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2 FRANKIA I 7900 GD PLATIN i fargevarianten Silver-Arrow (bilde som eksempel) 
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En som  
gir deg frihet.
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 oppdage 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. 

Bildet viser aluminiumsfelger fra modellåret 2021. Disse kan ikke leveres for den viste kjøretøymodellen 2022.
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Fra campervan til Luxusliner: Microliner Yucon by FRANKIA, FRANKIA NEO på 3,5 t,  
Luxusliner FRANKIA PLATIN eller delintegrert FRANKIA M-Line? Du bestemmer.

En som griper  
etter stjernene.
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.

(bilde som eksempel) 
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En som  
drar videre.
Hvorfor ikke ganske enkelt kjøre videre? Hvorfor  
ikke ganske enkelt gå nye veier? Hvorfor ikke gan-
ske enkelt bli der? FRANKIA PLATIN gir deg friheten 
til å gjøre alt dette. For den gjør deg uavhengig. 
Med selvforsyningsteknikk, førsteklasses innekom-
fort og usedvanlig mye ekstra som standard.

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



7FRANKIA I 8400 PLUS PLATIN (bilde som eksempel)
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En som  
feirer øyeblikket. 
Å være underveis i FRANKIA PLATIN betyr: Leve for de spesielle 
øyeblikkene, nyte magiske stunder og unne seg selv helt be-
visst en kvalitetstid. Det luksuriøse interiøret i FRANKIA PLATIN 
gir de perfekte omgivelsene akkurat for dette.



9FRANKIA I 8400 PLUS PLATIN



10 FRANKIA I 8400 QD PLATIN
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En som viser storhet. 
Hvorfor leve og reise beskjedent når maksimal komfort 
venter? FRANKIA I 8400 QD PLATIN er full av spillerom og 
luksus. For den store L-sittegruppen og den 1,60 m brede 
queensengen gir bodelen en følelse av leilighet.



12 FRANKIA I 7900 GD PLATIN
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En som gir stil. 
Stil er ikke bare et spørsmål om smak, men fremfor alt en 
holdning. Derfor satser FRANKIA PLATIN på personlighet. 
Nyt den luksusen å kunne selv bestemme hvordan du vil bo 
og reise. Eksklusive materialer, førsteklasses bearbeiding 
og deluxe romfølelse inkludert.



14 FRANKIA I 8400 PLUS PLATIN



15

En som  
feirer nytelse.   
I alle FRANKIA MaxiFlex-kjøkken bestemmes kursen av én 
maksime: Ditt høye krav til rom, kvalitet og teknikk. For vi 
vet: Luksus på kjøkkenet må overbevise på nytt hver dag! 
Og det gjør PLATIN – med enda mer oppbevaringsplass 
og smart ekstrautstyr som standard.  



16 FRANKIA I 8400 PLUS PLATIN

En som  
bare tenker på deg. 
I FRANKIA velværebad kvikker du opp sansene og 
nyter en eksklusiv spafølelse. For her står du helt i 
midtpunktet: PLATIN skjemmer deg bort med ekstra 
mye bevegelsesfrihet, høyverdig interiør og forfrisken-
de detaljer og løsninger. 
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18 FRANKIA I 8400 PLUS PLATIN

En som ikke  
inngår noe kompromiss. 
I FRANKIA PLATIN bestemmer du hvordan du vil sove – 
i den 1,60 m brede queensengen, i separate senger eller 
i den elektriske hevesengen. Uansett hva du bestemmer 
deg for: Mye lys, maksimal plass og edle materialer gjør 
ditt luksussoverom til en „plass å være“.
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Oppbevaringsplass i sittegruppen  
tilgjengelig med et håndgrep

Massevis av oppbevaringsmuligheter i  
det innvendige rommet – alltid lett tilgjengelig

Gjennomgående trinnløst FRANKIA dobbeltgulv, 
tilgjengelig utenfra og innenfra



21FRANKIA PLATIN FINAL SIX

En som  
gjerne legger til mer.
I FRANKIA PLATIN trenger du ikke å bry deg om 
vekten: For i 5,5-tonneren er det takket være en 
stor hekkgarasje, dobbeltgulv og mange smarte 
løsninger nok plass til grillstasjon, ski og mye mer. 
Og alt er ordentlig: For dine oppbevaringsplasser 
er alltid lette å nå.



22 FRANKIA I 7900 GD PLATIN (bilde som eksempel)

En for alltid.
FRANKIA PLATIN kjenner ingen „perfekt reisetid“ – den vil alltid ut og 
oppdage verden. Og det kan den også: En enestående oppbygning, 
optimale varmesystemer og smarte oppbevaringsmuligheter gjør 
reisen sikker og komfortabel også om vinteren. 



23Bildet viser aluminiumsfelger fra modellåret 2021. Disse kan ikke leveres for den viste kjøretøymodellen 2022.



24 FRANKIA I 8400 PLUS PLATIN (bilde som eksempel) 
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En som vet  
hva den har.
Vi vil at hvert øyeblikk i ferien din er perfekt. At hvert 
øyeblikk blir uforglemmelig. Derfor har FRANKIA PLATIN 
som standard alt det du trenger for å bo og reise på 
høyeste nivå. Det kaller vi luksus. 

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

Luxuslineren fra FRANKIA på Mercedes-Benz finnes i seks plan-
løsningsvarianter fra åtte meters lengde. Du kan velge  
mellom to forskjellige runde sittegrupper, separate senger  
eller den nye queensengen med 1,60 m bredde

Kun hos FRANKIA! Mercedes-Benz + selvforsynings- 
teknikkpakke + luksuriøs XL rund sittegruppe + valgfri 
hekk-heveseng = FRANKIA I 7900 PLUS PLATIN

Være forut med uforlignelige  
planløsninger

Her er det spesielle standard: Helisolert Thermo Guard 
Plus veggoppbygning med 11 års garanti, 270 l fersk-
vannstank, FRANKIA sentralforsyning og mye mer.

Nyt friheten med  
usedvanlig ekstrautstyr 

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 

Overskride grenser  
med en sterk partner

Høydepunkter med  
FRANKIA PLATIN 

En som stikker seg ut,  
selv blant de beste
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FRANKIA PLATIN er en personlighet – og det viser den 
også: Med en markant-dynamisk ytre design og edelt 
interiør som polstringen i eksklusivt lær (ekstrautstyr)

Vise karakter  
med en egen stil

Stort FRANKIA velværebad og FRANKIA MaxiFlex-kjøkken, 
lysgjennomstrømmet innvendig rom med 2,03 m  
gjennomgående trinnløs høyde, garasje med opptil  
1,24 m høyde

Overbevise med  
storartede ideer

Høy ytelse for veien: Traksjonssterk bakhjulsdrift, 
190 hk, infotainment med MBUX* og mye mer.

Føl kjøreglede  
med Mercedes-Benz

Kun hos FRANKIA! Teknikkpakke inklusive  
to 120-Ah-litiumbatterier, fire høyeffekt 
solcellemoduler, sinus-vekselretter,  
Power-ladebooster og mye mer.

Reise selvforsynt med  
enestående teknikk

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

(bilde som eksempel)



2828 FRANKIA I 8400 PLUS PLATIN (bilde som eksempel)

*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.

En som ganske enkelt  
overskrider grenser. 

Alltid oversikt: Aktuelt strømforbruk  
og batterilading

Battericomputer /  
solcelle-fjernindikatorNyeste tekniske utvikling: LiFePO4 teknologi 

med svært stor minnekapasitet

2 x 120 Ah litiumbatteri 

Rask opplading av bilbatteriene – selv på 
korte strekninger

Power ladebooster 90A

For at LiFePO4-batteriene alltid blir  
raskt og sikkert ladet 

CAC computer- 
automatikk-lader

Nå med enda mer kraft,  
uansett vær

4 x 110 W høyeffekt  
solcelleanlegg

Bruk 230 V-forbrukere uten innskrenkninger

1 700 W Sinus  
vekselretter „K“



2929Bildet viser aluminiumsfelger fra modellåret 2021. Disse kan ikke leveres for den viste kjøretøymodellen 2022.

Gir skygge, når du enn 
ønsker det, selvfølgelig som standard

5,5 meters markise  
fra THULE

Innovativ vegg- og gulvoppbygning som 
standard med 11 års tetthetsgaranti

FRANKIA  
Thermo Guard Plus 

Power og maksimal kjørekomfort med en 
sterk basis fra Mercedes-Benz 

190 hk motor, tempomat, og 
mye mer

Alltid godt informert og underholdt:  
med automatisk HD parabolantenne

Parabolanlegg TELECO

Toppkomfort uavhengig av  
utetemperatur

Gulvvarme, halvautomatisk 
klimaanlegg

Alltid oversikt over teknikken, uavhengig av 
tid på dagen – i alle GD- og QD-modeller

Elektrisk utstyrsrom med lys

Infotainmentsystem MBUX* med  
språkstyring og berøringsknapper i rattet

Hightech i cockpit

Dometic Freshjet 1700
(Bildet er et eksempel)

Effektiv kjøleeffekt
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7900 | 8400
Chassis Mercedes-Benz Sprinter

Kollisjonsputer for fører og passasjer

190 HK EURO VI BlueTec motor

Blokkeringsfrie bremser (ABS)

Antispinnregulering (ASR)

Elektronisk bremsekraftfordeling (EBD)

Elektronisk antiskrens (ESP)

Bakkestarthjelp

93 l dieseltank

7-girs automatgir (fra produksjonsstart i begynnelsen  
året 2022 9-girs automatgir)

Halvautomatisk klimaanlegg

Tempomat

220-A-dynamo (fra produksjonsstart i begynnelsen  
av året 2022 250-A-dynamo)

Kupévarmer

Skinnratt

Regnsensor

Ratt kan justeres i høyde og dybde

Elektrisk varme for chassiset for raskere oppvarming av det 
innvendige rommet 

LED fjern- og blinklys

Original MERCEDES-BENZ høyramme med bakhjulsdrift

Oppbygning

Thermo Guard Plus sidevegger med  
11 års tetthetsgaranti

GFK-Gelcoat – haglresistent

Oppvarmet dobbeltgulv med ca. 126/348 mm høyde

Sentrallås for bodels- og førerhusdør over original bilnøkkel 

Aluminiumsfelger foran og aluminiumsdeksler bak

Sporutvidelser på bakaksel

Manuelle bakstøtter (bortfaller ved bestilling av ekstrautstyret 
luftfjæring)

Isolasjonsruter i førerhuset (på siden)

Elektrisk i stedet for manuell  
blendingsplissegardin

Oppbevaringsplass | vinduer | dører

Oppbevaringsplass med LED belysning

LED-belysning for oppbevaringsplass under sittegruppe

Vinduer Seitz S7 med tonet rute, insektbeskyttelse  
og formørkning, installert i flukt med veggen 

Sentralforsyning med vanntrommel og selvopprullende kabeltrom-
mel med 15 m kabel

Insektplisséegardin integrert i rammen på bodelsdøren og alle 
takluker

*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.

En som leverer som standard.
Med det usedvanlige inkludert.

Infotainment av nyeste generasjon: MBUX*

Enestående funksjonelt systemkjøkken med høyverdig  
HPL-kjøkkenbenk: FRANKIA MaxiFlex-kjøkkenet
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Markise – som ekstrautstyr med integrert LED belysningsprofil (bilde som eksempel)

Miljøvennlig: Energi over solcelleanlegg som standard

Selvopprullende kabeltrommel med 15 m kabel  
og sentralforsyning

Flere praktiske  
USB kontakter

Isolerruter i  
førerhuset



32

En som leverer som standard.
Med det usedvanlige inkludert.

7900 | 8400
Senger

Elektrisk justerbar heveseng

Elektrisk utstyr

Vekselretter MT 1700-Si-N/Sinus

4x solcelleanlegg 110 W med solcelle-fjernindikator

Solcelleregulator MT 550 PP

Styring MT 5000-H (hybrid-batteri-computer)

LiFePO4 batteri (2 x 120 Ah)

1x ladebooster (90 A)

1x lader (40 A) inklusive pulsmåler

CBE-BUS kontrollpanel med LCD bildeskjerm

LED forteltlampe med bevegelsesvarsler som kan kobles separat

Dimbar LED stemningsbelysning

Dimbar LED spotbelysning

LED leselamper

4x 230 V stikkontakter

4x USB stikkontakter

230 V stikkontakt i bakre hekkgarasje på passasjersiden

12 V stikkontakt i bakre hekkgarasje på passasjersiden

Multimedia | radio | parabolanlegg

Alphatronics flatskjerm SL 24 tommer (ved 8400 PLUS, FINAL SIX 
32 tommer)

Parabolanlegg TELECO – TWIN FLATSAT EASY SMART S85

Forberedelse 2. TV-plass i soverom

Mercedes-Benz multimediasystem MBUX,  
10,25 tommer med DAB+-radio*

Alpine Dolby Surround høyttalersystem

Høyverdig tak-kombiantenne VHF/DAB+/og GPS

Ryggekamera med tilknytning til multimediasystem MBUX*

Utvendig farge på veggene

„Hvit“ eller utvendig lakkering „Platin Metallic“, „Silver Arrow 
Metallic“ etter valg (tak i GFK hvitt) (FINAL SIX: „Hvit“)

Polstring | puter

Tre-/stoffkombinasjon etter valg blant 6 forskjellige  
innemiljøer (unntak: FINAL SIX)

Garasjer | sykkelholdere

Hekkgarasje 2-delt (GD/Qd-planløsning)

Surreskinnesystem

Vaskerom | vannforsyning

Ferskvannstank, inntil ca. 270 l inklusive innstillbar  
50 l kjørefylling

Spillvannstank, ca. 130 l

Keramikktoalett

Ekstra Thetford-kassett

*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.

Alphatronics flatskjerm SL 24 tommer

Elektrisk blendingsplissegardin foran

Gjennomgående oppvarmet FRANKIA dobbeltgulv
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7900 | 8400
Vifte med kullfilter for Thetford-toalett

Klimaaggregater | oppvarming

ALDE Compact 3020 HE vannbåren varme

Ekstra vifte for førerhus (Alde)

Varmeveksler

Gulvvarme ved sittegruppen

Duo Control for gassflasker

Klimaaggregat Dometic Freshjet 1700 
(FINAL SIX: Dometic Freshlight 2200)

Kjøkken | kjøleskap | kokeapparat

FRANKIA MaxiFlex kjøkken: Enestående funksjonelt systemkjøkken 
med høyverdig HPL-kjøkkenbenk og utvidbar arbeidsflate

TecTower 10, kan åpnes på begge sider

Markiser

Manuell Thule markise 5,5 m, markisehus i antrasitt (FINAL SIX: 
Elektrisk Thule markise 5,5 m, markisehus i antrasitt)

Sporutvidelse (bilde som eksempel)

Sentral styring: Godt synlig og enkel i bruk



34 FRANKIA I 8400 PLUS PLATIN (bilde som eksempel)
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I 7900 GD PLATIN

I 7900 QD PLATIN

I 7900 PLUS PLATIN

I 8400 GD PLATIN

I 8400 QD PLATIN

I 8400 PLUS PLATIN

8,6 m

8,6 m

8,6 m

5,5 t

5,5 t

5,5 t

8,0 m

8,1 m

8,0 m

5,5 t

5,5 t

5,5 t

En som passer perfekt for deg.

RUND SITTEGRUPPE RUND SITTEGRUPPEEKSTRA HEKK-HEVESENG MULIG

ca. lengde på bobilen

Tillatt total vekt  
i lastet tilstand

Standard/ekstrautstyr

Sitteplasser med bilbelte

Sengeplasser

Med spesielle planløsninger.

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

Opplev FRANKIAs verden på Internett:

www.frankia.com

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.


