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– Frankia luxury Class i 8400 Gb Test 

Körkomfort i 
särklass

60 husbilen 05/12

Drivlina från Mercedes, chassi från AL-KO, tre 
hjulaxlar och en väl avstämd luftfjädring är 
receptet på långfärdskomfort av yppersta 
klass. Frankia i8400 är den bekvämaste 
husbil – under sju ton – som vi någonsin kört!

Testad av stefan Janeld och björn Genberg
Text och foto stefan Janeld

En rejäl pjäs, eller hur? 
Längre än andra bilar 
på Mercedes eftersom 
de två bakaxlarna till-
låter längder kring 8,5 
meter utan att över-
hänget blir för stort.
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Test – Frankia luxury Class i 8400 Gb  



Den var ett hett ämne på 
Caravan Salon 2010 i 
Düsseldorf: äntligen en husbil 

på Mercedes med tre axlar och låg-
byggt chassi. Det var Pilotegruppen, 
där Frankia ingår, som var initiativta-
gare och fick ensamrätt på chassiet i 
ett år. Tre varumärken visade upp for-
don på chassiet – Pilote, LeVoyageur 
och Frankia. Kunderna flockades och 
succén verkade vara ett faktum. 

Men leveranserna dröjde. Mercedes 
strulade mer än lovligt och till sist 
satte de ner foten och dödade projek-
tet. Men skam den som ger sig, Firma 
Paul i Regensburg bygger nu ihop 
AL-KO chassiet med Mercedes drag-
huvud och ordnar med luftfjädringen. 
Leveranserna har kommit igång men 
hypen har avstannat något. 

En dröm på vägen
Vi har kört bilen tidigare men då på 
Fiats chassi. Trevlig, stadig på vägen, 
aningen svårplacerad innan man vant 
sig – en komfortabel motorvägskrys-
sare. Dock framhjulsdriven och 
därmed ingen idealisk bil för vinter-
väglag. Även den vi körde på Fiat var 
automatväxlad.

Våra förväntningar på dagens test-
bil var högt ställda. Mercedes drivlina 
är överlägsen Fiats vad gäller automat-
lådans mjuka växlingar. Motorn har 
en mjukare karaktär som viner mer än 
bullrar. Vi känner bilarnas karaktärer 
väl och tror oss veta vad som väntar.

Vi överraskas dock av en ren och 
skär komfortbomb. Bilen går mjukt 
men ändå stadigt. Frekvensen i fjäd-
ringen är mycket låg. Tjälskador och 
lappad asfalt flyter vi över. Kraften i 
drivlinan är sugande och bilens stor-
lek och fina väguppträdande gör oss 
fartblinda. Vi har åkt på dessa sling-
rande och kuperade vägar tidigare, 
man aldrig lika fort och absolut inte 
med samma känsla av kontroll och 
komfort. 

Chassiet är bekvämt, stolarna 
komfortabla, betydligt bättre än Fiat 
original. Utrustningen i kupén lämnar 
inget övrigt att önska – backkamera, 
AC, stereo med subwoofer, farthållare, 
dubbla airbags, ABS, antispinnsystem 

 De höga enkelbäddarna har bekväma madrasser, ställbar huvudända, ett smart nattduksbord 
och takhöjd som räcker till utan att kröka rygg. utmed taket löper hyllor för böcker och annat. 80 
centimeters bredd är okej, men längden är i underkant. Vänster bädd är 188 centimeter, höger 185 
centimeter.

en av Frankias paradgrenar är sittgrupperna, denna är inget undantag. Rymlig, bekväm, bra utsikt och 
smarta armstöd som fälls upp och blir en del av ryggstödet. bordet är stabilt, enkelt flyttbart – löst när 
det används, fästs i golvet under färd, rymmer sju personer, fem har det slösande bekvämt. under sof-
forna stora stuvutrymmen, vattentanken har sin plats i dubbelgolvet – det frigör invändig stuv. enda 
plumpen: framstolarna är för låga i förhållande till bordet. Medskickade kuddar höjer sitsen och fung-
erar under en måltid, men är ingen snygg lösning.  Varför inte ett höj- och sänkbart underrede? 

Den främre sängen kommer 
ner djupt. ett kliv i soffan 

fungerar lika bra som att ta 
till stegen. bäddmåttet är 

godkända 140 x 190 centi-
meter. sängen manövreras 

med el. sänglamporna tänds 
och släcks automatiskt när 

sängen sänks eller hissas. 
Taklucka för ljus och vädring? 

icke. små hyllor i höjd med 
överskåpen för vattenglas, 
läsglasögon med mera. 
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och även en hydraulisk hjälpbroms – 
så kallad retarder. Antisladdsystem går 
inte att få –  ännu.

Bilen är stor och kräver försiktighet 
när man manövrerar i trånga utrym-
men. Backspeglarna är stabila även i 
högre fart, de ger god överblick och 
tillsammans med backkameran är det 
full koll på omgivningen och bilens 
hörn. 

Det nya chassiet lastar mer
Mercedes Sprinter görs inte längre i 
sex tons utförande. Maxvikt är sedan 
några år fem ton. En begränsning som 
försvårat för premiumtillverkarna och 
bidragit till att Iveco vunnit mark. 
Men med AL-KO chassit är totalvik-
ten åter sex ton. Det ger en lastvikt på 
modiga 1 550 kilo!

Och bilen har utrymmen nog att 
utnyttja lastvikten. Ett väl tilltaget 
dubbelgolv och stort garage rymmer 
allt för långfärd och långa tider på 
vägarna. Garaget är smart utformat 
med flera luckor och även mindre 
utrymmen försedda med praktiska 
trådkorgar. Frankia ligger långt före 
många andra tillverkare när det kom-
mer till att inreda och utforma stuvut-
rymmen. Att två kassetter till toaletten 
är standard fördubblar tiden man kan 
fricampa.

Vinterbostad OCH vinterbil
Det rejäla uppvärmda dubbelgolvet 
med plats för tankar och avtappnings-
kranar, den vattenburna värmen, dub-
belglaset i kupén och en god isolering 
i väggarna betyder god vinterkomfort. 
För snabbare uppvärmning är den vat-
tenburna värmen kompletterad med 
en luftburen extravärme. 

Det finns brister, främst i kupén. Vi 
saknar konvektorer framme vid vind-
rutan och vi saknar luftspalter utmed 
långbäddarna bak. Det finns i huvud-
ändan men inte under rutorna.

Det som gör att bilen klår de 
flesta konkurrenter på vintervägen är 
bakhjulsdriften. Med tyngden över 
drivhjulen tar den sig fram uppför 
hala fjällvägar. Den främre bakaxeln 
är drivande, den bakre avlastar. För att 



 bodelen är ombonad, funktionen god. Rymdkänslan förtas av den trånga passagen vid köket.

 hopbäddade sängar mäter 214 x 185 
centimeter. Plats för en hel familj.

under ena sängen mer garderobsutrymme, 
en utdragbar arm räcker ut kläderna. 

Den extra luftburna värmen har utblås även 
i sovrummet, i fotändan på vänster säng. en 
lika smart som udda lösning. 

 Knapparna som reglerar luftfjädringen. 
Den vänstra höjer eller sänker bakändan, bra 
finess på exempelvis färjeramper. Den högra 
knappen trycker man in för att lyfta den 
bakre hjulaxeln. när man börjar åka återgår 
den till normalläget. Det finns även en åter-
ställningsknapp på andra sidan ratten. Den 
övre av de två lamporna varnar för att man 
glömt bodelstrappan ute och den undre för 
att garaget är öppet.

– Frankia luxury Class i 8400  
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 Köket är toppklass. 
smart lösning där täckski-
vorna till diskhon fästs på 
en skena som extra avställ-
ning. Dessutom kan man 
dra ut en skiva med plats 
för ena täcklocket och 
vips har man en riktigt bra 
skärbräda/extra arbetsyta. 
Den lilla extra kranen 
bredvid den höga är kopp-
lad till en separat mindre 
vattentank med dricksvat-
ten. Tanken är portabel 
med hjul och är enkel 
att hålla ren och fräsch. 
utrustningen är fullödig, 
spis med ugn och grill. Tre 
brännare och en elplatta 
för de tillfällen man står på 
230 volt. Köksfläkt, stor kyl, 
frys, ett skafferi med tråd-
korgar och hyggligt med 
skåp för utensilier.

Tji hall, blott en ingång. skafferiet och ett vitrin-
skåp istället för klädhängare och skoskåp. Det 
finns en lucka i golvet med plats för skor. Där ham-
nar gummistövlar och andra saker man använder 
mer sällan. Ändå är luckan bättre utformad än 
många andra, man kan öppna den utan att först ta 
bort mattan då luckan når ända ut till trappan. 

 badrummet är delat, dusch på ena sidan och toa på andra. 
utrymmet kan enkelt bli ett stort badrum genom att dra för en 
skjutdörr till sovrummet och svänga ut toalettdörren mot bodelen. 
Vi har inga invändningar mot utrymmet.

 sittgruppen blir snabbt ett baksäte.

 Teven sänks till en central plats i sittgrup-
pen. bra lösning. 

 elektriskt 
manövrerat 
insynsskydd till 
framrutan och 
plisségardiner 
till sidorutorna.

här sitter jag gärna länge och tuggar asfalt på en 
långfärd ner till Medelhavet. bekvämt, god överblick, 
riklig utrustning. esP går inte att få för stunden. 

Dörren till 
kupén har ett 

insteg på 59 
cm som ska tas 

i ett enda kliv. 
Varför inte ett 

extra utvän-
digt steg?  
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– Frankia luxury Class i 8400Test 

Vi tycker

Det är svårt att tygla entusiasmen. Mest på 
grund av köregenskaperna. Komforten är inte 
som en Liners tunga mjuka gång. Testbilen går 
betydligt stadigare, med mer kontroll. Ska jag 
lunka ner till Rivieran är det mysigare i en Liner 
men roligare i Frankian.

Bilen kostar en rejäl slant, grundpriset är  
130 000 kronor högre än för samma bil på Fiat 
och dessutom är retarder ett ”standardtillbe-
hör” för 95 000 kronor. Ändå är bilen prisvärd. 
Till säsongen 2013 är Pilotegruppens ensam-
rätt överspelad. Vi anar att fler aktörer i pre-
miumklassen kommer ha modeller på samma 
chassi, dumma vore de annars.

Som alltid i Frankia är sittgruppen toppen. 
Garaget är klassledande och badrummet rym-
ligt och funktionellt med en försvarlig dos lyx. 

Vi hittar flera egna, smarta, lösningar ombord. 
De är helt enkelt fiffigare än flertalet tillverkare. 
Smartness parad med den höga kvalitetskäns-
lan är svår att motstå.

Två röda bockar i marginalen:  
1. Smal passage vid köket.  
2. Framstolarna är för låga i förhållande till 
bordet.

 

den bakre axeln inte ska hindra den 
främre att få maximalt grepp kan den 
bakre axelns luftbälgar tömmas så mer 
vikt hamnar på drivhjulen.

Vi kunde inte testa på vinterväg 
men väl på grusväg. En rivstart i nor-
malläge aktiverar antispinnsystemet 
direkt. När vi ”lyfter” bakaxeln går 
kraften ner i backen utan att anti-
spinnsystemet aktiveras. Systemet 
fungerar! 

 Praktiskt garage. Tudelat med ett bakre 
utrymme som rymmer cyklar och ett främre 
med smart trådkorgsförvaring.

 extra toakassett fördubblar tiden mellan 
depåstoppen.

 stora luckor öppnar in till dubbelgolvet. 
här ryms en hel del som lätt kan försvinna in 
i det enorma oinredda utrymmet.

 Gasolutrymmet hade behövt lite extra 
kärlek från Frankias kluriga ingenjörer. nu 
följer det mall 1A.

Det är en lång bil, ändå är överhänget inte besvärande. 

 normalt är bakaxlarna på treaxlade 
Al-KO chassin så kallade tandemaxlar. Det 
betyder att de inte är sammankopplade som 
en boggie. Men här är det en boggieaxel, 
den främre driver och den aktre kan höjas 
för att ge bättre fäste åt drivhjulen.

 Frankia har länge haft en samlad ser-
vicestation med vattenslang och elkabel. 
Ordning och reda och alltid till hands.

Tankarna kommer man åt under en lucka i bodels-
golvet. inget unikt i sig men vi fastnade för att luckan 
är så rejäl och försedd med gångjärn som håller den 
uppe. normen är lösa luckor som man lyfter bort och 
lägger ifrån sig. 
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Käpphästar
Vår perfekta husbil uppfyller följande krav
 
                                                              Ja   Nja Nej
Skoskåp                                                    
Klädhängare vid ingången
Enkelt bäddbar dinette 
Avställning vid säng 
Dynor som ligger still 
Högt placerad kyl                                     
Avställningsytor i köket   
Insynsskydd/mörkläggning 
Dubbla airbags   
Antispinn  
Antisladd   
Farthållare  
Automatlåda   
Tillräcklig motorstyrka 
God utsikt även för passagerare   
Uppfyllda normmått 
bädd & dinette 
Extra dieselvärmare   
Rejäla handtag & beslag 
Öppen planlösning    
Vinterduglig (-10 grader)  

v

v

v
v

v
v

v

v

v

v

v

v

v

v

 
v

v

v

v

v

  v    

Vi gillar
•	 Drivlinan
•	 Vägegenskaperna
•	 Stuvutrymmena
•	 Sittgruppen
•	 Badrummet

Vi önskar
•	 En	annan	lösning	på	framstolarnas	

höjdjustering – kudde duger inte i 
denna klass

•	 Längre	bäddar
•	 Konvektorer	under	sovrumsfönst-

ren

Vi gillar inte
•	 Avsaknad	av	hall

Rivaler
Chassiet är unikt, men det finns några vinterdugliga husbilar på Mercedes – alla tvåaxlade 
eftersom Mercedes inte bygger treaxlade Sprinter. Det gör dem även kortare eftersom det 
annars blir ett på tok för långt överhäng.

Modell Frankia Luxury Class i8400 GD MB
Ursprungsland Tyskland
Chassi Mercedes + AL-KO 
Motor 519CDI 3,0L V6 Turbodiesel 190hk
Vridmoment 440Nm 
Växellåda 7 växlad automat
Totalvikt 6 000 kg
Max last 1 550 kg
L x B x H 862 x 230 x 306 centimeter
Bränsletank 100 liter
Vattentank 150 liter
Gråvattentank 120 liter
Toatank 2 x 15 liter
Ljudnivå kupé i 90 km/h 71dB
Utrustning ABS, dubbla airbags, anti-
spinn, retarder, farthållare, automatlåda, 
AC, backkamera, stereo med DVD, sub-
woofer, TV, skinnklädsel, toalettavluftning, 
extra toakassett, markis, spis med ugn, 
köksfläkt, kyl med separat frys, vatten-
buren värme med elpatron, elmanövre-
rad taksäng fram, automatisk gasolom-
kopplare, isolerglas i kupén, elmanövre-
rad mörkläggningsjalusi framruta.
Antal bäddar 4 
Antal bältade platser 4
Grundpris 1 370 000 kronor
Pris som testad 1 710 000 kronor
Handlare www.forsbergsfritidscenter.se, 
www.shhc.se 
Vi lånade bilen av Forsbergs Fritidscenter 
i Hyssna

Pilote Explorateur Diamond 
Edition G837 LCE
Samma chassi och drivlina men en an-
nan sänglösning. En decimeter kortare. 
Rundare former i inredningen. En lättare 
bil som lastar nästan 200 kilo mer än 
testbilen. Priset ligger i nivå.

Hymer B 680 Starline
En halv meter kortare och därför inte 
lika generös sittgrupp, även badrummet 
är lite mindre. Med samma drivlina på 
Mercedes originalchassi ligger priset i 
utrustat skick strax över 1,5 miljoner.

Carthago S-Plus i51
Strax under åtta meter lång, en mindre 
sittgrupp och ett samlat badrum. Det 
höga Mercedeschassiet och dubbel-
golv gör bilen hög. Vi vintertestade i nr 
1-2011 och imponerades av boende-
komforten, särskilt värmesystemet, och 
framkomligheten. Priset ligger i nivå.

Test – Frankia luxury Class i 8400

bäddbar dinette finns som tillval, 
likaså gör dieselvärmare.




