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Kompromissløs holdning
Hver FRANKIA TITAN er unik, men alle har en felles drivkraft: Gi deg 
uavhengighet underveis og skape en egen komfortsone for deg. Her 
inngår vi ingen kompromisser: Derfor satser Lineren på maksimal 
kjøreglede, en enestående teknikkpakke og luksus i det innvendige 
rommet. Alt under forutsetningen: Oppfylle de største kravene til 
kvalitet, stil og utstyr. 
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Kjøre Fiat på den beste måten: Med FRANKIA TITAN viser du karakter også underveis!  
Fordi den automotive ytterdesignen satser på eksklusivitet og personlighet.

FRANKIA I 790 GD TITAN (bilde som eksempel)
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Sterkt kompaniskap
Hva som gjør Fiat og FRANKIA som team så sterke? Om det er 
det enestående dobbeltgulvet eller en maksimal kjøreglede: 
Den kraftige Fiat Ducato med AL-KO lavramme gir oss den 
perfekte basis for å realisere usedvanlige bobiler og dermed 
reagere målrettet på dine ønsker og behov. 

Mangfold og unikhet på Fiat Ducato med AL-KO lavramme.  
Den nye TITAN NEXT, F-Line I 680 PLUS, F-Line I 740 GD og F-Line A 740 PLUS (fra venstre mot høyre)

(bilde som eksempel)



5

UTVIKLINGSPARTNERE  
I OVER 36 ÅR



6 FRANKIA I 890 GD-B TITAN / FRANKIA I 890 QD-B TITAN (bilde som eksempel)

Klart utsagn
FRANKIA TITAN I 890 vedkjenner seg helt selvbevisst 
stormannsgalskap. For hvorfor skal den tenke smått, når 
den gir stor komfort? Lineren med barsittegruppe inklusive 
multimedia arbeidsplass overgår alle standarder – med ren 
luksus på nesten 9 m lengde, en gjennomgående ståhøyde 
på 2,03 m og XL separate senger med 2,10 m lengde eller 
en 1,60 m bred queenseng.
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8 FRANKIA I 790 GD TITAN
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Individuell stil
Trender kommer og går, ekte stil er tidløs og viser person-
lighet. Det vet også FRANKIA TITAN. Derfor satser den når 
det gjelder interiør på edle materialer, ren eleganse, friske 
kontraster, masse lys og individuelt frirom. Det trinnløse 
innvendige rommet med 2,03 m ståhøyde gjør Luxusline-
ren til et storartet loft med en spesiell atmosfære.



10 FRANKIA I 840 QD TITAN
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Karismatisk type
Hvorfor leve og reise beskjedent når maksimal komfort 
venter? FRANKIA I 840 QD TITAN 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 TITAN NEXT

Stilig nytelse
Ferie betyr frihet. Alt kan, ikke noe må. Du be-
stemmer hvor reisen går hen, også den kulinariske. 
Det gjennomtenkte FRANKIA MaxiFlex kjøkkenet 
har det passende frirommet for dette. For det gir 
deg maksimal plass, kan når som helst fleksibelt 
utvides og er fullt av smarte løsninger.
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14 FRANKIA I 890 QD-B TITAN

Perfekt tid
I FRANKIA TITAN kan du ganske enkelt gjøre natt til dag 
– eller omvendt. Med mye lys, massevis av plass og edle 
materialer blir soverommet ditt i Luxuslineren til en perfekt 
„plass å være“. Og selvfølgelig bestemmer du hvordan du 
vil sove: I separate senger, i den ekstra brede queen- 
sengen eller i den elektriske hevesengen.
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16 FRANKIA I 840 QD TITAN

Stor frihet
I FRANKIA velværebad nyter du så mye plass og 
eksklusiv komfort som man egentlig bare kjenner til 
hjemmefra. Edle overflater, høyverdige materialer, 
fleksible hyller og innovative detaljer gjør det mulig. 



17



18

FRANKIA TITAN er multitalentet blant Luxuslinerne med Fiat- 
Ducato-basis. 5 integrerte planløsninger med åtte til ni meter 
lengde står til valg. Om det er stor, elektrisk heveseng, separate 
senger eller ekstra bred queenseng – du bestemmer hvordan du 
vil bo og sove.

Helisolert Thermo Guard Plus veggoppbygning med  
11 års garanti, Alde Compact vannbåren varme,  
XL ferskvannstank med opptil 300 l volum

Mer inklusive for  
maksimal komfort

Stor hekkgarasje med opptil 1,24 m høyde, FRANKIA 
dobbeltgulv (trinnløst og oppvarmet) med gjennomgå-
ende 35 cm høyde og mange smarte oppbevaringsmu-
ligheter i det innvendige rommet

Mer oppbevaringsplass  
er nesten ikke mulig

Aldri nøye seg med mindre, alltid bli bedre, skape noe 
enestående – det var og er den ånden som forbinder 
FRANKIA, Fiat-Ducato og AL-KO. For 36 år siden, i dag 
og i morgen. 

Overskride flere grenser –  
med sterke partnere 

Høydepunkter ved  
FRANKIA TITAN 

Imponerende  
ytelse 
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Her er enda mer mulig: Det viser den nye Luxuslineren 
fra FRANKIA. Med det intelligente sanitærsystemet 
iNDUS setter den nye målestokker når det gjelder 
selvforsyning.

Mer frihet med den nyeste generasjonen  
av Luxuslineren: FRANKIA TITAN Next

Luxusliner på nesten 9 m lengde med 5,5 t totalvekt 
som standard og barsittegruppe. Du har valget:  
Separate senger med 2,10 m lengde eller 1,60 m  
bred queenseng

Vise mer storhet: Bo og  
reise i FRANKIA TITAN I 890

Det finnes bare i FRANKIA TITAN: Enestående  
teknikkpakke med 2 x 100-Ah-LiFePO4-batteri,  
2 x 115 W høyeffekt solcelleanlegg, 1 700 W sinus- 
vekselretter og mye mer.

Mer teknikk for  
din uavhengighet

Alt inklusive: Ny cockpit, 90 l dieseltank,  
9-girs konverterautomatikk, miljøvennlig  
AdBlue-teknologi, ryggekamera og mye mer.

Mer kjøreglede  
med Fiat-Ducato

(bilde som eksempel)
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Enestående teknikk

FRANKIA I 790 GD TITAN (bilde som eksempel)

Fiat Ducato 180 Multijet Power: 9-girs  
konverterautomatikk – maksimal kjøre- 
komfort og bedre utnyttelse av dreie- 
momentet (+5 %); med standard AdBlue 
motor dessuten miljøvennlig (forbruk  
og utslipp redusert)

180 hk motor, 9-girs 
konverterautomatikk,  
Tempomat

Nyeste tekniske utvikling: Sikkerhet  
med LiFePO4-teknologi med svært stor 
minnekapasitet

2 x 100 Ah litiumbatteri 

For at LiFePO4-batteriet alltid blir raskt  
og sikkert ladet 

CAC computer- 
automatikk-lader

Nå med enda mer kraft –  
selv med lite sollys

2 x 115 W høyeffekt  
solcelleanlegg

Bruk 230 V-forbrukere uten innskrenk- 
ninger; integrert prioritert nettkobling

1 700 W sinus- 
vekselretter
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Alltid oversikt: Aktuelt strømforbruk  
og batterilading

Battericomputer /  
solcelle-fjernindikator

Ved FRANKIA TITAN som standard

5,5 meters markise  
fra THULE

Innovativ vegg- og gulvoppbygning  
med 34 mm veggtykkelse som standard  
og 11 års tetthetsgaranti

FRANKIA  
Thermo Guard PlusAlltid godt informert og underholdt:  

med automatisk HD parabolantenne

Parabolanlegg TELECO

Ved FRANKIA TITAN som standard

Aluminiumsfelger

Rask opplading av bilbatteriene – 
selv på korte strekninger

Batteri-booster 



22 FRANKIA TITAN NEXT

Neste generasjon
Den som trodde at mer går ikke, kjenner ikke 
FRANKIA. Vårt krav er at vi aldri er tilfredse med 
mindre og at vi alltid vil bli bedre, for å gi deg enda 
mer frihet på reiser. Med den nye Luxuslineren 
TITAN Next går vi et skritt videre mot maksimal 
selvforsyning.  
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Med iNDUS fra Thetford bruker vi i FRANKIA TITAN 
Next som standard for første gang et intelligent  

sanitærsystem, som er spesielt hygienisk og gjør 
deg uavhengig i opptil syv dager.



24 FRANKIA TITAN NEXT
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Innovativ banebryter 
Den nye TITAN Next forener alle særegenheter som utgjør 
luksusbobilene fra FRANKIA: Sterk basis og enestående 
teknikkpakke. XL-kjøkken på langs og ansikt-til-ansikt sitte-
gruppe. Edel design og enestående løsninger. I søket etter 
stil og innovasjon går den til og med et skritt videre: Med 
en markant ny ytre design og med nye smarte detaljer i det 
innvendige rommet, som det bare finnes i TITAN Next.
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Standard hos FRANKIA: Praktiske detaljer – her rundt den nye queensengen

Spesiell oppgradering
Hvorfor nøye deg med mindre, når du kan ha 
alt? Derfor satser FRANKIA TITAN på fullt utstyr. 
Alt det du trenger for å reise selvforsynt på høy-
este nivå finnes her som standardutstyr.
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Sterkt opptrinn
Standardutstyr i FRANKIA TITAN

790 | 840 | 890
Chassis Fiat Ducato

40 Heavy Chassis

Kollisjonsputer for fører og passasjer

180 hk

2,2 l Euro-VI-motor

Traction+ inkl. elektronisk stabilitetskontroll (ESC) og Hill Holder

Hill Descent Control

90 l dieseltank

Intelligent dynamo 220 A

Tempomat

9-girs konverterautomatikk

Manuelt klimaanlegg

Multifunksjonsratt

Ratt og girspak i skinn

Ratt kan justeres i høyden

Aluminiumsfelger

5,5 t (tandemaksling) teknisk tillatt total masse,  
5,5 t ved 890, TITAN NEXT standard

Elektrisk varme for chassiset for raskere oppvarming av det 
innvendige rommet 

AL-KO lavrammechassis

Forsterket fjæring foran

Oppbygning

Thermo Guard Plus sidevegger med  
11 års tetthetsgaranti

GFK-Gelcoat hvit – haglresistent

Gjennomgående, oppvarmet dobbeltgulv med ca. 350 mm høyde

Sentrallås for bodels- og førerhusdør over original bilnøkkel 

Manuelle bakstøtter (bortfaller ved bestilling av ekstrautstyret 
luftfjæring)

Elektrisk 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

Senger

Elektrisk justerbar heveseng (ved integrerte kjøretøyer)

Elektrisk utstyr

Vekselretter MT 1700-Si-N/Sinu

2x solcelleanlegg 115 W med solcelle-fjernindikator, 
TITAN NEXT: 3x solcelleanlegg 115 W med  
solcelle-fjernindikator

Solcelleregulator MT 350 PP

Sentral styring, godt synlig og enkel i bruk

Gjennomgående oppvarmet FRANKIA dobbeltgulv

Elektrisk blendingsplissegardin foran  
med beskyttelse mot solskinn og innsyn 



28

790 | 840 | 890
Styring MT 5000iQ (battericomputer)

LiFePO4 batteri, 2 x 100 Ah, TITAN NEXT: 1 x 240 Ah

Batteri-booster 40 A, TITAN NEXT: 60 A

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

3x USB stikkontakter (4x ved Integrert med heveseng)

230 V stikkontakt i bakre hekkgarasje på passasjersiden

12 V stikkontakt i bakre hekkgarasje på passasjersiden

Multimedia | radio | parabolanlegg

Alphatronics flatskjerm 24 tommer SL-Line  
(890 GD-B / QD-B og TITAN NEXT 32 tommer)

Parabolanlegg TELECO – TWIN FLATSAT EASY SMART S85

Forberedelse for 2. TV-plass i soverom 12 V/koaks stikkontakt

Alpine X903D-DUCA navigasjonssystem,  
9 tommer med DAB radio 

Høyverdig tak-kombiantenne VHF/DAB+/GPS

Split ryggekamera med separat skjerm

Polstring | puter

Tre-/stoffkombinasjon etter valg blant seks forskjellige  
innemiljøer

Garasjer | sykkelholdere

Surreskinnesystem (for høye hekkgarasjer)

Vaskerom | vannforsyning

Ferskvannstank, ca. 150 l inklusive innstillbar  
50 l kjørefylling (TITAN NEXT: ca. 250 l)

Spillvannstank, ca. 130 l (TITAN NEXT: 105 l + 45 l fekalietank)

Keramikktoalett (TITAN NEXT: Thetford iNDUS system)

Ekstra Thetford-kassett (unntak TITAN NEXT)

Klimaaggregater | oppvarming

Alde vifte

Alde varmeveksler

ALDE Compact 3020 HE vannbåren varme

Duo Control for gassflasker

Kjøkken | kjøleskap | kokeapparat

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

TecTower 10, kan åpnes på begge sider

Markiser

Markise Thule, 5,5 m, markisehus i antrasitt

Dimbar LED-belysning

Alphatronics flatskjerm SL 24 tommer

Sterkt opptrinn
Standardutstyr i FRANKIA TITAN
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Markise – som ekstrautstyr med integrert LED belysningsprofil

Selvopprullende kabeltrommel med 15 m kabel  
og sentralforsyning

Flere praktiske  
USB kontakter

Justerbare hekk- og side-
klaffer



30 FRANKIA TITAN NEXT (bilde som eksempel)

Fritt valg
FRANKIA TITAN har den perfekte planløsningen for 
ethvert krav. Du kan fritt bestemme hvordan du  
vil bo og reise. 

ca. lengde på bobilen

Tillatt total vekt  
i lastet tilstand

Standard/ekstrautstyr

Sitteplasser med bilbelte

Sengeplasser
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I 790 GD TITAN I 840 GD TITAN

I 890 GD-B TITAN

I 890 QD-B TITAN

TITAN NEXT

8,9 m

8,9 m

8,4 m7,9 m

5,5 t

5,5 t

5,5 t5,5 t

7,9 m 5,5 t
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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


