Wij stellen aan elke afzonderlijke FRANKIA  
camper hoge kwaliteitseisen: Daarom werken  
wij op het gebied van techniek, elektronica, 
chassis evenals airconditionings- en verwar-
mingssystemen alleen samen met de besten  
in de branche. 

Innovatieve techniek – zonder compromissen
Wie onderweg is, moet kunnen vertrouwen op 
de techniek aan boord. Onbezorgd reizen met 
betrouwbare techniek "Made in Germany" – dat 
garandeert BÜTTNER-ELEKTRONIK.

Er gaat niets boven warmwaterverwarmingen. Stil, gelijkmatig 
en omvangrijk. Warmwaterverwarmingen zijn er gewoon, zonder 
op te vallen – echte kwaliteitswarmte. De warmwaterverwar-
ming van Alde zorgt voor een optimale warmteverdeling in uw 
FRANKIA camper.

FRANKIA PARTNERS
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Reizen in zijn meest luxueuze vorm. Met Mercedes-Benz 
en het nieuwe Sprinter-chassis beleeft u de mooiste avon-
turen en geniet daarbij van grenzeloze vrijheid.

De FRANKIA PLATIN nu  
op het nieuwe camperchassis 
van Mercedes-Benz

FRANKIA PARTNERS



FRANKIA is een onderneming van de PILOTE-groep
FRANKIA-GP GmbH
Bernecker Straße 12 | D - 95509 Marktschorgast
Telefoon: +49 (0) 92 27-738-0 | Fax: +49 (0) 92 27-738-49
E-mail: info@frankia.de

De afbeeldingen in deze catalogus zijn voorbeelden. Deze kunnen ook accessoires en speciale uitrus-
tingen bevatten die niet tot de standaardlevering behoren. Daadwerkelijke modeluitvoeringen kunnen 
afwijken. Technische wijzigingen en vergissingen voorbehouden. Als standaard en/of optioneel vermelde 
uitrustingen kunnen per land verschillen. Op grond van fluctuaties tijdens het drukken kunnen er bij 
afbeeldingen kleurafwijkingen ontstaan. Gedrukt in Duitsland.
© Copyright 2018 by FRANKIA-GP GmbH

Ontdek de wereld van FRANKIA op internet.

www.frankia.com
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