
Opplev 
FRANKIA M-Line

FRANKIA BOBILER 2022 PÅ MERCEDES-BENZ



2 FRANKIA T 7400 GD (bilde som eksempel) 



3

Fremtidsrettet sterk
Hva gjør samarbeidet mellom FRANKIA og Merce-
des-Benz så spesielt? Vi kjører ikke med, men foran. 
Sammen utfordrer vi stadig grensene for å oppnå nye 
mål. Bare på den måten oppstår karaktersterke bo-
biler, som satser på klasse i stedet for masse – som 
den selvforsynte luxuslineren FRANKIA PLATIN, den 
delintegrerte T 7400, 3,5-tonneren FRANKIA NEO eller 
Microliner Yucon by FRANKIA. 
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Enestående sjenerøs
Mens andre viser seg smålige, viser modellen i 
FRANKIA M-Line seg spesielt rundhåndet, fremfor 
alt når det gjelder å gi: For her får du full kraft 
under panseret. Og i det innvendige rommet 
usedvanlig mye plass for å leve. Om det er i den 
delintegrerte med senger på langs, i den integrer-
te med rund sittegruppe eller med L-sittegruppe: 
Alle 5-tonnere på det kraftige Sprinter-chassiset 
fra Mercedes-Benz er ekte plassvidundere.
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Grenseløst allsidig
FRANKIA og Mercedes-Benz har sammen skrevet mange suksesshis-
torier. I mer enn 48 år har vi bygget usedvanlige bobiler på en sterk 
basis, og også i fremtiden er våre mål: Søke nye grenser, alltid vise 
oss fra vår beste side og gi deg friheten til å bestemme selv hvilken 
FRANKIA som passer best til dine behov. Derfor lar vi også i 2022 
stjernen lyse i de mest forskjellige fasetter.

Fra campervan til Luxusliner: Microliner Yucon by FRANKIA, FRANKIA NEO på 3,5 t,  
Luxusliner FRANKIA PLATIN eller delintegrert FRANKIA M-Line? Du bestemmer.

(bilde som eksempel) 



7



8

Medrivende imponerende
Her skrives uforglemmelige historier og det oppleves spe-
sielle øyeblikk, som man husker i lang tid: To sammen eller 
med venner – den store runde panoramasittegruppen i den 
integrerte M-Line 7400 Plus er klar.
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Maksimalt storartet
Det finnes ingen grenser: Det viser også den delintegrerte 
M-Line fra FRANKIA. For når det gjelder kraftytelser på 
veien, fritt rom og oppbevaringsrom, loftfølelse og luksus 
for to, griper den enestående 5-tonneren etter stjernene.
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Herlig smakfull
Oppskriften på suksess for ditt FRANKIA feriekjøkken er helt 
enkel: Man bruker bare det beste. Førsteklasses materialer, 
bearbeiding av høy kvalitet, smarte ideer, nøyaktig håndar-
beid og gjennomtenkt til den minste detalj. 



14 FRANKIA I 7400 PLUS

Forfriskende mange detaljer
Kvalitetskravet for hver premium bobil med FRANKIA-em-
blemet er svært stort. Det merker du hver dag på din reise. 
Allerede om morgenen når du kvikker deg opp i det store 
velværebadet. 



15



16 FRANKIA T 7400 GD

Vidunderlig utilpasset
Ja, det er de, soverommene i FRANKIA M-Line. For de 
holder ikke på faste sengetider, strenge bestemmelser 
og smålighet. De gir deg lys, plass og fritt rom. Uansett 
når og om du vil sove.
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Ganske enkelt spesielt
Eller: Spesielt enkelt. Slik fungerer FRANKIA oppbe-
varingssystem. For du bestemmer hva du vil ta med 
deg. Med mange smarte løsninger er det plass til alt. 
Og alt er ordentlig: For dine oppbevaringsplasser er 
alltid lette å nå.

Bildet viser aluminiumsfelger fra modellåret 2021. Disse kan ikke leveres for den viste kjøretøymodellen 2022.
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Absolutt vinterfast
Med en enestående FRANKIA Thermo Guard Plus 
veggoppbygning, effektive varmesystemer, opp-
varmet dobbeltgulv og smarte assistentsystemer 
er din FRANKIA M-Line den perfekte ledsageren 
også på den kalde årstiden.



21Bildet viser aluminiumsfelger fra modellåret 2021. Disse kan ikke leveres for den viste kjøretøymodellen 2022.
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Med Mercedes-Benz lar FRANKIA stjernen stadig vekk stråle i en 
ny dimensjon: Fra den delintegrerte 3,5 t lettvekteren (FRANKIA 
NEO) over den integrerte Premiumliner FRANKIA M-Line til den 
fullt utstyrte luksusmodellen FRANKIA PLATIN.

Kun hos FRANKIA: Storartet rund sittegruppe møter 
Mercedes-Benz i I 7400 PLUS, loftfølelse med åpen 
planløsning, sove på langs i elektrisk heveseng, opptil 
5,5 t mulig

Mer sittegruppe,  
ideelt for store grupper

Eksklusivt hos FRANKIA: Delintegrert 5-tonner på 
Mercedes-Benz – med gigantisk panoramatak, hyller 
helt frem til fronten, separate senger på langs, stor 
sittegruppe

Enestående modell,  
luksus for to

Aldri nøye seg med mindre, alltid bli bedre, sette nye 
målestokker – det var og er den ånden som forbinder 
FRANKIA og Mercedes-Benz. For 48 år siden, i dag og  
i morgen

Sterke partnere,  
nye horisonter 

Høydepunkter ved  
FRANKIA M-Line

Retningsgivende,  
medrivende, magisk

*Vær oppmerksom på ved planlegging av ruten at konkret vekt og mål på kjøretøyet ikke kan legges spesielt  
inn i navigasjonssystemet, slik at foreslåtte ruter muligens ikke kan brukes med kjøretøyet.
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FRANKIA M-Line NEO: 3,5-tonner med svært stor las-
tekapasitet, sterk forhjulsdrift, topp oppbevaringsrom 
med Easy-Load-konsept, nå ny med senger på langs 
eller tvers

Spesiell letthet,  
innovativt kjøretøy 

Sentralforsyning med selvinntrekkende elektroka-
bel, opptil 160 l ferskvannstank, Thermo Guard Plus 
veggoppbygning, Alde Compact vannbåren varme – 
ideell også for turer om vinteren

Smarte detaljer,  
høy komfort

Plassvidunder med 2,03 m lysgjennomstrømmet 
innvendig høyde, gjennomgående trinnløst dobbeltgulv, 
smarte oppbevaringsløsninger i hvert hjørne –  
ute og inne

Maksimal plass,  
mer fra livet

Traksjonssterk bakhjulsdrif, FSD-teknologi, info- 
tainment med MBUX*, innovative kjøreassistent-
systemer (ekstrautstyr)

Kraftig basis,  
dynamisk kjøreglede

(bilde som eksempel) 
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Avslappet uten kompromisser
I ferien skal du kunne lene deg tilbake. Derfor sørger vi for at din 
FRANKIA bobil er utstyrt med alt det du trenger for en avslappet reise.
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Mine spesielle standard høydepunkter
Standardutstyr på FRANKIA M-Line (utvalg)

Passer til enhver stemning: Den dimbare LED-belysningenKjøleskap og fryseskap i  
TecTower kan nå åpnes på begge sider

Sentral styring – godt synlig og enkel i 
bruk

Laste inn og ut av garasjen med  
justerbare hekk- og sideklaffer

Praktisk vern: Fluenetting integrert i 
bodelsdøren

FRANKIA dobbeltgulv: Trinnløst  
og gjennomgående oppvarmet

Selvopprullende kabeltrommel med  
15 m kabel og sentralforsyning

Ytterspeil med elektrisk justering og 
oppvarming
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Mine spesielle standard høydepunkter
Standardutstyr på FRANKIA M-Line (utvalg)

Edel oppkvikning: Høyverdige armaturer i FRANKIA velværebad Dusjkabinett med behagelig belysning

Dimbare leselamper i FRANKIA design 
med nattlysfunksjon

Elektrisk justerbar heveseng i Integrerte

Eksklusivt skap med glassdører for dine 
FRANKIA vinglass

I alle FRANKIA bobiler: Flere praktiske 
USB-kontakter

Romslige klesskap med  
behagelig innelys

Praktisk: Lommer på førersetene (ved 
alle Integrerte fra FRANKIA)
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Imponerende sterk karakter
I den ytre designen satser FRANKIA M-Line på et markant utseende 
– med spennende fargekontraster, en dynamisk linjeføring og edel 
lakkering, alt blir fremstilt av erfarne spesialister direkte i vår fabrikk.

Bildet viser aluminiumsfelger fra modellåret 2021. Disse kan ikke leveres for den viste kjøretøymodellen 2022. (bilde som eksempel) 
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Individuelt eksklusivt
Spesialutstyr på FRANKIA M-Line (utvalg)

Ideell for å sove på tvers og på langs: Uttrekkbar FRANKIA duoseng (2 x 2 m)

Mye plass: Sengeutvidelse 
for separate senger (GD)

Alpine Dolby Surround  
høyttalersystem

Alphatronics flatskjerm SL 24 tommer 
med DVB-S2/T2/C-tuner, DVD-spiller  
og Bluetooth

Full oversikt: Bird-View-Cam med 360° 
sikt og stort display

Kjøkkensøyle/komfyrkombinasjon (med 
grill, gass stekeovn, 3-bluss koketopp)
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Ytterligere sitteplasser med bilbelte ved alle PLUS-planløsninger

Integrert stekeovn  
fra Thetford

Lettstelt kjøkkenbenk – f.eks. av  
høyverdig mineralsk materiale. 

Mercedes-Benz multimediasystem  
MBUX med DAB+-radio*

Markise – som ekstrautstyr med integrert  
LED belysningsprofil

Kraftig  
gasskoketopp 

Lettstelt teppegulv  
i hele det innvendige rommet

Komfortabel og praktisk apotekskuff  
for garasjen

*Vær oppmerksom på ved planlegging av ruten at konkret vekt og mål på kjøretøyet ikke kan legges spesielt  
inn i navigasjonssystemet, slik at foreslåtte ruter muligens ikke kan brukes med kjøretøyet.
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VENEDIG

MAILAND

NEAPEL

Stilig allsidig
Seks innemiljøer til valg
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PYRITT

MARMOR

AKVAMARIN



I 7400 GD
3/44

I 7400 PLUS
2/42/4
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7,7 m 5,0 t/5,5 t

7,7 m 5,0 t/5,5 t

M-Line planløsninger
Integrert

RUND SITTEGRUPPE

I 7400

(bilde som eksempel) 



T 7400 GD
3/42
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7,7 m 5,0 t/5,5 t

M-Line planløsninger
Delintegrert

ca. lengde på bobilen Standard/ekstrautstyr

T 7400

Bildene viser aluminiumsfelger fra modellåret 2021. Disse kan ikke leveres for den viste kjøretøymodellen 2022.

Tillatt total vekt i lastet tilstand Sitteplasser med bilbelteSengeplasser

(bilde som eksempel) 
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Ikke la noe stoppe deg! Ikke la noe stoppe deg! 
Enestående romfølelse på  Enestående romfølelse på  
3,5 tonn – i FRANKIA NEO3,5 tonn – i FRANKIA NEO
Med NEO viser FRANKIA den sterke Mercedes-Benz-basis fra sin lette side. 
Med en enestående forbindelse mellom letthet, kvalitet og fritt rom – fra  
3,5 t totalvekt. Hvordan det går? Med en revolusjonær dobbeltgulvteknikk. 
Med lette materialer som aldri før. Og naturligvis: med en enestående  
romfølelse og frisk design. Nettopp typisk FRANKIA.
+  3,5 t lettvekter med svært stor lastekapasitet
+  Delintegrert med kraftig forhjulsdrift
+  Moderne, ren, cool: Interiørdesignen
+  Topp oppbevaringsrom, lett å laste med Easy-Load-konsept
+  Ny planløsning med tverrseng i hekken



35

Les mer  
i den aktuelle FRANKIA 
NEO-katalogen.
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Les mer  
i den aktuelle FRANKIA 
PLATIN-katalogen.

En som gir deg frihet. En som gir deg frihet. 
Luksus og selvforsyning i FRANKIA PLATINLuksus og selvforsyning i FRANKIA PLATIN
Hver FRANKIA PLATIN har en sterk karakter og er unik. Men alle er 
sammen om ett mål: At du skal være uavhengig underveis, for å opp-
dage nye horisonter. Hvordan det går? Med en sterk ytelse på veien, 
en enestående teknikk, luksus i det innvendige rommet og med de 
høyeste kravene om kvalitet, stil og utstyr.
+  Premium: Luxusliner på Mercedes-Benz
+  Limitert: Spesiell utgave PLATIN FINAL SIX
+  Oppleve selvforsyning takket være enestående teknikk
+  Her finnes det mer for deg: Fullt utstyrt
+  Total frihet: Opptil 270 l ferskvannstank

Bildet viser aluminiumsfelger fra modellåret 2021. Disse kan ikke leveres for den viste kjøretøymodellen 2022.
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Vår spesielle drivkraft?  
Lidenskap og kjærlighet til detaljer
For at du stadig skal oppleve noe spesielt, har vårt team i 60 år arbeidet med 
mye kjærlighet til detaljer på hver FRANKIA bobil og med lidenskap utviklet nye 
løsninger som gjør hjemmet ditt enda bedre når du er underveis. Om det er 
snekkeri eller syverksted, lakkering eller passnøyaktig montering – for at du  
alltid skal kunne stole på den beste FRANKIA-kvaliteten, blir alt fremstilt direkte 
i vår fabrikk i Marktschorgast.

38



39FRANKIA T 7400 GD (bilde som eksempel) 



Ko
ns

ep
t &

 d
es

ig
n:

 G
M

K 
M

ed
ie

n.
 M

ar
ke

n.
 K

om
m

un
ik

at
io

n.
 |

 w
ww

.g
m

k.
de

 
Fo

to
: S

tu
di

o 
Th

om
as

 K
öh

le
r |

 w
ww

.fo
to

st
ud

io
th

om
as

ko
eh

le
r.d

e

Opplev FRANKIAs verden på Internett:

www.frankia.com

FRANKIA, et foretak i PILOTE-gruppen
FRANKIA-GP GmbH
Bernecker Straße 12 | DE 95509 Marktschorgast
Telefon: +49 (0)92 27 738-0 | Faks: +49 (0)92 27 738-49
E-post: info@frankia.de

Bildene i denne katalogen er eksempler. De kan inneholde tilbehør og spesialutstyr som ikke hører til 
standard leveringsomfang. De virkelige modellutførelsene kan avvike. Tekniske endringer og feiltakelser 
forbeholdes. Utstyr som er deklarert som standard og/eller ekstra kan – alt etter land – være forskjellig. 
På grunn av trykkvariasjoner kan fargene i bildene avvike. Trykket i Tyskland.
© Copyright 2021 by FRANKIA-GP GmbH

Helt enkelt:  
Skan inn QR-koden og last  
prislisten ned på din smarttelefon.


