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ETT DRÖMSLOTT PÅ HJUL
I nya Centurion har många års samlade erfarenheter från utvecklingen av flaggskeppen från Concorde resulterat i 
en både majestätisk och formfulländad premiumhusbil. Två versioner – halvintegrerad och helintegrerad – står på 
programmet, och båda erbjuder de oöverträffad lyx och komfort på högsta nivå. Nu har drömmen om ett slott på 
hjul blivit verklighet!
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LANDYACHT MED JOLLE
Centurion är som en enfamiljsvilla med källargarage, som rullar på upp till åtta hjul. Här uppfylls drömmen om 
oberoende i tre planlösningar – en i den halvintegrerade och två i den helintegrerade – och totalvikten på upp 
till 26 ton är fördelad över en längd på upp till 12 meter. Med en bredd på upp till 2,5 meter, och en höjd på 
3,85 meter, finns det gott om plats att sträcka ut sig på inne i denna landsvägskryssare. Luftfjädrade axlar ger 
åkkomfort som i en turistbuss, och en 6-cylindrig motor på upp till 350 kW / 476 hk gör att du känner dig som i 
sjunde himlen när du ger dig ut på vägarna.
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EN STABIL GRUND FÖR CENTURION

ÖGLEFÄSTEN
Stabila fästen för lastförankringsöglorna.

HJÄLPRAM
Grunden för vårt stabila ”hus”.

UTFLYTTADE STÖDBEN
Stort avstånd mellan stödbenen ger extra stabilitet.

MOTORLJUDSDÄMPNING
Reducerar ljudet där det uppstår.
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UPPHÖJD FÖRARPLATS
Ger ett helt plant golv i vardagsrummet.

RADARKONTROLLERAD ADAPTIV 
FARTHÅLLARE
Håller rätt avstånd för tryggare färd. (Tillval)

SILENT BLOCK
Gör att förarhytten ”svävar” fritt från ramen.
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SPECIELLA FINESSER VART ÄN DU SER

CONCORDE-LIFT-UP-SYSTEM 
En highlight inte bara tekniskt.

SPOILER
Sportigt elegant och praktisk.

CONCORDE GÅNGJÄRNSLIST
Mönsterskyddad, smart och vattentät.

LYSDIODBELYSNING
Gör manövrerandet säkrare.
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BRED ENTRÉDÖRR
Välkomnande intryck som ökar hemkänslan.

MONOBLOC-TRAPPA 
Helgjutet utseende som ger säkert insteg.

FÖRARHYTTENS SIDOFÖNSTER
Skjuter inte ut, vilket reducerar vindbruset.
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GER NY DIMENSION ÅT BOENDET
Den kreativt utformade möbeldesignen ”Rotondo” låter möblernas svepande linjer på ett elegant sätt smälta samman med de 
rundade väggpanelerna. Det utsökta materialvalet utmärks av sammetsmjuka ytor med djupeffekt och ett sidenmatt utseen-
de. Den horisontellt löpande ådringen i ”Atlas ceder” accentueras av detaljerna i borstat rostfritt stål, som följer träådringen 
och fortsätter ända till väggelementen. Denna harmoni är inte bara en fröjd för ögat, utan förstärker också intrycket av rymd 
samtidigt som indelningen av de höga skåpen tydligt markeras. Olika golvbeläggningar markerar tydligt rumsindelningen, och 
understryker de olika rummens karaktär. Det mörkt valnötsfärgade, båtdäcksinspirerade golvet ”Amtico” i vardagsrummet 
består av enskilda stavar med silverfärgade fogar som perfekt harmonierar med de rostfria detaljerna i snickerierna, och 
hela den invändiga designen med sitt uttalat emotionella formspråk och sensuella designelement utstrålar en unik känsla av 
harmoni.
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HAVANNA LOUNGE MED RELAX-STOL 
ETT SKÄL FÖR ATT SEMESTRA MER
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”BILD & LJUD I TOPPKLASS”
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 MER PLATS FÖR EN KREATIV KOCK
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TEKNIK GÖR SEMESTERRESAN LÄTTARE
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REGNSKOGSDUSCH FÖR EN  
EXOTISK KÄNSLA I BADRUMMET
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NYCKELN TILL ETT VACKERT BADRUM

FUNKTION MÖTER ESTETIK
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SÄNGEN ÄR INTE BARA  
TILL FÖR SÖMN
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LYXHYTT FÖR LANDKRABBOR
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ERGONOMI MÖTER MILJÖ
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RELAXFÅTÖLJ PÅ RESAN

SKÖN OCH COOL
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HIGHLIGHTS SOM ÄR STANDARD 
I CENTURION

HANDDUKSTORK I BADRUMMET
Väggelementet av komposit, i färgen ”Onyx Bianco”, utgör en värmeradiator 
som inte bara ger skön värme i badrummet utan också en behagligt uppvärmd 
handduk. I kombination med golvvärmen, gör detta att badrummet närmast 
kan liknas vid ett rullande spa.

VATTENBUREN HYBRIDVÄRME
Centurion är utrustad med dubbla värmepannor – en gasoldriven på 5,5 kW och 
en dieseldriven på 9 kW – som kan användas tillsammans eller var och en för 
sig. Förutom att ge hög värmeeffekt, ger systemet extra trygghet och oberoende 
även under kalla vinterförhållanden.

VÄRME VID FRONTJALUSIN 
När vindrutans jalusi är stängd värms denna upp av ett mönsterskyddat vär-
meelement, vilket ger en behaglig temperatur och en känsla av välbefinnande. 
Jalusin är uppbyggd av dubbla aluminiumskikt med mellanliggande isolering av 
polyuretan, som sommartid stänger värmen ute och vintertid håller värmen kvar 
inne i fordonet.

  = Mönsterskyddad
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HJÄLPRAM MED NEDSÄNKNING
Hjälpramen är den sammanfogande länken mellan kaross och chassi. Det är den 
som utgör grunden till din husbil, och den kan jämföras med grunden till ett hus. 
Den kraftiga nedsänkningen i den bakre delen av bilen kan ta upp stora krafter, 
även från sidan.

VÄRME I COCKPIT
Mercedes Actros värmesystem är integrerat i värmesystemet i Centurion, vilket 
bland annat innebär att bilens defrosterfläkt håller vindrutan imfri även när du 
har husbilen uppställd. 

SPACE FRAME
En aluminiumram i dubbelgolvet på Centurion ger en extremt stabil ”källare”, 
genom att sammanbinda hjälpramen med golvet så att det bildas en ”låda”. 
Denna smarta konstruktion gör att både möbler och väggar kommer att sitta 
stabilt även efter många års användning.

PORTALRAMAR
Två portalramar används i de delar av Centurion som riskerar att utsättas för 
stora påfrestningar. Längst bak omsluter en ram den stora garageöppningen, 
och bidrar på så sätt till den goda vridstyvheten hos karossen, medan den 
andra – tredimensionellt utformad – omsluter vardagsrummet och förstärker 
öppningen till den stora slide-outen där den utgör en stabil bas för luftkam-
maren som svarar för tätningen runt slide-outen.
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HIGHLIGHTS SOM ÄR STANDARD 
I CENTURION

FRONTBALK MED MÅNGA FUNKTIONER
Centurion är innanför fronten försedd med en nyutvecklad, kraftig balk med 
många funktioner och här är också de båda bogseröglorna – Actros original – 
stabilt fastsatta. Dessutom ingår balken i krockskyddet, och den utgör ett skydd 
vid underkörning. Slutligen utgör den också ett stabilt fäste för fronten.

TRYGGT INSTEG
Den minskade stigningen och de stora fotstegen är några av fördelarna hos 
den vidareutvecklade Monoblock-trappan . De fyra fasta fotstegen är alla 280 
mm långa, och dessutom finns ett plan som i utfällt läge kan förlängas. På 
tappen kan en rostfri ledstång fästas, och belysningen på fotstegen ger extra 
trygghet. 

MOTORLJUDSDÄMPNING
Det nyutvecklade konceptet för dämpning av motorljudet består av flera olika 
element, som alla samverkar för att sänka ljudnivån. Silent block gör att förar-
hytten ej är direkt förbunden med chassiet och motorn har – som komplement 
till Actros originaldämpning – dämpningspaket mot vardagsrumsgolvet och 
sidoväggarna. Vid konstruerandet av den nya ramen, lades stor vikt vid att 
reducera det luftburna ljudet från motorrummet.

  = Mönsterskyddad
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ELSYSTEM
Centurion har ett elsystem på 24 V, vilket ger tillgång till dubbelt så mycket 
kraft som i ett 12 V-system, och bilens generator är av extra kraftig modell. 
Batteriet består av 12 celler på 2 V vardera, och kapaciteten är 350 Ah. En 
kombiladdare med 60 A laddkapacitet ger snabb laddning av batteriet, och den 
integrerade invertern med ren sinusvåg kan lämna 2 550 W vid kontinuerlig 
drift (4 000 W toppbelastning), och den är försedd med automatisk omkopp-
ling mellan inverterdrift och ”landström”.

BUSSLUCKOR
Speciell uppmärksamhet förtjänar de polyuretanisolerade luckorna av bussmo-
dell, där både de elektriska låsen och gasfjädrarna är skyddat placerade i dub-
belgolvet. Luckorna är hängda i Concordes gångjärnslister , där den smarta 
konstruktionen med en gummilist gör att vatten ej kan rinna mellan lucka och 
vägg ens när luckan är öppen.

VARDAGSUMSGOLV
En slide-out ställer stora krav på golvet, och dessa uppfylls på två olika sätt. 
Under golvbeläggningen finns ett extra kraftigt aluminiumbaserat Alucobond® 
sandwichelement, som väl klarar av de krafter som uppstår när slide-outen kör 
ut eller in. Designgolvbeläggningen ”Amtico” i vardagsrummet är mycket mot-
ståndskraftigt mot nötning, och de individuellt limmade stavarna och fogarna 
garanterar en mycket god vidhäftning mot Alucobond®.-skivan. Badrummets 
kraftiga aluminiumgolv, med färgsättningen ”Oyx Bianco”, är konstruerat så att 
risken för att halka har minimerats.
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DESIGN-LINJEN ROTONDO
En storartad upplevelse: Designlinjen Rotondo i ”Atlas-ceder” med infällda rostfria dekorelement gör starkt intryck 
med sitt uttalat emotionella formspråk. Ytor av förstklassigt, stenliknande material – ”Carrara Bianco” i köket och 
”Onyx Bianco“ i badrummet – imponerar med sitt sidenmatta utseende. Det slitstarka, båtdäcksinspirerade golvet 
”Amtico” är mycket bekvämt att gå på, och de silverfärgade fogarna i golvet harmonierar väl med snickeriernas rost-
fria detaljer.

ÄDLA YTOR OCH MATERIAL

S N I C K E R I E R  I  AT L A S  C E D E R  M E D  I N F Ä L L D A  D E TA L J E R  I 
R O S T F R I T T  S T Å L  I  F R O N T E R N A

K Ö K S B Ä N K S K I VA  AV  S T E N L I K N A N D E  C A R R A R A  B I A N C O

S T E N L I K N A N D E  O N Y X  B I A N C O  I  B A D R U M M E T

D E S I G N G O LV  A M T I C O  M E D  H Ö G  S L I T S T Y R K A
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GARANTERAT INDIVIDUELL
De skinnklädda dynorna i relaxsittgruppen ger ett ombonat intryck och skapar trivsel. 
Med mer än 100 kulörer på skinnet att välja mellan, går det att skapa en helt personlig färgsättning på dynorna. 
Kieselbeige är standard.
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STANDARDUTRUSTNING

CHASSI
MB

ACTROS
Isolerad, ljuddämpad motorkåpa •

6-cylindrig turbo-diesel; bakhjulsdrift; dubbelmontage •

Power Shift 3, Automatiserad, 12-växlad låda •

Differentialspärr •

Traction control system (TCS) •

Helluftfjädring med höj- och sänk-funktion; bakaxel med 4 luftbälgar •

Däckdimenson, fram 355 / 50R22.5

Däckdimension, bak (MS-märkta däck med drivmönster) 315 / 60R22.5

Skivbromsar fram och bak •

Tryckluftbromsar med dubbla kretsar •

Elektroniskt styrda ABS-bromsar •

Elektronisk stabilitetskontroll (ESP) •

Körfältsassistans •

Varningsassistans •

Högeffektiv motorbroms •

Nödbromsassistans •

Hydrauliska stödben:  

Bakre stödbenen flyttade utåt för bästa stabilitet
•

Farthållare •

28 V / 150 A växelströmsgenerator, inklusive 2 x 25 laddningsomvandlare (för laddning av bodelsbatterierna) •

Elektrisk förberedelse för dragkrok •

Bränsletank 390 l

Luftkonditionering i förarhytten •

Varselljus •

Xenon-strålkastare med strålkastarrengöring •

Instrumentbrädan skinnklädd med dekorsömmar •

Skinnklädd multifunktionsratt •

Ratt ställbar i höjd och lutning •

Multifunktionsnyckel/fjärrkontroll •

Tvåtons tryckluftshorn •

Varningstriangel, första-hjälpen-sats, varningsljus och stoppkloss •

Hjulsidor av rostfritt stål •
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STANDARDUTRUSTNING

KAROSS CENTURION
Laminerad, tonad och ljuddämpande panoramavindruta med UV-filter (ej 1200 GST) som reducerar solljus •

Uppvärmd vindruta •

Elektriskt manövrerade solskydd •

Elektriskt manövrerade sidofönster med tonat isolerglas i förarhytten; plissérade mörkläggningsgardiner (kan 

användas som solskydd under färd) och myggnät; karmen termiskt skild från karossen (ej 1200 GST)
•

Öppningsbara, tonade fönster med dubbelglas i bodelen; med plisségardin och myggnät •

Elektriskt manövrerade, isolerade jalusier vid vindrutan; uppvärmning av jalusierna  (ej 1200 GST) •

Mycket kraftig aluminiumsandwich (”Solidtherm”) •

Hopfogning av väggar med högdensitets polyuretanprofiler, helt fritt från köldbryggor •

Slide-out  för vardagsrum och kök; tak och sidoväggar uppvärmda •

Helt isolerad förarhytt (1200 GST: delvis isolerad) •

Värmeutsläpp mellan frontjalusier och vindruta (ej 1200 GST) •

40 mm väggtjocklek, därav 38 mm högdensitets RTM-isolering med slutna celler •

Väggar, tak och undersida av sandwichkonstruktion med aluminium ut- och invändigt •

Slät, vit ugnslackerad utsida •

Sidoväggsdekor med svart säkerhetsglas •

Tak som håller att beträda både till vänster och till höger om takfönstret •

Takprofillister med regnavledare för att förhindra att vatten smutsar ned sidoväggarna •

Front tillverkad av stabil glasfiberarmerad plast som ej kan rosta eller ruttna (ej 1200 GST) •

Dubbelgolv med ”space frame” av rörprofiler; luckor av bussmodell av glasfiberarmerad plast med gångjärnslist av 

aluminium med gummilist 
•

Centrallås med sensorkontrollerade luckor lysdiodindikering på instrumentbrädan •

Bakgavel med takspoiler och integrerad backkamera •

Uppvärmt dubbelgolv, ca 470 mm högt; åtkomligt från sidorna via luckor av bussmodell •

Krafiga stödrullar bak •

Under- och mellangolv av sandwichkonstruktion med isolering av 40 resp. 30 mm RTM-skum; total isolerings-

tjocklek: 70 mm
•

Helt isolerade bakre hjulhus av sandwichkonstruktion •

Garage med belysning, uppkörningsramper, vinch, lastförankringsskenor och garagedörr •

Garagedörr med Concorde ”Lift up”-system   med elektromekanisk öppning och stängning •

Möjlighet att styra garagedörr, vinch och garagebelysning via smartphone-app •

Invändigt, belyst och uppvärmt fotsteg •

Utvändig instegstrapp  med elektrisk manövrering; med säkerhetsströmbrytare och belysning •

King-size ”Security Plus2-entrédörr med kombinationslås, fjärrkontroll och nyckel för nödmanövrering; ”Interstop” 

dörrsäkring
•

Myggnätsdörr för entrédörren •

Luftfjädrade, skinnklädda lyxstolar med svankstöd och stolsvärme i förarhytten •

”Privacy” frontjalusier (justerbart insynsskydd, nerifrån och upp) (ej 1200 GST) •

Garagedörr av aluminiumdurkplåt •

Elektriskt justerbara och uppvärmda ytterbackspeglar av bussmodell med vidvinkelspegel (ej 1200 GST) •

Frontspegel •

Vindrutetorkare av bussmodell (ej 1200 GST) •

 = Modellskyddad
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STANDARDUTRUSTNING

VARDAGSRUM / SOVRUM CENTURION

Slide-out
Ytterväggar av  glasfiberarmerad plast med 38 mm isolering

Tak och sidoväggar kan värmas upp elektriskt för att avfrosta gummitätningarna 

Delvis automatiserad styrning via CAN-bus

Pneumatiska gummitätningar kopplade till tryckluftssystemet; vakuumpump

Mekanisk tätning vid inkörd slide-out skyddar mot damm och vatten under körning  

med patenterad regnvattenränna

Hydraulisk manövrering av slide-out

•

Snickerier i ”Atlas ceder” med infällda dekorelement av rostfritt stål i fronterna •

Helt plant golv, från instrumentbräda till bakre säng •

Färgkoordinerad tak- och bäggbeklädnad av vinyl •

Förstklassig, båtdäcksinspirerad ”Amtico” golvbeläggning ovanpå stabilt sandwichuppbyggt golv med  

aluminiumytskikt
•

Förstklassig nappa-klädsel, även på förarhyttens stolar; färg: Stone beige •

Träjalusier vid vardagsrumsfönster; förstklassiga gardiner i sovrummet •

Havanna-lounge med relax-funktion; fåtölj med steglös inställning;  

barversion med utdragbar bordsskiva
•

Rymlig garderob med LED-belysning •

Bakre säng med fjädrande botten, justerbar huvudgärd och bekväm kallskummadrass •

Ventilationskoncept med:

- säkerhetsventilation  

- innertak för optimal luftcirkulaton

•

Mediavägg framme till höger, sett i färdriktningen •

Vitrinskåp med lösa hyllor, inklusive matchande glasservis; LED-belysning •

Baldakin med LED-spotlights óch indirekt belysning, klädd med förstklassigt konstläder •

Stabilt handtag av metall underlättar insteget •

2 x 230 V- och 2x USB-uttag i vardagsrummet •

2 x 230 V- och 2x USB-uttag i sovrummet •

Väggbeklädnad med konstläderkassetter vid bakre dubbelsäng •

Främre ovanskåp över hela vindrutans bredd •

Säkerhetsventilation integrerad i baldakin •

Carpet in sleeping area •

NEDSÄNKBAR SÄNG (TILLVAL
1100 GSI  
1160 GSI 1200 GST

Bäddmått (mm) 1 440 x 2 080 1 365 x 1 910

Höjd ovanför säng (mm) 860 920

Fjädrande botten och bekväm kallskummadrass • •

Draperi mot förarhytten • •
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STANDARDUTRUSTNING

KÖK CENTURION
Vinkelkök med elektriskt manövrerad förlängningsskiva

Stänkskydd i köket •

Bänkskiva av stenliknande material med integerad diskho; diskhobotten av rostfritt stål;  

färg: Carrara Bianco
•

2-lågig, gasoldriven ceranspishäll med automatisk tändning •

Förkromad engreppsblandare med duschslang •

190 l kylskåp med separat 31 l frysfack med mörka spegelfronter; AES (automatiskt energival 12 V / 230 V / gasol  

med möjlighet till manuellt val); 28 l gasolugn med grillfunktion
•

Självstängande kökslådor •

Besticklåda •

Köksfläkt med inbyggd belysning •

Baldakin med LED-spotlights óch indirekt belysning •

Belyst väggskydd av plexiglas •

Sopsystem i köksunderskåp •

3 x 230 V-uttag •

BADRUM
Förstklassiga, förkromade armaturer vid tvättstället •

Bänkskiva av stenliknande material med integerat tvättställ; färg: Onyx Bianco •

Separat dusch med dörrar av glas •

Duscharmatur med väggstång, justerbar i höjd; regnskogsdusch •

Porslinstoalett med fekalietank (ca 300 l) •

Toalettpappershållare, toalettborste, behållare för flytande tvål, handdukskrokar och -hängare, tandborstglas •

Badrumsfönster •

Badrummet avskiljbart med dörr av frostat glas (ej alla planlösningar) •

Taklucka med inbyggd fläkt, myggnät och mörkläggningsplissé •

Belysning med LED-spotlights •

Rymlig garderob med LED-belysning •

Stor spegel på skjutdörr •

Rymlig, spegelförsedd garderob med bakifrån belysta hyllor •

2 x 230 V-uttag •
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STANDARDUTRUSTNING

VATTEN / GASOL / VÄRME CENTURION
120 l gasoltank med ytre påfyllninng bakom lucka •

Reduceringsventil med crash-sensor •

Utvändigt gasoluttag •

Vattenlås av ”hemmatyp” •

Färskvattentank (ca 470 l) placerad i det uppvärmda dubbelgolvet •

Spillvattentank (ca 370 l) placerad i det uppvärmda dubbelgolvet •

Enkel rengöring av spillvattentank, tack vare avtappningsventil i det uppvärmda dubbelgolvet •

Tryckstyrd färskvattenpump med filter •

Hybrid-värmesystem bestående av:

9 kW Webasto diesel-värmare och 5,5 kW Alde gasoldriven värmepanna med integrerad varmvattenberedare (förser samt-

liga tappställen), 3 kW el-patron, termostat, tidur och backventil

•

Separat värmeinställning för sovrum / garage •

Golvvärme med 2 individuellt reglerbara zoner •

Värmesystem indelat i 3 zoner (vardagsrum/badrum, sovrum, förarhytt) •

Handdukstork med termostat i badrummet •

Värmeväxlare för att använda motorvärmen för uppvärmning av vardagsrummet; när husbilen är uppställd är basfordo-

nets värmesystem hopkopplat med den vattenburna centralvärmen, vilket bl.a. gör att vindrutan kan hållas imfri.
•

Färskvattenpåfyllning med snabbkoppling (används även för city water-anslutning) •

Separat reglering av värmen i vardagsrum, badrum, sovrum, garage, förarhytt och förarhyttsgolv •

ELEKTRISKT / TV / RADIO 
Strömförsörjning från  24 V / 350 Ah gel battery •

Batteriövervakningssystem med djupurladdningsskydd •

230 V CEE-anslutning i lastutrymme; kabeln dras genom hål i golvet •

Jordfelsbrytare •

Kombi-laddare med inverter från 24 V till 230 V (ren sinusvåg), 4 000 W toppbelastning och 2 550 W kontinuerlig drift  

med elektronisk styrning och nätprioritering;  max laddström: 60 A
•

Fordonselektroniken kopplas automatiskt ifrån vid låg kapacitet •

230 V-uttag på elcentralen i dubbelgolvet •

Dubbel-DIN-radio med CD/DVD samt MP3- och USB-anslutning; 3-vägs högtalarsystem •

Dubbel backkamera med visir (radio används som monitor) •

LED-belysning invändigt •

Service-vänligt placerad elcentral i lastutrymme på vänster sida (under slide-out) •

Kylskåp med automatisk omkoppling från 12 V till gas / 230 V (med ”landström”) när motorn ej är igång •

Automatisk laddning av start- och bodelsbatter, både vid anslutning till ”landström” och från bilens generator (under 

körning)
•

Huvudströmbrytare för bodelsbatteri •

Automatisk hop- och frånkoppling av startbatteri och bodelsbatteri •

Individuella belysningskoncept för tak och golv (hela fordonet) •
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STANDARDUTRUSTNING

ELEKTRONIK CENTURION
Mikroprocessorstyrd elektronik av modernaste slag med CAN-bus-teknik •

Central manöver- och kontrollpanel med 7” pekskärm i färg

7” pekskärm:

•

- Frostskydd (Eis-Ex) för reduceringsventil •

- Belysning i vardagsrum, badrum, sovrum och lastutrymme •

- Färskvattenpump •

- Värme

LCD-display för övervakning:

•

- Färskvattentank (nivå i %) •

- Spillvattentank (nivå i %) •

- Fekalietank (nivå i %) •

- Batterispänning, startbatteri och bodelsbatteri •

- Ytter- och innertemperatur •

- Yttre strömförsörjning •

- Gasolnivå •

- Datum och tid, inkl. väckningsfunktion

Larm för:

•

- Full spillvattentank •

- Tom färskvattentank •

- Full fekalietank •

- Låg batterispänning •

- Utfälld trappa •

Batteriövervakning:
- Bodelsbatteriets kapacitet •

- Laddnings- och urladdningsström •
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TEKNISKA DATA

CENTURION 1100 GSI
BASFORDON Mercedes Actros

CHASSITYP 1830 L (22.5")

MOTOR 6- cylindrar

CYLINDERVOLYM 7,7 l

EFFEKT 220 kW (299 hk)

VRIDMOMENT 1 200 Nm

TOTALLÄNGD (mm) 11 045

TOTALBREDD (mm) 2 500

TOTALHÖJD (mm) 3 850

AXELAVSTÅND (mm) 5 500

TILLÅTEN TOTALVIKT (kg) 18 000

VIKT I KÖRKLART SKICK (kg) 14 700

LASTKAPACITET (kg) 3 300

SLÄPVAGNSVIKT (BROMSAD) (kg) 3 500

SITTPLATSER MED 3-PUNKTSBÄLTE 3

BAKRE SÄNG (mm) 1 800 / 2 000

NEDSÄNKBAR SÄNG (tillval, mm) 1 440 / 2 080

HÖJD OVANFÖR NEDSÄNKBAR SÄNG 860

GARAGEDÖRR H / B (mm) 1 670 / 2 050

PRIS I SEK  (INKL. MOMS 25%)  5,700,000
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CENTURION 1160 GSI CENTURION 1200 GST
Mercedes Actros Mercedes Actros

1830 L (22.5") 2630 L (22.5")

6 cylindrar 6 cylindrar

7,7 l 7,7 l

220 kW (299 hk) 220 kW (299 hk)

1 200 Nm 1 200 Nm

11 645 12 000

2 500 2 500

3 850 3 850

5 800 5 800

18 000 22 000

15 500 16 000

2 500 6 000

3 500 3 000

3 4

1 800 / 2 000 1 800 / 2 000

1 440 / 2 080 1 440 / 2 080

860 920

1 670 / 2 050 1670 / 2050
 5,750,000  6,430,000
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TILLVALSUTRUSTNING CHASSI

ARTIKEL- 
NUMMER MERCEDES ACTROS CHASSI

PRIS I SEK
INKL. MOMS 25%

VIKT- 
TILLÄGG, KG

18-149-F0 Totalviktshöjning till 26 000 kg (endast 1200 GST) 12,000 0

18-020-F0-1 Motorvariant 1

6 cylindrar, cylindervolym 10,7 l, 315 kW (428 hk), vridmoment 2100 Nm 255,000 486

18-020-F0-2 Motorvariant 2

6 cylindrar, cylindervolym 12,8 l, 350 kW (476 hk), vridmoment 2300 Nm 371,000 748

18-131-F0-1 Dragkrok för 3 500 kg släpvagnsvikt  

(endast fabriksmontering) (ej 1200 GST) 25,000 29

18-131-F0-2 Avtagbar dragkrok för 3 000 kg släpvagnvikt 

(max. tågvikt 22 000 kg) 31,000 33

18-050-F0 Däckdimension fram: 385 / 55R22.5 11,000 4

18-141-F0-1 11.5 x 22.5” lättmetallfälgar, ”Alcoa Dura bright” (1100 GSI / 1160 GSI) (6 st.) 59,000 -60

18-141-F0-2 11.5 x 22.5” lättmetallfälgar, ”Alcoa Dura bright” (1200 GST) (8 st.) 71,000 -80

18-052-F0 Däcktrycksövervakning 16,000 3

18-042-F0-1 Radarstyrd. adaptiv farthållare 63,000 10

18-042-F0-2 Körfältsassistans 29,000 10

18-021-F0 Vattenretarder 97,000 42

18-013-F0 Predictive powertrain control (PPC)

satellitstyrd farthållare 22,000 2

18-046-F0 Regnsensor för strålkastare (endast 1200 GST) 9,000 1

18-163-F0 4 extraljus på förarhyttens tak (endast 1200 GST) 16,000 15

18-060-F0 Luftkonditionering med restvärmesutnyttjande i förarhytten i stället för luftkon-

ditionering (endast 1200 GST) 14,000 2

18-160-F0-1 Förar- och passagerarstol med klimatkontroll (endast 1200 GST) 20,000 20

18-160-F0-2 Förar- och passagerarstol med massagefunktion (endast 1200 GST) 23,000 20

18-062-F0 Kommunikationsradio (27  MHz) 9,000 1

18-014-F0-1 500 l bränsletank 5,000 125



CENTURION | 37

TILLVALSUTRUSTNING BODEL

ARTIKEL- 
NUMMER KAROSS

PRIS I SEK
INKL. MOMS 25%

VIKT- 
TILLÄGG, KG

18-232-F0-1 2 x 4 m takmarkis, elektriskt manövrerade, integrerade i takprofilen  

(1100 GSI och 1200 GST) 46,000 84

18-232-F0-2 2 x 4,5 m takmarkis, elektriskt manövrerade, integrerade i takprofilen (1160 GSI) 51,000 95

18-535-F0 LED-belysning, förarhyttens tak: 

-  Separat dimmerstyrning för förar- och passagerarsida;  

styrning från dörr och instrumentbräda

- Bakre belysning, styrning från instrumentbräda

Alternativa funktioner möjliga med hjälp av smartphone. 18,000 3

18-241-F0 Skjutbar plattform i garaget i stället för ramp och vinch 190,000 580

VARDAGSRUM / SOVRUM
18-260-F0-1 Nedsänkbar säng (1100 GSI och 1160 GSI) 

Elektriskt manövrerad nedsänkbar säng i förarhytten 

Madrassmått: 1 440 x 2 080 mm; 120 mm kallskummadrass  

och fjädrande botten 26,000 53

18-260-F0-2 Nedsänkbar säng (1200 GST) (inkl. förstärkning av förarhyttens tak) 

Elektriskt manövrerad nedsänkbar säng med dubbla motorer i förarhytten  

Madrassmått: 1 365 x 1 910 mm, 120 mm kallskummadrass   

och fjädrande botten med glasfiberprofilstänger och Carawinx fjädringssystem 42,000 65

18-722-F0 Elektriskt manövrerade jalusier i vardagsrummet 14,000 19
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TILLVALSUTRUSTNING BODEL

ELEKTRONIK

18-511-F0-1 XXL batteripaket 
12 batterier på vardera 2 V (=24 V) med en total kapacitet på 750 Ah 

100 A laddare kombinerad med inverter från 24 V till 230 V,  

7 000 W toppbelastning och 3 500 W kontinuerlig drift; nätprioritering 42,000 480

18-511-F0-2
Batteripaket Litium XL
2 x 24 V 180 Ah litiumbatteri med en total kapacitet på 360 Ah

100 A laddare kombinerad med inverter från 24 V till 230 V,  

7 000 W toppbelastning och 3 500 W kontinuerlig drift; nätprioritering 97,000 -57

18-511-F0-3
Batteripaket Litium XXL
3 x 24 V 180 Ah litiumbatteri med en total kapacitet på 540 Ah

100 A laddare kombinerad med inverter från 24 V till 230 V,  

7 000 W toppbelastning och 3 500 W kontinuerlig drift; nätprioritering 186,000 -2

18-581-F0 Larm med övervakning av bodelsdörr och garagedörr 16,000 3

18-150-F0-1 2 600 W gasoldrivet elverk, fast monterat 64,000 50

18-150-F0-2 5 000 W Panda dieselgenerator med katalysator; ljudsiolerat;  

automatisk start vid låg batterispänning 209,000 79

18-561-F0 Backkamera med runt-om-sikt (4 kameror som ger 360° överblick) 32,000 4

18-570-F0 24 V solcellspaket med ca 2 x 190 W maxeffekt  

(inklusive MPP-regulator) 40,000 40

ARTIKEL- 
NUMMER KÖK

PRIS I SEK
INKL. MOMS 25%

VIKT- 
TILLÄGG, KG

18-630-F0 Kombination av 190 l kylskåp och mikrovågsugn  

i stället för standardkombinationen 0 0

18-631-F0 26 l rostfri mikrovågsugn med grillfunktion monterad intill kylskåpet; 230 V 

extern anslutning 13,000 22

18-632-F0 Diskmaskin monterad intill kylskåpet 14,000 25
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TILLVALSUTRUSTNING BODEL

ARTIKEL- 
NUMMER TV / RADIO / TELEFON

PRIS I SEK
INKL. MOMS 25%

VIKT- 
TILLÄGG, KG

18-550-F0-1 Satellitanläggning med elektriskt manövrerad 40” LED-tv med 
välvd skärm, placerad i mediaskåpet på höger sida
Satellitsystem med 85 cm antenn och automatisk satellitsökning,  

försedd med TWIN-LNB, vilket möjliggör oberoende användning av 2 tv-apparater 

12 V-uttag och antennuttag i sovrummet,  

ljud via radions högtalare (ökar totalhöjden ca 100 mm) 69,000 38

18-552-F0 32" LED-tv med inbyggd mottagare för sovrummet 13,000 15

18-555-F0-1 Navigationssystem (för 1100 GSI och 1160 GSI) 

(med lastbilsanpassad programvara och 8" pekskärm, integrerad radio med DAB+,  

MP3-anslutning, Bluetooth hands-free för mobiltelefon) 26,000 4

18-555-F0-2 Navigationssystem (för 1200 GST) 

(med lastbilsanpassad programvara och 7” pekskärm, integrerad radio,  

MP3-anslutning, Bluetooth hands-free för mobiltelefon)  26,000 4

18-556-F0-1 Sound system  

(3-vägshögtalare i förarhytt, frekvensgång anpassad till bilen; 2-vägshögtalare i 

vardagsrummet, double bass reflex bashögtalare, sound processor) 18,000 25

18-556-F0-2 Akustiskt paket för sovrum  

(2 st. 2-vägshögtalare, 2 st. mellanregister-/bas-högtalare och 4-kanals förstärka-

re för optimering av tv-ljudet) 14,000 20

18-521-F0 Extra uttag 230 V / 12 V / antenn placerade i lastutrymme på höger sida i dubbel-

golvet (sett i färdriktningen)  för tv utomhus 4,000 1
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TILLVALSUTRUSTNING BODEL

ARTIKEL- 
NUMMER VATTEN / GASOL / VÄRME / BADRUM

PRIS I SEK
INKL. MOMS 25%

VIKT- 
TILLÄGG, KG

18-424-F0 Utvändig dusch i garaget (på höger sida) 4,000 2

18-435-F0 Utrymme för tömningsslang (spillvatten/fekalier) i chassiet 5,000 8

18-617-F0 SOG toalettventilation för fast tank; med filter med aktivt kol  

(utsugning vid toalettskålen) 4,000 1

18-582-F0 Gaslarm i vardagsrummet  

(koloxid, propan, butan, bedövningsgas, ”knockout-gas”) 5,000 2

18-575-F0-1 2 400 W takmonterad luftkonditionering med 1 700 W värmeelement  

(ökar totalhöjden ca 130 mm) 

(vardagsrummet integrerat i ventilationskonceptet) 34,000 34

18-575-F0-2 2 400 W takmonterad luftkonditionering med 1 700 W värmeelement  

(ökar totalhöjden ca 130 mm) 

(sovrummet integrerat i ventilationskonceptet) 34,000 34

18-417-F0 Smart control för Alde vattenburen centralvärme 7,000 1

18-418-F0 6 l Alde-Flow för kontinuerligt varmvatten 10,000 8
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TILLVALSUTRUSTNING BODEL

I ”vikt i körklart skick” ingår: Fordonets torrvikt i standardutförande inklusive förare (75 kg), fylld bränsletank, fylld färskvattentank, fylld gasoltank samt erforderliga verktyg. montering av 
tillvalsutrustning och specialtillbehör kan medföra att mått och/eller vikt förändras. Alla mått- och viktuppgifter vara aktuella vid denna katalogs tryckning. Viktavvikelser på +/- 5% kan 
förekomma.

Concorde använder endast skinn av högsta kvalitet, försett med smutsavvisande beläggning.

Givetvis kan du välja mellan mer än 100 kulörer för din skinnklädsel.  

Vänligen kontakta oss för ytterligare information.

ARTIKEL- 
NUMMER KLÄDSEL / SKINN / MATTA

PRIS I SEK
INKL. MOMS 25%

VIKT- 
TILLÄGG, KG

18-700-F0-1 Nappaklädsel ”Kieselbeige”  

inklusive färgkoordinerad Concorde collection 0 0

18-730-F0-1 Lös, langetterad matta med lång lugg i vardagsrummet; färg: Creme 16,000 10
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GENOMSKÄRNINGSRITNING

Limning
Golvbeläggning
Golvplåt

Golvbeläggning

Aluminiumplåt

Aluminiumplåt

Extruderat poly- 
styrolskum (XPS)

Aluminiumplåt

Polyuretanskum 
med hög densitet

Glasfiberarmerad 
plast

Gångjärnslist av alumini-
um med gummilist

Extruderat poly- 
styrolskum (XPS)

Tätningsband Aluminiumplåt

Aluminiumplåt

Extruderat poly- 
styrolskum (XPS)

Limning

Polyuretanskum 
med hög densitet

Limning

Isolerad lucka av glas-
fiberarmerad plast

Takprofil av aluminium med vattenav-
ledning som minskar nedsmutsningen 
av sidoväggarna

Aluminiumplåt

Tapet

BODEL

DUBBELGOLV

Golvvärme

Tätning av kompositmateril

Takbeklädnad

RTM-skum
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KAROSSKONSTRUKTIONEN HOS
CONCORDE CENTURION
När det gäller karosskonstruktion på husbilar, har Concorde kommit att stå för perfekt 

isolering och utmärkt stabilitet. Detta beror till största delen på vår hellimmade Solid-

therm-konstruktion med  profiler av högdensitets polyurentanskum och 38 millimeter 

XPS-isolering av extruderat polystyrolskum.

Men detta är inte allt: Både undergolv och mellangolv är sandwichuppbyggda, och har 

en sammalagd isoleringstjocklek på 70 millimeter. Sidokjolar, stötfångare och front- och 

bakpartier är tillverkade av mycket stabilt – men ändå elastiskt – glasfiberförstärkt kompo-

sitmaterial.

De högblanka och släta väggytorna av aluminiumsandwich ger ett personbilsaktigt utseen-

de, och för att det ska så förbli är takprofilerna försedda med vattenavledning som minskar 

nedsmutsningen av sidoväggarna på grund av rinnande regnvatten. 

Därför kan vi lämna en 10-årig täthetsgaranti mot utifrån inträngande fukt, under förut-

sättningen att husbilen genomgår en årlig kontroll enligt Concordes garantivillkor.



Forsbergs Fritidscenter AB
Bonared Solbacken 2 · SE-51198 Hyssna (Sweden)

Tel +46 320 305 50 · e-mail: info@forsbergsfritidscenter.se
www.forsbergsfritidscenter.se

All information och samtliga bilder avser Concorde husbilar av modellår 2018. Modellprogram, tekniska data och 
utrustning kan skilja mellan olika länder. Reservation för eventuella ändringar, tryckfel och färgavvikelser. Observera 

att avbildade fordon kan vara försedda med extrautrustning som ej kan vara tillgänglig på samtliga marknader.


