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Frankia 840 FD

Premium
– även under ytan

Ända sedan Düsseldorfmässan har jag haft ett
gott öga till Frankia 840 FD. Äntligen har tiden
kommit att bekanta sig närmare med bilen.
Består det goda intrycket?


Testad av Stefan Janeld och Björn Genberg
Text och foto Stefan Janeld
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E

n Frankia köps inte rakt över disk. De byggs
endast på beställning och stor hänsyn tas till
hur kunden vill ha sin bil. Utrustningen skiljer
därför en del från bil till bil. Men gemensamt för alla är
att Frankia är duktiga på smarta och användarvänliga
detaljer. Känslan att man lägger energi på stort såväl
som smått är påtaglig. ”Varför är detta inte standard
på alla bilar?” är en återkommande kommentar under
testet.
Efter att en tekniker på Forsbergs Fritidscenter gett oss
en genomgång av bilens tekniska system tar jag plats
bakom ratten, Björn installerar sig i passagerarstolen.
Här är välutrustat och vi sitter synnerligen bekvämt.
Bilen må vara byggd runt en Fiatkupé men komforten är långt bättre än Fiat original. Ljudet är dämpat,
körställningen avslappnad och kraften från motorn
är god. Dock inte så rapp som den upplevs i mindre
bilar. Anledningen är kombinationen stor och tung bil
och att växellådan är en manuell med växlingsrobot.
Lösningen ger en känsla av baksug vid växling. Man
måste vara aktiv med gaspedalen och släppa på gasen
precis när lådan väljer att växla för att slippa baksugskänslan. ”Problemet” är störst på låga växlar, när trean
avverkats är det i princip borta. Vinsten med denna typ
av växellåda är att man får funktion som hos en automatlåda men bränsleförbrukning som på en manuell.
På vägen är färden stadig, Al-Ko chassi med boggie
sörjer för det. Men smidig är bilen inte! På smala slingriga vägar känns storleken tydligt, lika vid manövrering i trånga utrymmen.
Kör av vägen, drar i kryckan och kliver bak i bodelen.
Det är lätt att röra sig från för till akter. Golvet är i ett
plan. Tacka dubbelgolvet och avsaknad av garage för
det. Dubbelgolv har flera fördelar. Mer stuv och inga
bekymmer med att hålla tankarna frostfria vintertid.
Överlag har bilen höga vinterambitioner, men kan
inte ses som en kompromisslös vinterbil. Då hade
man slopat förardörren till förmån för isolering och
konvektorer hade hindrat kallras i kupén. Men isoleringen är god och karossen byggd utan köldbryggor.
Vill man öka vinterdugligheten kan man komplettera
med skräddarsytt täcke för kupén, isolerglas och en
extra vattenburen dieselvärmare.



Inredningen är i körsbär och jag som tycker om lite
mörkare inredningar trivs direkt. Planlösningen är en
av de öppnaste jag upplevt med härlig rymdkänsla.
Dinetten är bekväm och alla sittande har ett armstöd
att luta sig mot. En enkel detalj som saknas i massor
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Här reser man bekvämt
och gärna länge. Inte
på små slingriga vägar
dock. Bilen passar
bättre på landsvägen.
Men varför inte dra ner
framruta och sidorutor
djupare? Det skulle
avsevärt förbättra överblicken i närområdet.
Rejäla solskydd är
viktigt i en helintegrerad
bil, Frankias är klart
godkända.

I dinetten sitter ingen
på undantag. I flera
tester har jag påtalat
avsaknaden av bekväma armstöd, en enkel
detalj som helt ofattbart
saknas på många bilar.
Men här är det ordning
på torpet: nedfällbara
armstöd, rejäla sådana,
erbjuds på alla platser.
Dinetten är bäddbar
men jag tvivlar starkt på
att funktionen används.

Frankia 840 FD

Byrån bredvid sängen
har en inbjudande
design. Då det saknas
annan avställning vid
sängen är den även
nattduksbord där vattenglas, bok, läsglasögon och pillerburk. Den
som ligger ytterst får
agera hantlangare.

Till höger: Dinettebordet
löper på en skena i
golvet. Stabilt och lätthanterligt. Dessutom
hög finish.



I det här stuvfacket
borde det suttit radiatorer. Man förvånas
lite av att Frankia inte
satsar fullt ut på att vinteranpassa sina bilar.
Karossen är byggd utan
köldbryggor. Sidorutor
av isolerglas går att
beställa. Likaså vintertäcke över kupén.
Tankarna är isolerade
och placerade i frostfritt
utrymme i dubbelgolvet.
Men att placera radiatorer i kupén avstår
man ifrån. Men bilen
är inte oduglig vintertid. Tvärtom, fungerar
bättre än merparten
av husbilsbeståndet.
Men konkurrenterna Carthago och
Niesmann+Bischoff
anstränger sig mer på
denna punkt.
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av bilar. Bordet är enkelt att flytta och justera. Det
löper på en skena i golvet och har nedfällbar längsgående klaff. Svårare behöver det inte vara att få en
flexibel lösning.
Köket är lättarbetat med gott om avställning, tre gaslågor, ugn, fläkt och något så originellt som en extra
elplatta. Varför slösa dyr gas när man står vid elstolpe?
Stor kyl med separat frys. Kunde monterats i bättre
höjd, men det är en randanmärkning. Bäst tycker jag
om Frankias lösning med att låta täckplattorna till
diskhon dubblera som avställning genom att hänga
upp dem på skenor monterade i skottet framför diskhon. Varför ingen kopierat denna lösning är en gåta.
Sovrummet har en dubbelsäng placerad utmed högersidan. En vanlig fransk säng men utan den typiska
avsmalningen i fotändan. Längs vänster vägg löper
en byrå med lådor, skåp, garderob, spegel och tvättkorg. Mycket snyggt utfört och en perfekt inramning
till fönstret. Sovrummet går att dela av med rejäla
skjutdörrar. Bra för avskildhet och för att hålla matoset utanför. Längst bak huserar hygienutrymmet.
Inte spatiöst men mycket trivsamt med massor av
trä och snygga kromade hållare till tandborstglasen.
Duschkabinen har modernt välvd dörr. En rak vikvägg
borde ge bättre svängrum. Randanmärkning? Nej.



Att Frankia är ett premiumfabrikat är tydligt.
Inredningen håller hög klass både i textilier och träarbeten. Miljön ombord är dämpat trivsam. Indirekt
mysbelysning och upplyst vitrin signalerar trivsel och
lyx, men på ett ytligt sätt. Det som andas mest premium i min bok är att alla installationerna är snyggt och
propert utförda. Beslagen har god känsla. Vardagliga
ting som att fylla vatten eller koppla in sig på el är
väl ordnat med slang och sladd på rulle. Inga lösa
trassliga sladdar eller trilskandes slangar att hantera.
Behöver värmaren service? Öppna luckan och allt är
lätt åtkomligt. Laga mat? Gärna! I ett lättarbetat kök
och god kontakt med övriga resande är det ett nöje.
Mörklägga för natten? Nemas problemas, gjort på ett
kick! Ett golv utan nivåskillnader och därmed eliminerad snubbelrisk är helt klart premium. Det är skönt att
kunna växla gasolflaska via manöverpanelen i bodelen
alternativt låta automatiken sköta jobbet. Lika skönt
är det att ha en extra toatank med sig. En fast plats
för smutstvätten – så självklart men ändå så sällsynt.
Vill man använda den främre nerfällbara bädden
trycker man på en knapp och simsalabim sänks
den sakta ner från taket. Jag kan föredra en manuell
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En för Frankia unik
finess är att använda
täcklocken som extra
avställning när diskhon
används. Ännu inte
kopierat av konkurrenterna. Ofattbart!

Nedan.
I skafferiet utnyttjas
utrymmet maximalt
och ger god överblick.
Frankia finess igen,
dock kopierad av
andra.

Det för tiden obligatoriska glasvitrinet med
effektfull belysning.
Snyggt förvisso och
praktiskt att förvara en
onödig mängd vinglas i.
Jag hade föredragit en
klädhängare på platsen.
Trist men funktionellt.

Frankia 840 FD

Den nedfällbara extrasängen är ingen nödbädd.
140 x 190 centimeter är fullt godkända mått. Jag
är kluven till att man höjer och sänker den elektroniskt. Effektfullt förvisso, men det går långsamt.
Fullständigt okluven är jag till den utmärkta finessen att lamporna på sängens undersida släcks
automatiskt när sängen sänks och att lampor i
taket ovan sängen tänds i samma ögonblick.
Till höger: Här sätter vi tvättkorgen.
Omtänksam lösning.
Och enkel. Betydligt
trevligare än en plastkasse med smutstvätt
längst ner i garderoben.

En i mitt tycke mycket
trivsam inredning med
vacker lyster i träinredningen och luftig
planlösning med fri sikt
genom hela bilen. Den
som vill ha avskildhet
får dra igen skjutdörrarna.
I överkant på alla skåp
ligger en ljusramp som
ger ett behagligt mysljus. Finishen på allt är
av hög klass.



TV kan man titta på i
såväl dinette som säng.
Sittandes i dinetten drar
man ut den från skåpet
och tittar. Ligger man
i sängen drar man ner
och snurrar den 180
grader. Anordningen
ser monstruös ut men
fungerar smidigt när
man lärt sig de olika
handgreppen. Men
varför ynka nitton tum?
En premiumbil kan
gott erbjuda bild som
hemma. Det finns riktlinjer för betraktningsavstånd och skärmstorlek. 19 tum har ett
maximalt rekommenderat betraktningsavstånd
på 2,2 meter. Ligger
man till sängs är det
snarare dryga tre meter
till teven.
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snabbare lösning. Men att lamporna på undersidan
av sängen släcks automatiskt för att inte brännskada
stolarna i kupén är omtänksamt. Att lamporna i taket
ovan sängen tänds i samma ögonblick är älskvärt – en
funktion som kommer uppskattas lika mycket varje
gång. Visst är jag lättflirtad…
Men det finns saker som skulle kunna göras bättre
även på denna eminenta husbil. Läslampornas placering ovan sängen är olycklig. De är monterade undersida överskåpen och hamnar rätt i ögonen. Bättre att
placera dem högt på väggen. Då lyser de ner i boken
där de gör nytta. Att det saknas skoskåp är illa. Jag hade
också föredragit klädhängare framför effektfull glasvitrin innanför dörren. Det känns inte premium att
behöva gå in i sovrummet för att hänga av sig jackan.

+
–

Pluskontot: Rymdkänslan

Köket
Dinetten – bekväm och bjuder armstöd till alla
Automatlåda och farthållare.

Minuskontot: Saknar skoställ och klädhängare i ”hallen”
Felplacerade läslampor

Jag tycker:
Det här är en imponerande bobil!
Välbeställda pensionärer suktar
knappast efter hus i Marbella med
den här dyrgripen i sin ägo. De tar
sin Frankia och tuggar motorväg ett
par dagar och lever lata vinterdagar
ﬂera månader i sträck i behaglig sol.
Livet ombord är okomplicerat tack
vare genomtänkta lösningar på vardagliga problem och bestyr. Bilen är
högteknologisk och ligger i framkant
på utvecklingen. Men aldrig teknik
för teknikens skull. Ägaren drar nytta
av tekniken men tänker aldrig på
den. Frankia 840 FD är ingen billig bil.
Särskilt inte med den utrustning som
behövs. Men jag anser att man får
bra mycket för pengarna, något mer
än bara status. Man får ett enkelt
och bekvämt vardagsliv.
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I hygienutrymmet
råder god ordning. Inte
stort, men eftersom
det nyttjar hela bilens
bredd blir det lätt att
leva med. Trä och krom
höjer trivseln.

Frankia 840 FD

Faktaruta
Modell Frankia 840 FD
Ursprungsland Tyskland
Chassi Fiat med Al-Ko chassi
Motor Turbodiesel 157 hk
Växellåda 6 växlad automat
Totalvikt 5 000 kg
Max last 1 040 kg inkl resande
LxBxH 849 x 230 x 306 cm
Bränsletank 120 liter
Vattentank 150 liter
Gråvattentank 130 liter
Ljudnivå kupé i 90 km/h 71 dB höga
frekvenser 69 dB låga frekvenser
Antal bäddar 6 st
Antal bältade platser 4 st
Grundpris 1 200 000 kr (130hk motor)
Standardutrustning Alde vattenburen
värme, dubbelgolv, stödben bak, 150L
kylskåp, spis med ugn och grill, köksﬂäkt, dubbla tankar till toaletten, dubbla airbags, myggnätsdörr, CD-stereo
m.DVD spelare, Corisan bänkskiva
samt tvättställ, TV-Antenn, TV-Fäste,
Elfotsteg, Formsydda gångmattor.
Pris 1 371 000 kr som testbilen var
utrustad. 157 hk motor, automatlåda,
stora dieseltanken, farthållare, luftkonditionering förarhytt, markis, ädelträpanel förarhytt, stege bak, extra batteri,
inbrottslarm, narkosgaslarm, kassaskåp, backkamera, GPS, 19” TV.
Importör/Tillverkare Forsbergs
Fritidscenter i Hyssna
Tel 0320-305 50,
info@forsbergsfritidscenter.se
www.forsbergsfritidscenter.se

Här är det ingen match
att serva pannan.
Under radiatorerna på
vänster sida ser ni en
extramonterad luftvärmare som använder
överskottsvärmen från
Aldepannan.

Till höger:
Centralförsörjningssystem kallas detta i
broschyren. Kalla det
vad man vill. Bra är det.
Inget mer bånglande
med motvillig slang eller
trasslande sladd. Med
fast monterade vindor
råder alltid ordning och
reda och därmed enkelt
handhavande. I mitten
syns slangen för att
leda bort spillvatten.
Till vänster: En extra
toatank fördubblar tiden
mellan tömningen. Jag
har ofta saknat den
och undrar varför den
inte är standard på alla
bilar. Faktiskt kan man
i Frankias fall gå ännu
ett steg och beställa
en tredje, fast toatank
på åttio liter. Då är vi
oberoende för ett par
veckor.
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