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2 FRANKIA I 7900 GD PLATIN i Silvermetallic (bilden visar ett exempel) 
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Ger dig frihet
Varje FRANKIA PLATIN har en utpräglad person-
lighet men de har alla har samma mål: Att du ska 
kunna utforska nya horisonter. Hur lyckas vi med 
det? Jo, med högsta prestanda på vägen, unik tek-
nik, lyxig interiör och med mycket hög kvalitet och 
utrustning i kombination med senaste designen. 
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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.

Med stjärnkvalitet
Tillsammans har FRANKIA och Mercedes-Benz skapat många 
framgångsberättelser. I mer än 49 år har vi byggt unika hus-
bilar 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.

(bilden visar ett exempel)



5



6

Går längre
Bara köra vidare? Bara prova nya vägar? Bara 
stanna kvar? FRANKIA PLATIN ger dig friheten 
att göra precis som du vill. Den gör dig oberoen-
de. Med teknik för självständighet, boende med 
överlägsen komfort och en mängd tillbehör som 
standard.



7FRANKIA I 8400 PLUS PLATIN (bilden visar ett exempel)
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Fångar ögonblicket 
På väg i FRANKIA PLATIN kan du leva för de speciella 
ögonblicken, njuta av magiska stunder och unna dig 
kvalitetstid. Den luxuösa bodelen i FRANKIA PLATIN 
ger den perfekta inramningen.



9FRANKIA I 8400 PLUS PLATIN



10 FRANKIA I 8400 QD PLATIN
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Storleken spelar roll 
Varför leva enkelt på resan, när du kan få det så bekvämt? 
FRANKIA I 8400 QD PLATIN har gott om plats och stor-
slagen lyx. Den stora L-sittgruppen och den 1,60 m breda 
dubbelsängen ger våningskänsla i bodelen.



12 FRANKIA I 7900 GD PLATIN
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Stil inifrån och ut 
Stil handlar inte bara om smak. Det är en attityd. 
Därför har FRANKIA PLATIN ett personligt uttryck. 
Ta chansen att själv avgöra hur du vill bo och resa. 
Exklusiva material, förstklassig tillverkning och 
rumskänsla de luxe ingår.



14 FRANKIA I 8400 PLUS PLATIN
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Förhöjer den goda smaken 
Alla FRANKIA MaxiFlex-kök följer en och samma linje med 
höga anspråk på utrymme, kvalitet och teknik. Vi vet ju att 
köket måste visa sin överlägsenhet på nytt varje dag! Det 
gör PLATIN-köket – med ännu mer förvaringsutrymme och 
smarta detaljer som standard. 



16 FRANKIA I 8400 PLUS PLATIN

Sätter dig i centrum 
I FRANKIAs lyxdusch renar du sinnet och njuter av en 
exklusiv spa-känsla. Här är du, bara du, medelpunkten: 
PLATIN pysslar om dig med stor rörelsefrihet, mycket 
högkvalitativ interiör och nyskapande detaljer och  
lösningar. 
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18 FRANKIA I 8400 PLUS PLATIN

Kompromissar inte 
I FRANKIA PLATIN avgör du hur du vill sova – i 1,60 m bred 
dubbelsäng, separata sängar eller eldriven lyftsäng. Oavsett 
vad du väljer får du mycket ljus, gott om plats och gedigna 
material. Helt enkelt ett lyxigt sovrum att bara vara i.
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Du kommer åt förvaringsutrymmet i sittgruppen 
med ett handgrepp

Stora förvaringsmöjligheter i bodelen – alltid 
lättåtkomliga

Du kommer åt FRANKIAs genomgående dubbelgolv 
i ett plan både utifrån och inifrån



21FRANKIA I 8400 PLUS PLATIN (bilden visar ett exempel)

Tar gärna in mer
I FRANKIA PLATIN behöver du inte 
tänka på vikten. Denna 5,5-tonnare 
har plats för grillstation, skidor och 
ännu mer tack vare det stora garaget 
baktill, dubbelgolv och många smarta 
lösningar. Det blir lätt att hålla  
ordning, eftersom du enkelt kommer 
åt alla förvaringsutrymmen.
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*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.

Denna lyxkryssare från FRANKIA på Mercedes-Benz finns i 5 olika 
planlösningar från längden åtta meter. Du kan välja mellan två 
olika runda sittgrupper, separata sängar eller den nya  
dubbelsängen med bredden 1,60 m. 

Bara hos FRANKIA! Mercedes-Benz + teknikpaket för 
självständighet + luxuös extra stor rundsittgrupp + valfri 
lyftsäng baktill = FRANKIA I 7900 PLUS PLATIN

Pionjär inom innovativa planlösningar

Specialutrustning är standard här, helisolerade väggar 
med Thermo Guard Plus och 11 års garanti, färskvat-
tentank 270 l, FRANKIAs centralförsörjning och mycket 
mer.

Njut av friheten med suveräna tillbehör 

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. 

Överskrida gränser med en stark partnerHöjdpunkter i 
FRANKIA PLATIN 

Bäst bland de bästa
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FRANKIA PLATIN är en personlighet – och det märks på 
den effektfulla dynamiska exteriören och den eleganta 
interiören med exklusiv läderklädsel (tillval).

Ta plats med en egen stil

Extra stor lyxdusch från FRANKIA och FRANKIAs  
MaxiFlex-kök, ljus bodel med 2,03 m höjd i ett plan, 
garage med upp till 1,24 m höjd

Med djärva idéer

Höga prestanda på vägen genom kraftfull bakhjulsdrift,  
motor på 190 hk, infotainment med MBUX* och mycket 
mer.

Körglädje med Mercedes-Benz

Bara hos FRANKIA: Teknikpaket inklusive  
1x 240 Ah lithiumbatterier, 4x solcell, omformare, 
laddbooster och mycket mer.

Teknik för självständigt resande

(bilden visar ett exempel)

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



2424 FRANKIA I 8400 PLUS PLATIN (bilden visar ett exempel)

*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.

Laddar alltid lithiumbatterierna snabbt och 
säkert

Automatisk CAC-laddare 

Alltid full kontroll på strömförbrukning och 
batteriladdning

Batteridator/fjärrövervakning 
av solcellsanläggningenDen nya LiFePO4-tekniken med mycket hög 

lagringskapacitet

1x lithiumbatteri 240 Ah 

Fordonsbatterierna laddas snabbt även på 
korta sträckor

Effektiv laddbooster 90 A

Nu ännu bättre prestanda

Solcellsanläggning med hög 
prestanda, 4x 115 W

Du kan använda 230 V-apparater utan 
begränsningar

Omformare 1700 W

Korsar gränser 
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**Från början av år 2022 sker en övergång till 9-växlad automatlåda

Ger skugga när du behöver

Markis, 5,5 m, från THULE

Innovativ vägg- och golvkonstruktion som 
standard med 11 års täthetsgaranti

FRANKIA  
Thermo Guard Plus 

Alltid välinformerad, aldrig uttråkad  
med automatisk HD-satellitantenn

Satellitanläggning TELECO

Toppkomfort oberoende av 
utetemperaturen

Golvvärme, halvautomatisk 
klimatanläggning

Infotainmentsystemet MBUX* med talstyr-
ning och pekknappar på ratten

Hightech i förarhytten

Dometic Freshjet 1700 W luftkonditionering
(bilden visar ett exempel)

Effektiv kylning
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7900 | 8400
Basfordon Mercedes-Benz Sprinter

Airbag för förare och passagerare

EURO-VI-BlueTec-motor 190 hk

Låsningsfria bromsar (ABS)

Antispinnsystem (ASR)

Elektronisk bromskraftfördelning (EBV)

Elektronisk stabilitetskontroll (ESP)

Backstartshjälp

Dieseltank 93 l

9-växlad-automatlåda

Halvautomatisk klimatanläggning

Farthållare

Generator 250 A

Kupévärmare

Läderklädd ratt

Regnsensor

Ratten ställbar i höjd- och djupled

Elektrisk tillsatsvärmare för chassit för snabbare uppvärmning av 
bodelen

LED-helljus och -blinkrar

Mercedes-Benz högramschassi med bakhjulsdrift

Påbyggnad

Sidoväggar med Thermo Guard Plus, 11 års täthetsgaranti

Belagd med gelcoat av glasfiberarmerad plast – hageltålig

Uppvärmt dubbelgolv med ca 126/348 mm höjd

Centrallås för bodelsdörr och hyttdörr med originalnyckeln till 
fordonet

Aluminiumfälgar fram och aluminiumkåpor baktill

Spårviddsökning på bakaxel

Manuella stödben (bortfaller vid beställning av tillvalet luftfjädrar)

Isolerrutor i förarhytten (på sidorna)

Eldriven mörkläggningsplissé

Förvaringsutrymmen | Fönster | Bodelsdörr

Förvaringsutrymmen med LED-belysning

LED-belysning i förvaringsutrymmet under sittgruppen

Fönster Seitz S7 med tonade rutor, myggnät och mörkläggning, 
installerade i plan med väggen

Centralförsörjning med slangvinda och automatisk kabelvinda 
med 15 m kabel

Alla takluckor och bodelsdörren har inbyggda myggnät

Sängar

Elektriskt nedsänkbar säng fram

*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.

Fullutrustad som standard
Inklusive det lilla extra

Senaste generationens infotainment: MBUX*

Mycket funktionellt systemkök med exklusiv HPL-bänkskiva: 
FRANKIAs MaxiFlex-kök
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Markis – tillval med integrerad LED-belysningsprofil (bilden visar ett exempel)

Automatisk kabelvinda med  
15 m kabel och centralförsörjning

Flera USB-uttag Isolerrutor i förarhytten
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Fullutrustad som standard
Inklusive det lilla extra

7900 | 8400
Elsystem

Omformare 1700 W

4x solcell 115 W med fjärrdisplay

Solcellsregulator MT 550 PP

Styrning MT 5000 H (hybridbatteridator)

Lithiumbatterier 1x 240 Ah

1 laddbooster (90 A)

1 laddare (40 A) inklusive pulser

CBE-BUS manöverpanel med LCD-skärm

LED-belysning utanför bodelsdörr med rörelsedetektor

Dimbar stämningsfull LED-belysning

Dimbar LED-spotbelysning

LED-läslampor

4x eluttag 230 V

4x USB-uttag

Eluttag 230 V i garaget, passagerarsida

Eluttag 12 V i garaget, passagerarsida

Multimedia | Stereo | Parabol

Alphatronics plattskärm 24 tum

Satellitanläggning TELECO – TWIN FLATSAT EASY SMART S85

Förberedd för TV i sovrummet 

Mercedes-Benz multimediasystem MBUX 10,25 tum  
med DAB+-radio*

Högtalarsystem Alpine Dolby med surround-ljud

Exklusiv takmonterad kombiantenn UKW, DAB+ och GPS

Backkamera med anslutning till multimediasystemet MBUX*

Yttre lackering

Silvermetallic, Platinmetallic eller White (rak i vit glasfiber)

Inredning | Klädsel

Välj fritt mellan 6 olika inredningsteman 

Garage | Förvaring

2-delat garage (GD/QD-planlösning)

Lastsäkringssystem

Badrum | Varmvattenförsörjning

Färskvattentank, upp till ca 270 l inklusive möjlighet till 50 l  
i körläge 

Gråvattentank ca 130 l

Toalettstol i keramik

En extra Thetford toakassett

SOG inkl kolfilter för Thetford-toalett

*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.

Alphatronics plattskärm SL-24-tum

Eldriven mörkläggningsplissé för framrutan

Heluppvärmt FRANKIA-dubbelgolv
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7900 | 8400
Uppvärmning | Luftkonditionering

Alde 3020 vattenburen uppvärmning 

Ald värmebooster för förarhytt

Värmeväxlare

Golvvärme vid sittgrupp

Duo Control gastrycksregulator

Luftkonditionering Dometic Freshjet 1700 W

Kök | 

TecTower 10, kan öppnas från både höger och vänster

Markis

Manuell Thule-markis, 5,5 m, markisbox i antracit

Spårviddsökning (bilden visar ett exempel)

Centralstyrning – tydlig och användarvänlig



30 FRANKIA I 8400 PLUS PLATIN (bilden visar ett exempel)
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I 7900 GD PLATIN

I 7900 PLUS PLATIN

I 8400 GD PLATIN

I 8400 QD PLATIN

I 8400 PLUS PLATIN

8,6 m

8,6 m

8,6 m

5,5 t

5,5 t

5,5 t

8,1 m

8,0 m

5,5 t

5,5 t

Exakt anpassad för dig

RUNDSITTGRUPP RUNDSITTGRUPPMÖJLIGHET TILL NEDSÄNKBAR SÄNG FRAM

Längd

Max totalvikt

Standard/tillval

Sittplatser med säkerhetsbälte

Sovplatser

Med smarta planlösningar
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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 Sverige.
© 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


