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Inga kompromisser
Varje FRANKIA TITAN är unik, men alla har syftet att göra 
dig oberoende på resan och ge dig en egen komfortzon. Här 
kompromissar vi inte. Därför bjuder denna lyxkryssare på 
mesta möjliga körglädje, ett unikt teknikpaket och en lyxig 
interiör. Allt är utformat för att tillgodose högsta tänkbara 
krav på kvalitet, design och utrustning. 
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Med en Fiat i högform under din FRANKIA TITAN håller du stilen på resan!  
Det yttre formspråket uttrycker exklusivitet och personlighet.

FRANKIA I 790 GD TITAN (bilden visar ett exempel)
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Starkt partnerskap 
Hur blir Fiat och FRANKIA ett så starkt team? Oavsett 
om du vill ha ett unikt dubbelgolv eller maximalt nöje vid 
körningen: Den kraftfulla Fiat Ducato med lågramschassi 
från AL-KO är ett perfekt basfordon att bygga mycket bra 
husbilar på. Med det kan vi uppfylla just dina önskemål 
och behov. 

Mångfald och unika lösningar på Fiat Ducato med lågbyggt chassi från AL-KO.  
Den nya TITAN NEXT, F-Line I 680 PLUS, F-Line I 740 GD och F-Line A 740 PLUS (från vänster)

(bilden visar ett exempel)
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UTVECKLINGSPARTNERS SEDAN 
MER ÄN 36 ÅR



6 FRANKIA I 890 GD-B TITAN / FRANKIA I 890 QD-B TITAN (bilden visar ett exempel)

Klara besked
FRANKIA TITAN I 890 är öppet och självsäkert storslagen. 
Och varför skulle den inte visa upp all bekvämlighet den 
har att bjuda på? Denna kryssare med barsittgrupp och 
multimedia-arbetsplats överträffar alla förväntningar – med 
ren och skär lyx på närmare 9 m, en genomgående ståhöjd 
på 2,03 m och separata enkelsängar med längden 2,10 m 
eller en 1,60 m bred queenbed.
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8 FRANKIA I 790 GD TITAN
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Personlig stil
Trender kommer och går, medan äkta stil är tidlös och 
framhäver personligheten. FRANKIA TITAN har stil. Interiör-
en har gedigna material, stilren elegans, livliga kontraster, 
massor av ljus och plats för var och en. Bodelen i ett plan 
med 2,03 m ståhöjd ger en behaglig känsla av rymd i 
denna lyxkryssare.



10 FRANKIA I 840 QD TITAN
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Med karisma
Varför leva enkelt på resan, när du kan få det så bekvämt? 
FRANKIA I 8400 QD TITAN har gott om plats och storsla-
gen lyx. Den stora L-sittgruppen och den 1,60 m breda 
dubbelsängen ger våningskänsla i bodelen.



12 FRANKIA TITAN NEXT

Smakfull njutning
Semester innebär frihet. Kan allt, måste ingenting. 
Du väljer vart det bär hän, även på de kulinariska 
äventyren. Det genomtänkta FRANKIA-köket MaxiFlex 
ger tillräckligt svängrum. Det ger dig mesta möjliga 
utrymme, är alltid möjligt att utvidga och har smarta 
lösningar i varje hörn.
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14 FRANKIA I 890 QD-B TITAN

Sköna tider
I FRANKIA TITAN kan du lika gärna göra natt till dag 
– eller tvärtom. Mycket ljus, massor av plats och 
exklusiva material gör lyxkryssarens sovrum till ett 
perfekt boende. Naturligtvis väljer du om du vill sova 
i separata enkelsängar, i extra bred queenbed eller i 
en nedsänkbar säng fram.
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16 FRANKIA I 840 QD TITAN

Stor frihet
I FRANKIAs lyxdusch får du lika gott om plats och 
lika skön avkoppling som du är van vid hemifrån. 
Den lyxiga känslan finns i vackra ytor, högkvalitativa 
material, flexibla avställningsytor och innovativa 
detaljer. 



17



18

FRANKIA TITAN är en multitalang bland lyxkryssare på basfordon 
från Fiat-Ducato. Du har 5 integrerade planlösningar med åtta 
till nio meters längd att välja på. Du kan välja mellan elektriskt 
nedsänkbar säng, separata enkelsängar eller extra bred queen-
bed. Dina behov får avgöra.

Helisolerade väggar med Thermo Guard Plus och 11 
års garanti, Alde vattenburen uppvärmning, extra stor 
färskvattentank som rymmer upp till 300 l

More inclusive – 
mer bekvämlighet

Stort garage baktill med upp till 1,24 m höjd, FRANKI-
As dubbelgolv (i ett plan och med uppvärmning) med 
genomgående 35 cm höjd och många smarta förva-
ringslösningar i bodelen

Mesta möjliga  
förvaringsutrymme

Att aldrig vara nöjd, att alltid bli bättre, att skapa något 
unikt – det har FRANKIA, Fiat-Ducato och AL-KO alltid 
varit överens om. Så började vi samarbetet för 36 år 
sedan och så fortsätter vi. 

Testa fler gränser –  
med starka partners 

Höjdpunkter i 
FRANKIA TITAN 

Imponerande 
prestanda 
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Ännu mer är möjligt, det visar den nya lyxkryssaren från 
FRANKIA. Med det intelligenta sanitetssystemet iNDUS 
tar den självständigheten till nya nivåer.

Mer frihet med den senaste generationen  
av lyxkryssare – FRANKIA TITAN NEXT

Lyxkryssare på nästan 9 m med totalvikten 5,5 t och 
barsittgrupp. Du kan välja mellan separata enkelsängar 
med på 2,10 m eller en 1,60 m bred queenbed

Ta plats på resan med  
FRANKIA TITAN I 890 

Bara i FRANKIA TITAN finns det unika teknikpaketet 
med lithiumbatteri på 2x 100 Ah, 2x solcell 115 W, 
1700 W omformare och mycket mer.

Mer teknik för 
större oberoende

All inclusive: dieseltank 90 l,  
9-växlad automatlåda, AdBlue-teknik,  
backkamera och mycket mer.

Mer körglädje 
med Fiat-Ducato

(bilden visar ett exempel)



20 FRANKIA I 790 GD TITAN (bilden visar ett exempel)

Fiat Ducato med 9-växlad automatlåda – 
bästa möjliga körkomfort och vridmoment. 
Mer miljöriktig tack vare  
AdBlue-teknik.

Rejäl motor, 9-växlad  
automatlåda, farthållare

Du kan använda 230 V-apparater utan 
begränsningar – integrerad nätprioritering

Omformare 1 700 W

Den nya LiFePO4-tekniken ger säker elför-
sörjning med mycket stor lagringskapacitet 

Lithiumbatteri 2x 100 Ah  

Laddar lithiumbatteriet snabbt och säkert

Automatisk CAC-laddare

Nu ännu mer el – även vid svagt solsken

2x solcell 115 W

Unik teknik
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Alltid full kontroll på strömförbrukning och 
batteriets laddningsnivå

Batteridator/fjärrövervakning 
av solcellsanläggningen

Standard på FRANKIA TITAN

Markis, 5,5 m 
från THULE

Innovativ vägg- och golvkonstruktion 
med 34 mm väggtjocklek som standard 
och 11 års täthetsgaranti

FRANKIA  
Thermo Guard PlusAlltid välinformerad, aldrig uttråkad  

med automatisk HD-satellitantenn

Satellitanläggning TELECO

Standard för FRANKIA TITAN

Lättmetalfälgar

Fordonsbatterierna laddas snabbt även på 
korta sträckor

Laddbooster 



22 FRANKIA TITAN NEXT

Nästa generations
Den som tänkte att toppen är nådd, känner inte 
FRANKIA. Vi har ambitionen att aldrig vara nöjda 
och alltid bli bättre för att kunna ge dig mer frihet 
på resan. Med den nya lyxkryssaren TITAN Next går 
vi vidare mot total frihet. 
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FRANKIA TITAN Next är den första husbil som 
får ett intelligent sanitetssystem som standard, 

iNDUS från Thetford. Det är mycket hygieniskt och 
klarar upp till sju dagars oberoende.



24 FRANKIA TITAN NEXT
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Innovativ pionjär 
I nya TITAN Next finns alla de speciella egenskaper och 
funktioner som kännetecknar FRANKIAs mest exklusiva 
husbilar: Starkt basfordon och unikt teknikpaket. Extra 
stort längsgående kök och face-to-face-sittgrupp. Elegant 
design och unika lösningar. Ännu ett steg på vägen mot 
en helt egen stil och dynamisk innovation tas med en ny 
uttrycksfull yttre design och nya smarta detaljer i bodelen 
– unikt för TITAN Next.
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Kärleken till detaljer är standard hos FRANKIA – här kring den nya dubbelsängen

Kraftfull  
uppgradering
Varför nöja sig med mindre, när du kan få 
allt? Därför är FRANKIA TITAN fullt utrustad. 
Här ingår allt som standard så att du kan 
resa självständigt – med stil.
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Stark framtoning
Standardutrustning i FRANKIA TITAN

790 | 840 | 890
Basfordo: Fiat Ducato

40 Heavy Chassi

Airbag för förare och passagerare

180 hk

Euro VI motor med 2,2 l cylindervolym

Traction+ inkl. elektronisk stabilitetskontroll (ESC)  
och hill holder

Motorbromshjälp, vid körning i kraftig lutning

Dieseltank 90 l

Generator 220 A

Farthållare

9-växlad automatlåda

Manuell klimatanläggning

Multifunktionsratt

Ratt och växelspaksknopp i läder

Ratt med justerbar höjd

Lättmetallfälgar

5 t totalvikt  
5,5 t för i 890-samt TITAN NEXT

Elektrisk tillsatsvärmare

Lågbyggt chassi från AL-KO

Förstärkta fjädrar på framaxel

Påbyggnad

Sidoväggar med Thermo Guard Plus, 11 års täthetsgaranti

Belagd med gelcoat av vit glasfiberarmerad plast – hageltålig

Genomgående, uppvärmt dubbelgolv med ca 350 mm höjd

Centrallås för bodelsdörr och hyttdörr med originalnyckeln till 
fordonet

Manuella stödben (bortfaller vid beställning av tillvalet luftfjädrar)

Eldriven mörkläggningplissé

Förvaringsutrymmen | Fönster | Dörrar

Förvaringsutrymmen med LED-belysning

LED-belysning i förvaringsutrymmet under sittgruppen

Fönster Seitz S7 med toning, myggnät och mörkläggning

Centralförsörjning med slangvinda och automatisk kabelvinda 
med 15 m kabel

Alla takluckor och bodelsdörren har inbyggda myggnät

Sängar

Elektriskt nedsänkbar säng fram (integrerade fordon)

Elsystem

Omformare 1700 W

2x 115 W solcell  
TITAN NEXT: 3x 115 W solcell

Solpanelsregulator MT 350 PP

Styrning MT 5000 iQ (batteridator)

Central styrning – användarvänlig och tydlig

Heluppvärmt FRANKIA-dubbelgolv

Eldriven frontplissé för mörkläggning, insynsskydd och solskydd
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790 | 840 | 890
Lithiumbatteri 2x 100 Ah, TITAN NEXT: 1x 240 Ah

Laddbooster 40 A, TITAN NEXT: 60 A

CBE-BUS manöverpanel med LCD-skärm

Ytterbelysning vid bodelsdörr i LED med rörelsevakt

Dimbar stämningsbelysning i LED

Dimbar spotbelysning i LED

Läslampor i LED

3x 230V-uttag

3x USB-uttag (4x på integrerade modeller med nedsänkbar säng
fram

230V-uttag i bakre garage (placerat på passagerarsidan)

12V-uttag i bakre garage (placerat på passagerarsidan)

Multimedia | Stereo | Parabol

24 tums LED-TV  
(32 tum för 890 GD-B/QD-B och TITAN NEXT)

Satellitanläggning TELECO – TWIN FLATSAT EASY SMART S85

Förberedd för andra tv-plats i sovrummet 12 V-/koaxialuttag

Navigationssystem Alpine X903D-DUCA, 9 tum med DAB-radio

Takmonterad kombiantenn, UKW/DAB+/GPS

Backkamera med dubbla linser och separat skärm

Inredning | Klädsel

Träinredning och klädsel valbart via 6 st olika inredningsteman

Garage | Lastutrymme

Lastsäkringssystem (för höga garage baktill)

Badrum | Vattenförsörjning

Färskvattentank ca 150 l inklusive möjlighet till 50 l i körläge 
(TITAN NEXT: ca 250 l)

Gråvattentank ca 130 l (TITAN NEXT: 105 l + fekalietank 45 l)

Keramiktoalett (TITAN NEXT: Thetford iNDUS System)

Dubbla Thetford toakassetter

Uppvärmning

Alde värmebooster

Värmeväxlare

Alde 3020 vattenburen uppvärmning

Duo Control

Kök | Kylskåp 

TecTower 10, kan öppnas från både höger och vänster

Markiser

Markis Thule 5,5 m, markisbox i antracit

Dimbar LED-belysning

Alphatronics plattskärm SL-24-tum

Stark framtoning
Standardutrustning i FRANKIA TITAN
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Markis – tillval med integrerad LED-slinga

Automatisk kabelvinda med  
15 m kabel och centralförsörjning

Flertalet USB-uttag Ställbara bak- och sido-
luckor



30 FRANKIA TITAN NEXT (bilden visar ett exempel)

Fritt val
FRANKIA TITAN har en perfekt planlösning för varje 
önskemål. Du är fri att välja hur du vill bo och resa. 

Längd

Max totalvikt

Standard/tillval

Sittplatser med säkerhetsbälte

Sovplatser
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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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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


