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FRANKIA BOBILER 2023 MED 3,5 T  PÅ MERCEDES-BENZ

Opplev 

FRANKIA NEO
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Ikke la noe stoppe deg
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.

Kun 3,5 t totalvekt
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La stjernene tale
FRANKIA og Mercedes-Benz har sammen skrevet mange suksesshis-
torier. I mer enn 49 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 2023 
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)
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La deg drive
Sånn tar man en NEO-lik ferie: Legg føttene høyt, ta 
deg tid for deg selv eller gjør ganske enkelt det som 
du akkurat har lyst til. I den nye FRANKIA NEO med 
tverrseng i hekken og med en ekstra stor sittegruppe 
er det enda mer plass for dette. 
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Skjem deg bort
Fersk norsk laks eller søte franske crêpes … lyst og humør bestemmer 
hva som skal settes på bordet. Det perfekt gjennomtenkte  
NEO-kjøkkenet med ekstra stort kjøleskap har mer enn nok  
plass til lett å tilberede enhver yndlingsrett.



9FRANKIA MT 7 GDK NEO



10 FRANKIA MT 7 BD NEO



11FRANKIA MT 7 GDK NEO

Slapp helt av
Egentlig er det synd å bruke de separate sengene på 
langs eller den nye tverrsengen i hekken bare til å sove 
i … for med bølgeskvulp og fuglekvitter kan man også 
tilbringe hele dagen behagelig i sengen. 
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Kvikk deg opp
Stort rom, massevis av plass, enda mer forfriskende. 
Det går ikke? Joda, helt sikkert. For FRANKIA NEO 
viser vett. Multifunksjonelle løsninger og et smart 
romkonsept i NEO-badet gjør det mulig.
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Push-to-open: Vasken trekkes lett ut og inn 

Velværedusj med ekstra stort kar

WC-setet forsvinner med push-to-open under vasken
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Slipp deg løs
Er det virkelig mulig å kunne ta med seg alt det man 
trenger underveis for å være lykkelig? Jada, i NEO. For 
her er det massevis av oppbevaringsplass. Og ikke bare 
det: FRANKIA Easy-Load-systemet gjør det spesielt 
enkelt å pakke inn og ut.
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Rikelig med plass i FRANKIA dobbeltgulv

Smart: Klesskapet under sengen.

Det viktige kan nås fra det innvendige rommet

Ganske enkelt smart: Pakke med  
FRANKIA Easy-Load-systemet (ekstrautstyr)

Komplett ny utviklet kjøretøyhekk 

Stor hekkgarasje med en høyde på 1,20 m 

Stor endelt bakluke 1,50 x 1,15 m 

Nedsenket bakdel med svært lav kant 

FRANKIA dobbeltgulv kan lastes helt gjennom foran – 
tilgjengelig innenfra og utenfra (avhengig av planløsning)

Smart ny klaff: Oppbevaringsplass i sittegruppen

FRANKIA MT 7 BD NEO (bilde som eksempel)
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FRANKIA NEO vet hvordan: Derfor satses det på en innovativ lett-
konstruksjon med 3,5 eller 4,5 t totalvekt på en smidig lengde 
på under 7 m. Den sterke basisen: Sprinter fra Mercedes-Benz 
med kraftig forhjulsdrift.

Storartet romfølelse + letthet + klasse = NEO! Så  
enkelt er det med en gjennomgående takhøyde på  
2 m og høyverdig lettkonstruksjon i FRANKIA-kvalitet

Hovedsaken er en  
oppdaget NEO-formel

Perfekt for turer om vinteren: Ny veggoppbygning  
ThermoProtect av høyverdig aluminiumslegering, tak  
av motstandsdyktig GFK og oppvarmet dobbeltgulv

Hovedsaken er ut,  
samme når

Aldri nøye seg med med mindre, overskride grenser, 
skape noe nytt – det var og er den ånden som forbinder 
FRANKIA og Mercedes-Benz. For 49 år siden, i dag og  
i morgen

Hovedsaken er å  
sette nye målestokker

Høydepunkter med  
FRANKIA NEO

La deg overbevise! 
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Gjennomgående dobbeltgulv med 20 til 40 cm høyde 
takket være en AL-KO rammekonstruksjon, stor garasje 
med 1,20 m høyde, massevis av oppbevaringsrom 
innvendig

Hovedsaken er at  
plassen stemmer

Med Light-Wing-armaturer (ekstrautstyr), multifunk-
sjonelle løsninger i badet, kjøreassistentsystemer som 
sidevindassistent og keyless start, selvopprullende 
kabeltrommel og mye mer.

Hovedsaken er at 
det er smart

Det har aldri vært så lett å pakke: Innovativt Easy- 
Load-system fra FRANKIA (ekstrautstyr) – med ekstra 
stor bakluke, nedsenket garasje og dobbeltgulv som 
kan lastes helt inn foran

Hovedsaken er  
alt easy

I tillegg til MT / MI 7 GDK med senger på langs finnes 
NEO nå også som MT / MI7 BD – med tverrseng i hek-
ken og romslig sittegruppe. Begge to med stort kjøkken 
og 84 l kjøleskap

Hovedsaken er at  
det passer til meg

(bilde som eksempel)
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La deg overraske
… av to virkelig sterke karaktertyper. For de to 
FRANKIA NEO MT 7 finnes nå også i utgaven 
BLACK LINE – med en markant-kontrastrik ytre 
design, en edel lær-mikrofiberpolstring og mye 
ekstra utstyr inkludert.
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La deg inspirere
Klær skaper folk. Det gjelder også for NEO: 
Derfor er det heller ikke her noen strenge 
retningslinjer. De moderne, klare innemiljøene 
skal inspirere til å sette egne aksenter og 
skape en personlighet av NEO med en helt 
egen stil.
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NEO MILANO NEO VENEZIA

NEO NAPOLI

NEO PYRITT

NEO GRANITT

NEO BLACK LINE – MT 7

Antrasitt

Gulv Putestoffer Gardinstoffer
Visby/hvit

Treverk Polsterstoffer Polsterstoffer

Grå prikket Brun

Rosa Venezia

Antrasitt

Gulv Putestoffer Gardinstoffer
Visby/hvit

Treverk Polsterstoffer Polsterstoffer

Brun Mørkegrå

Prikket Napoli

Antrasitt

Gulv Putestoffer Gardinstoffer
Manhattan/hvit

Treverk Polsterstoffer Polsterstoffer

Lysebrun

Beige / Beige Pyritt

Antrasitt

Gulv Putestoffer Gardinstoffer
Manhattan/hvit

Treverk Polsterstoffer Polsterstoffer

Grå Taupe

Beige / Grå Granitt

Antrasitt

Gulv Putestoffer Gardinstoffer
Visby/hvit

Treverk Polsterstoffer Polsterstoffer

Lær Mikrofiber

Beige / Beige BLACK LINE
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Vis deg frem
Det vanlige kan alle. FRANKIA NEO satser når det gjelder utseende på en usedvanlig form. 
Automotiv dynamikk og markante linjer gir den en spesiell karakter. For i FRANKIA NEO vil 
man ikke bare se, men også bli sett.

INTEGRERT



2/4

2/4

2/4

2/4

MI 7 GDK

MI 7 BD

2/4

2/4

2/3

2/3

NEO

MT 7 GDK

MT 7 BD

23

7,0 m

6,8 m

3,5 t/4,5 t

3,5 t/4,5 t

7,0 m

6,8 m

3,5 t/4,5 t

3,5 t/4,5 t

FRANKIA MT 7 BD NEO (bilde som eksempel)

Ta deg tid til å bestemme deg 
Mer plass med tverrsengen i hekken eller mer plass til å sove i de separate utvidbare 
sengene på langs? Du kan velge mellom to FRANKIA NEO planløsninger. 

Kun 3,5 t totalvekt
BLACK LINE

3,5 t

3,5 t

3,5 t

3,5 t

ca. lengde på bobilen Standard/ekstrautstyrTillatt total vekt i lastet tilstand Sitteplasser med bilbelteSengeplasser
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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 2022 by FRANKIA-GP GmbH


