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Styrka för framtiden
Hur blir samarbetet mellan FRANKIA och Mercedes- 
Benz så fruktbart? Vi åker inte bara med. Vi kör i 
förväg. Tillsammans testar vi ständigt nya gränser för 
att nå nya mål. Det är enda sättet att skapa exklusiva 
husbilar av högsta kvalitet – som till exempel den  
oberoende lyxkryssaren FRANKIA PLATIN, den halv- 
integrerade T 7400, FRANKIA NEO med sina 3,5 t  
eller Microliner Yucon by FRANKIA. 
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Oslagbart generöst
Medan andra snålar är modellerna i FRANKIA M-Line 
framför allt mycket generösa med hästkrafter: Här hittar 
du all kraft du behöver under motorhuven. Interiören 
bjuder på oväntat stor boyta, både i halvintegrerad 
modell med längsgående sängar, i integrerad med rund 
sittgrupp eller L-sittgrupp. Alla 5,5-tonnare på det kraft-
fulla basfordonet Sprinter från Mercedes-Benz bjuder på 
en överraskande rymlig interiör.
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Oändliga möjligheter
Tillsammans har FRANKIA och Mercedes-Benz skapat många 
framgångsberättelser. I mer än 49 år har vi byggt unika husbilar 
på deras starka basfordon. Nu fortsätter vi att tänja på alla 
gränser för att prestera de bästa lösningarna för dig och din 
frihet – under 2023 fortsätter vi vårt starka partnerskap. Alltså 
kan du även i framtiden låta stjärnan lysa över din väg och dina 
äventyr.

Från campingbil till lyxkryssare: Minikryssaren Yucon by FRANKIA, FRANKIA NEO på 3,5 t,  
lyxkryssaren FRANKIA PLATIN eller den halvintegrerade FRANKIA M-Line? Du väljer.

(bilden visar ett exempel)
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Imponerar stort
Här formas tidens gång och magiska ögonblick kommer 
och går, det skapar minnen för livet. På tu man hand eller 
med vänner – den stora runda sittgruppen i den integrera-
de M-Line 7400 PLUS väntar på dig.
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Fantastiskt hela vägen
Det finns inga gränser. Det blir tydligt i den halvinte-
grerade M-Line från FRANKIA på 5,5 t. Kraften under 
motorhuven och det generösa utrymmet både för dig 
och bagaget har stjärnkvalitet. Dessutom bjuder den 
på trivsel och lyx för två.
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Smakfullt
Framgångsreceptet för ditt FRANKIA-kök är enkelt: 
Man tar bara det bästa av allt. Förstklassiga mate-
rial, kvalitet i tillverkningen, smarta idéer, noggrant 
hantverk och omsorg in i minsta detalj. 



14 FRANKIA I 7400 PLUS

Kärlek till rena detaljer
Kvalitetskraven på varje premiumhusbil med 
FRANKIAs emblem är mycket höga. Du märker 
det varje dag under hela resan. Till exempel  
genom den lyxiga känslan i morgonduschen. 
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Underbart kravlösa
Ja, sovrummen i FRANKIA M-Line ger stor frihet. 
De kräver inga fasta sovtider, stränga regler eller 
begränsningar. De ger dig istället ljus, gott om 
plats och fritt svängrum. Det spelar ingen roll hur, 
när och om du vill sova.
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Mycket smart
Eller: Smart mycket packning. FRANKIAs förvarings-
system rymmer allt du behöver. Eller allt du vill ta 
med dig. Tack vare de många smarta lösningarna får 
du även ordning och reda. Inte minst eftersom du 
enkelt kommer åt alla förvaringsutrymmen.

Bilden visar aluminiumfälgar av 2021 års modell. De finns inte att få för fordonsmodell 2023 på bilden.
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FRANKIA låter Mercedes-Benz stjärna stråla över ständigt nya 
framgångar: från halvintegrerade 3,5 t (FRANKIA NEO med låg 
vikt) över den integrerade premiumkryssaren FRANKIA M-Line till 
den fullt utrustade lyxmodellen FRANKIA PLATIN.

Bara FRANKIA har den härliga runda sittgruppen på 
basfordon från Mercedes-Benz i I 7400 PLUS, hemtrev-
lig öppen planlösning, längsgående elektrisk lyftsäng

Större sittgrupp,  
perfekt för många vänner

Exklusivt hos FRANKIA: Halvintegrerad 5,5-tonnare på 
Mercedes-Benz – med extra stort panoramatak, hyllfack 
längs hela fordonet, separata längsgående sängar, stor 
sittgrupp

Unik modell,  
lyx för två

Att aldrig vara nöjd, att alltid bli bättre, att leda utveck-
lingen – det har FRANKIA och Mercedes-Benz alltid 
varit överens om. Så började vi samarbetet för 49 år 
sedan och så fortsätter vi.

Stark partner,  
nya horisonter 

Höjdpunkter 
i FRANKIA M-Line

Makalös, 
magnifik, magisk 

*När du planerar resan, är det viktigt att tänka på att faktiska fordonsvikter och -mått inte kan anges separat i navigationssystemet. Föreslagna rutter kan därför ev. inte följas med detta fordon.
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FRANKIA M-Line NEO: 3,5 t med god lastvikt, kraftfull 
framhjulsdrift, mycket bra förvaringsutrymmen med 
Easy-Load-koncept, nu även med längsgående eller 
tvärställda sängar

Innovativt fordon,  
lätt och smidigt

Centralförsörjning med automatisk kabeltrumma, färsk-
vattentank på upp till 270 l, väggar med Thermo Guard 
Plus, varmvattenberedaren Compact från Alde – idealisk 
även för vinterresor

Smarta detaljer,  
suverän komfort

Rymligt ljus och skön med 2,03 m invändig höjd, 
genomgående dubbelgolv i ett plan, många smarta 
förvaringsutrymmen – åtkomliga utifrån och inifrån

Mycket utrymme,  
ännu mer liv

Kraftfull bakhjulsdrift med upp till 190 hk (tillval), 
FSD-teknik, infotainment med MBUX* innovativt assis-
tanssystem (tillval)

Kraftfullt basfordon,  
dynamisk körglädje

(bilden visar ett exempel)
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Standardutrustning
Exempel för FRANKIA M-Line

Dimbar stämningsbelysning i LEDKylskåp och frysfack i TecTower, öppnas 
från både höger och vänster

Centralstyrning – användarvänlig och 
tydlig

I- och urlastning av garaget genom ställ-
bara bak- och sidoluckor

Myggfritt: integrerat myggnät  
i bodelsdörren

Uppvärmt dubbelgolv 

Automatisk kabelvinda med  
15 m kabel och centralförsörjning

Elstyrda och uppvärmda
ytterbackspeglar
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Stilrena detaljer – exklusiva armaturer i FRANKIAs lyxdusch Duschkabin med stämningsfull belysning

Dimbara läslampor i FRANKIA-design – 
med nattljusfunktion

Elektriskt nedsänkbar säng fram
(integrerade modeller)

Exklusivt skåp med glasdörrar för dina 
FRANKIA-vinglas

Flertalet USB-uttag

Rymliga klädskåp med  
behaglig invändig belysning

Praktiska fickor på baksidan av förarsto-
len (integrerade modeller)
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Tillval
Exempel för FRANKIA M-Line

Gott om plats att sova, oavsett om du vill sova på längden eller bredden: Duobädd (2 x 2 m)

Bäddbreddning för GD-planlösningar 
(extra madrass mellan enkelsängar)

Högtalarsystem Alpine Dolby med
surround-ljud

24 tums LED-TV

Full överblick: Bird-View-kamera med 
360° fågelperspektiv

Köksblock, inbyggnadsugn med grillfunk-
tion 1X 230 V-platta och 3x gasolplattor



25

1 st eller 2 st extra bältade sittplatser (2 st extra sittplatser endast tillgängligt för PLUS)

Inbyggnadsugn från Thetford Lättskött bänkskiva i mineralmaterial

Mercedes-Benz multimediasystem 
MBUX med DAB+-radio*

Eldriven markis och LED-slinga

Effektivt gasolkök Bodelsmatta Bekvämt och praktiskt utdragssystem för 
garaget

*När du planerar resan, är det viktigt att tänka på att faktiska fordonsvikter och -mått inte kan anges separat i navigationssystemet. Föreslagna rutter kan därför ev. inte följas med detta fordon.
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VENEDIG

MILANO

NEAPEL

Inredningsteman
Välj mellan 6 st olika inredningsteman
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PYRIT

MARMOR

AQUAMARIN



I 7400 GD
3/44

I 7400 PLUS
2/42/4
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7,7 m 5,5 t

7,7 m 5,5 t

Planlösningar för M-Line 
Integrerad

RUND SITTGRUPP

I 7400

(bilden visar ett exempel)



T 7400 GD
3/42
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7,7 m 5,5 t

Planlösningar för M-Line
Halvintegrerad

T 7400

Bilderna visar aluminiumfälgar av 2021 års modell. De finns inte att få för fordonsmodell 2023 på bilden. (bilden visar ett exempel)

Längd Standard/tillvalMax totalvikt Sittplatser med säkerhetsbälteSovplatser



30 FRANKIA MI 7 GDK NEO (bilden visar ett exempel)

Låt inget hindra dig! Låt inget hindra dig! 
Unik rymd med bara Unik rymd med bara 
3,5 t – i FRANKIA NEO3,5 t – i FRANKIA NEO
FRANKIA NEO är lätt vikt på starkt basfordon från Mercedes-Benz. En unik 
kombination av låg vikt, hög kvalitet och stora utrymmen – från en totalvikt 
på 3,5 t. Hur lyckas vi med det? Med ett revolutionerande dubbelgolv. Med 
ett unikt nytt lättviktsmaterial. Och inte minst med en skön rumskänsla och 
nyskapande design. Det är FRANKIA.
+  Bara 3,5 t med god lastvikt
+  Kraftfull och effektiv framhjulsdrift
+  Modern, stilren och skön interiördesign
+  Mycket goda förvaringsutrymmen, enkelt att lasta  
 tack vare Easy-Load-konceptet
+  Ny planlösning med tvärbädd
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NEUES BILD
NEUES BILD

FRANKIA NEO 2023 PÅ MERCEDES-BENZ SPRINTER

Upplev
FRANKIA NEO

Läs mer i den nya  
FRANKIA NEO- 
katalogen.
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FRANKIA PLAT IN 2023 PÅ MERCEDES-BENZ SPRINTER

Upplev
FRANKIA PLATIN

Läs mer i den nya  
FRANKIA PLATIN- 
katalogen.

Ger dig frihet Ger dig frihet 
Lyx och oberoende i FRANKIA PLATINLyx och oberoende i FRANKIA PLATIN
Varje FRANKIA PLATIN har en stark egen personlighet. Men de 
har alla samma mål: Att du självständigt ska kunna utforska nya 
horisonter. Hur lyckas vi med det? Med kraftfulla prestanda på 
vägen, unik teknik, luxuös interiör och med mycket höga anspråk 
på kvalitet, stil och utrustning.
+  Premium: Lyxkryssare på Mercedes-Benz
+  Känn dig oberoende med unik teknik
+  Fullutrustad med allt du kan önska dig
+  Ren och skär frihet: Färskvattentank upp till 270 l

Bilden visar aluminiumfälgar av 2021 års modell. De finns inte att få för fordonsmodell 2023 på bilden.



33FRANKIA I 8400 PLUS PLATIN (bilden visar ett exempel) 



Vår starka drivkraft?  
60 år av passion och kärlek till detaljer
För att du alltid ska få det bästa, lägger vi stor omsorg på detaljerna i varje husbil från 
FRANKIA. Med lika stor passion utvecklar vi nya lösningar som gör ditt hem på resan 
ännu bättre. Snickerier och sömnad, lackering och precisionsmontering – allt görs i vår 
fabrik i Marktschorgast. Du kan lita på att du alltid får toppkvalitet från FRANKIA.
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Bilderna i katalogen är exempel. De kan innehålla tillbehör och specialutrustning som inte är standard. 
Faktiska utföranden kan skilja sig från dessa bilder. Med reservation för tekniska ändringar och ev. 
fel. Vilken utrustning som är standard och/eller tillval kan variera geografiskt/nationellt. På grund av 
variationer i tryckningen kan färgerna avvika från verkligheten. Tryckt i Tyskland.
© Copyright 2022 by FRANKIA-GP GmbH

Upplev FRANKIA:

www.frankia.com

FRANKIA, ett företag i Pilote-gruppen
FRANKIA-GP GmbH
Bernecker Straße 12 | DE 95509 Marktschorgast
Telefon: +49 (0)92 27 7380 | Fax: +49 (0)92 27 73849
E-post: info@frankia.de

Upplev FORSBERGS:

www.forsbergsfritidscenter.se

FORSBERGS FRITIDSCENTER - exklusiv återförsäljare för FRANKIA
Hyssna 0320- 305 50 Bjuv 042- 830 80
Stockholm 08- 756 67 60 Borlänge 0243- 21 25 00
Linköping 013- 36 20 90 Karlstad 054- 202 16 50
Kalmar 0480- 889 44


