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Challenger er et datterselskap
under Triganogruppen:
størst i fritidskjøretøy i Europa.

CHALLENGER
ØNSKER
DEG VELKOMMEN

Besøk oss på web
https://www.challenger-bobiler.no/

www.youtube.com
/ChallengerCampingCar

Med sin ledende posisjon blant bobiler i Frankrike,
er Challengers oppgave å designe og produsere bobiler
til mange europeiske land. Beliggende i hjertet
av Rhônedalens vingårder, basert på vårt varemerkes
verdi på grunnprinsipper som gjør det mulig for oss å tilby
en bobil utformet for frihetsentusiaster. Å velge Challenger
innebærer nøkkelen til en verden av innovasjoner,
bekvemmeligheter og design som gir en større opplevelse
og alltid til god pris.

www.facebook.com
/challenger.campingcar

Gjør som Hertz, verdenslederen
på utleie, velg Challenger!

Kun for det Franske markedet.
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SEG FOR DEG
MAGEO

391 CRUISE EDITION

SIRIUS

Delintegrerte modeller

En halvintegrert bobil
utenom
det vanlige
38

Integrerte modeller

Se for deg ditt formål og velg enten
Fiat eller Ford!

24
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En klar visjon av reisen

42

Produksjonshemmeligheter

Noen hemmeligheter,
ekspertise og et engasjert
team som som står
til tjeneste for deg

Gjør et videobesøk på vårt
kvalitetslaboratorium.

Kvalitetslaboratoriet
CHALLENGER åpnet nylig et kvalitetslaboratorium utstyrt med
de mest avanserte instrumentene for grundig testing av deler
for brudd, deformering og slitasje.
Gjør et videobesøk
av våre tester.

Motstandstestene
Vi tester våre husbiler under ekstreme forhold, som her når vi viser
at tykkelsen på våre tak er en holdbarhetsgaranti… beviset finnes
på videoen, skann qr-koden for å se.

165 forhandlere står klare
til å hjelpe deg med din bobil
Vår bobilservice gjør reisen lettere for deg. Det er derfor alle
de 165 forhandlerne i vårt nettverk er spesialister på fritidsbiler
og ekte CHALLENGER-entusiaster.

Ettersalgsservice
Din forhandler er og vil alltid være ditt første kontaktpunkt før og etter
ditt kjøp. CHALLENGER gir forhandlere skreddersydd bruk av
sin programvare, en spesialisert, flerspråklig ettersalgsservice
og en europeisk plattform for reservedeler.

Campus Trigano
Dette er stedet hvor våre forhandlere læres opp. I tillegg ble det nylig
holdt opplæring på CHALLENGER-stasjonen for å tilby flere ukers
kursing for alle nyansatte i stillinger såpass varierte som montør,
elektriker eller truckfører.

4

CHALLENGER er produsert av TRIGANO VDL
i 33 år i Tournon-sur-Rhône (Frankrike):
fabrikken dekker tilsvarende 33 fotballbaner
(det vil si 200 000 m2, hvorav 37 000 innendørs),
en av de største fabrikkene i Europa, med mer
enn 13 000 bobiler og campingvogner per år,
mer enn 900 personer ansatt for å skape
og produsere disse,
våre bobiler selges i mer enn 27 land.

Se en video om produksjonen.

Tournon-sur-Rhône/France
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Kunsten å kombinere de
riktige elementene som
standardutstyr

Valg av chassis
En viktig komponent for en kvalitetsreise

se side 8/9

Oppvarming
med motorens
drivstoff

7 års

tetthetsgaranti
se side 10

se side 11

En soveplass av høy kvalitet
i stor størrelse.

Bedre
isolasjon,
bedre
holdbarhet
og bedre
beskyttelse
se side 10

All belysning

i LED

se side 37

De legendariske
SEITZ-vinduene

Økonomi,
lang levetid og høy
ytelse, det er de tre
nøkkelordene bak
valget av
LED-belysning.

En
ytterdør
med
vindu

Seitz-vinduer er
synonyme med høy
funksjonalitet, utmerket
kvalitet og enkel
håndtering samt er
svært sikre ettersom
de ikke kan hengsles
av fra utsiden.

uansett
utstyrsnivå.

Panorama skylight over førerhus
som standard på alle delintegrerte biler

Oppvarmet og opplyst
garasje med elektriske
uttak og to dører

AES
(Automatic
Energy Selection)
med tre
energikilder
(12/220V/gass).
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Isolasjonsnivå III
Vår standardutrustning gir deg muligheten
til å oppholde deg i strengt klima. For å
bekrefte dette testet vi våre delintegrerte
modeller i TRUMA og WEBASTO sine
klimakammer i München i Tyskland:
disse ‘nivå III’-testene bekrefter at selv om
utetemperaturen er -15°C vil kjøretøyet
klare å holde minimum 20°C innendørs
iht. standarden NCC EN 1646-1.

Produksjonshemmeligheter

5 tips
for en vellykket
reise...

Utformet med tanke på din komfort
Easy Bed, regulerbar høyde, kvalitet på toppen!

	De fleste av sengene våre over garasjer (unntatt versjonen med to
enkeltsenger) kan reguleres i høyden med en variasjon på 30 cm.

Å rydde bort er ikke lenger en kjedelig plikt

	De fleste av sengene våre over garasjer kan løftes for å lette
adgangen til oppbevaringsrom.

Oppbevaring i førerhuset

	På alle våre delintegrerte modeller er det termoformede
oppbevaringsrom over førerhuset, med LED-belysning på hver side.

3
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Sittekomfort

Nyttig standardutrustning

	For å garantere holdbarheten på sittekomforten har vi ikke

Sykkelstativfester som standardutstyr

gjort noen kompromisser i valget av stopping til putene våre.

	For å unngå all fare for vanninntrengning foretrekker vi å montere
disse festene som standardutstyr ved fabrikken, på den måten er
du garantert en montering som er i overensstemmelse med våre
kvalitetskriterier.

	Komforten må gjelde for alle passasjerene. Det er derfor hver
eneste sitteplass som kan brukes under kjøring er utstyrt
med hodestøtter som kan reguleres i høyden.

Forhåndskabling for ryggekamera

	For å redusere installasjonstiden og kostnadene, er alle våre bobiler
utstyrt med forhåndskabling for installasjon av ryggekamera.

Ekstrautstyret er ikke
tilfeldig tilbehør

Utrustning for TV

	Uansett modell og serie er alle våre bobiler som standard utstyrt med
minst ett uttak til TV/antenne/220V/12V.

Ingen smelling fra skuffer

Multimedia

	Skuffene våre er utstyrt med myk lukking og de låser
seg under kjøring for hindre utilsiktet åpning.

Dobbelt USB-uttak for å lade opp telefoner, lesebrett...

Regulerbart salongbord

Opplyste løsninger

	Du kommer til å elske dette geniale bordet som kan
reguleres i alle retninger, dette gjør det enklere for deg
å bevege deg ombord (bortsett fra modell 194).

Leselamper

	Et maksimalt kjøleskap (140 til 167L)

	Generelt er alle senger utstyrt med individuelle leselamper,
for å slippe å forstyrre andre.

er ALDRI valgfritt

Velg ditt belysningsnivå

	Kun noen av våre kompakte modeller (- 6m) mangler stort
kjøleskap, rett og slett fordi det ikke er fysisk plass å installere
dette. De lave kompressorskapene har også stor kapasitet
på 146 l: åpne dem!

	De fleste modeller har siste generasjons LED med sensor
som tillater to lysstyrker.

Nattlys

Dobbel avløp i dusj

For din sikkerhet og for atmosfærens skyld har gulvet LED
belysning.

	De fleste av dusjkarene våre er utstyrt med to avløp
for optimal flyt.

Uansett utstyrsnivå er utendørs belysning standard.
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Chassiset, en viktig komponent for en kvalitetsreise
Challenger har valgt kjente bilmerker som leverer et understell som
er spesielt laget for bobiler, og har et nettverk av forhandlere
og verksteder som er spesielt utrustet og utdannet for arbeid
med fritidskjøretøy.
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Ford og Challenger vært partnere i over 30 år.
Med mer enn 7 millioner eksemplarer solgt over hele
verden, er kvalitetene til den legendariske Ford
Transit velkjent.

3
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Utstyrt med den nyeste teknologien og nye sikkerhetsog komfortfunksjoner.
	Understell til bobil med senket tyngdepunkt for bedre stabilitet
og lavere innsteg.
	Den brede sporvidden bak gir optimert plass innvendig og bedre
stabilitet på veien.
- Kollisjonspute på førersiden,
2

- assistanse ved bremsing (ABS): et system som begrenser
hjulenes låsing ved hard bremsing,
- antispinn (ASR): et system som regulerer akselerasjonen
for å begrense tapet av veigrep i drivhjulene,
- stabilitetskontroll (ESP): hjelper deg med unngå skrens i svingene
og ved bremsing,
- manuell girkasse med 6 gir,
- hjelp ved bakkestart,
- frikoblingsbar håndbrems.
	Dreibare seter i førerkabinen, som kan reguleres i høyden,
med doble armstøtter.
- Ford lydsystem med radio AM/FM, Bluetooth®, USB-porter og ekstra
uttak: kan brukes til å koble til en smarttelefon, hands-free samtaler
eller høre på musikk,

Hvit

Brun (O)

Genesis,
Mageo

Mageo Premium

	- skinntrukket ratt,
Sentrallås på dørene i førerhus.
Brede sidebeskyttelser i samme farge som karosseriet.
	- Hjul 16",
- anti-punkteringssett.

GARANTI

Ny automatisk Ford girkasse (valgfritt*)
Med hele 6 gir bruker girkassen
en konverteringskobling, samt et system
for elektronisk girskift.

5 ÅRS!

Det nye girkassen har evnen til å oppdage
et bratt terreng, og gir automatisk
assistanse i Drive-modus.

* Inkludert i AutomatikkPakken som har Powershift
automatgir, automatiske
frontlys og vindusviskere
samt vindusvarmer.

Alkovemodeller &
delintegrerte modeller
Slagvolum
Effekt HK/kW
Dreiemoment Nm
Register
S Standardutstyr

2L
130-92
330
drivrem
O Ekstrautstyr

Motor

2L
170-125
405
drivrem

Chassistype

130 HK
170 HK
3,5 T
4,1 T*

* Bortsett fra C194, 170, 194, 195, 274, 290
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S
O
S
O
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Produksjonshemmeligheter

UNIKT! Valgf
hele sortime ritt chassis i
ntet MAGEO

Fiat er fremdeles merket med stor M på bobilmarkedet
og påliteligheten til Ducato er velkjent.
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Når det kommer til service kan du nyte godt av 1 800 spesialiserte
verksteder "Fiat Camper Assistance" i Europa
og en telefontjeneste som er tilgjengelig 24 timer
i døgnet, syv dager i uka.
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Fiats utrusting, valgt av Challenger, er et trumfkort for
å velge dine nye horisonter med en optimal komfort og
i full sikkerhet.
	Understell til bobil med senket tyngdepunkt, for lavere innsteg
og bedre stabilitet.
Bred sporvidde bak optimerer plassen innvendig samt stabiliteten
på veien.
	- Kollisjonspute på førersiden,
- assistanse ved bremsing (ABS): et system som begrenser hjulenes
låsing ved intens bremsing,

2

- antispinn (ASR): et system som regulerer akselerasjonen
for å begrense tapet av veigrep i drivhjulene,
- girkasse med 6 gir.
	Svært komfortable seter av typen "Captain chair". Disse nye Fiat-setene
har en integrert hodestøtte, bredere ryggstøtte, bedre sidestøtte,
doble armlener og en enda bedre sittekomfort. De kan både reguleres
i høyden og lenes bakover som standard.
	- Forhåndsutrustet for radio i førerhuset og høyttalere,
- elektrisk betjente vinduer,
- sentral konsoll med flaskeholder og plass for mobiltelefon.
Sentrallås på dørene i førerhuset.

Hvit

Antrasitt O)

Genesis,
Mageo,
Sirius

Mageo Premium

Innebygd radioantenne i sidespeilet.
	- hjulkapsler,
- antipunkteringssett.

Girboksen Comfort-Matic (ekstrautstyr) reduserer ikke bare jobben
som sjåfør, men også drivstofforbruket, fordi den alltid girer
ved optimalt turtall.
Den utmerker seg fremfor tradisjonelle
automatiske girbokser med hydraulisk
konverteringskobling, fordi den byr på
samme raske girskift som en manuell
girboks: faktisk bruker den samme
mekanikk med 6 gir, mens selve giringa
styres av en elektro-hydraulisk utløser.

Alkovemodeller, delintegrerte
modeller & integrerte modeller
Slagvolum
Effekt HK/kW
Dreiemoment Nm
Register

2,3 L
130-96
320
drivrem

2,3 L
150-110
380
drivrem

2,3 L
180-130
400
drivrem

Motor
Chassistype

S Standardutstyr O Ekstrautstyr * Bortsett fra 391 : 150 HK som standard 130 HK ikke tilgjengelig
** Bortsett fra C256, 170, 290, 391 *** Bortsett fra C256, 170, 290
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130 HK
150 HK
180 HK
3,5 T
3,650 T (light)
4,250 T (heavy) 130 HK**
4,4 T (heavy) 150-180 HK***

S*
O*
O
S
O
O
O

IRP-strukturen, en viktig innovasjon
IRP... bak denne forkortelsen skjuler den viktigste
produksjonshemmeligheten til Challenger seg... Uansett modell,
strukturen i boenhetene våre overholder alltid den samme
høye kvalitetsstandarden. IRP garanterer høy produksjonskvalitet
for optimal isolasjon, større resistens, sterkere beskyttelse.

Vi tilbyr den best mulige isolasjonen for at du skal føle deg
trygg og for at bobilen din skal vare lenge
Isolasjonen XPS, et ekstra fast skum med gode varme- og lydisolerende egenskaper.
Challenger har valgt markedets mest anerkjente merke: STYROFOAM.

Mot vær og vind takket være
aluminium/polyester (GRP)-materialet
som begrenser, for eksempel, skadene
som følge av hagl (på tak og vegger)
eller salt (undergulvet).
være en isolasjonstykkelse du sjelden
finner maken til.

Er det ikke blått, er det ikke STYROFOAM!

For bedre motstandsdyktighet, styrket struktur
Stor limt aluminiumsprofil

54,5 mm*

Tak i forsterket polyester (GRP)

XPS
STYROFOAM

7 års
garanti!
Vi er i dag overbevist om effektiviteten
til produksjonsprosessen vår, som hele
tiden garanterer deg stadig bedre
komfort og en uforlignelig levetid for
bobilen din.
Dette er ikke bare tomme ord, vi forplikter
oss konkret, på en måte som langt overgår
standarden på markedet:
Alle våre bobiler dekkes nå av en
vanntetthetsgaranti på 7 år, forutsatt at
du foretar en årlig kontroll hos en av de
godkjente forhandlerne i nettverket vår.

Innvendig veggkledning

XPS

Mot vanninntrenging takket våre
materialer som står imot nedbrytning
og våre brede limte aluminiumsprofiler,
uten noen borrehull.

Mot varme, kulde, og bråk takket

Skikkelig tykkelse i gulv og tak gir en isolasjon
som overgår standarden på markedet.

Vanntett tetningsmasse
for skjøtene i
ytterveggene

30 års erfaring
til tjeneste for
beskyttelse
av bobilen din

Gulvbelegg i PVC
Plywood 6 mm
Aluminiumskledning 

63,5 mm

Lister i tre
Lister i kompositt
Overflate i
ekspandert kompositt

XPS
STYROFOAM

Sokkel i forsterket polyester (GRP)
Med effekten “vannrevers” blir
ikke vannet igjen under gulvet

Skikkelig tykkelse på gulv og tak, er blant de beste på markedet, gir bedre holdbarhet for å
takle belastninger og begrenser deformasjon over tid.

	
Effektiv forening av tre/kompositt, som forsterker strukturen i våre vegger & tak,
en forening av levetiden til kompositt med den eksepsjonelle resistensen til massivt tre.
	
Et vanntett ytre, alle materialene som kommer i kontakt med utsiden står imot nedbrytning
og påvirkes ikke av fuktighet. Innvendig foretrekkes trematerialet.
 erk : På grunn av sin spesielle form benyttes en spesifikk teknologi i alkovemodellene,
* M
tykkelse 34,5 mm, EPS-isolasjon.
For mer informasjon,
scann meg.
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Produksjonshemmeligheter

Det tekniske
området
Technibox

Oppvarming med
motorens drivstoff

Selv når det handler om det daglige vedlikeholdet tenker
vi på din komfort... Via en egen utvendig luke (Technibox)
får du adgang til alle enhetene som er viktige for at bobilen
din skal fungere bra. Med Challenger er ergonomien også
del av detaljene.

Oppvarming med bruk av motordrivstoffet gir en
rekke fordeler...
Først og fremst økonomisk, siden propan- eller
butangass representerer en høyere utgift ved
bruk. Særlig om vinteren eller i kalde områder,
da du må bytte flaske gjennomsnittlig hver 4.
eller 5.dag. Du sparer penger og nyter godt av
å være selvforsynt i langt større grad (maksimalt
forbruk ved full styrke på maksimum 0,5 liter
pr time).

Teknisk område med alt-i-ett
Teknisk område for
elektrisitet
Elektrisk tavle
Adgang til sikringene
Batterilader/
batteriforsyning
Beskyttelsesluke

Fyll tanken og ikke tenk
mer på det
Ikke tenk mer på gassfylling! Ikke glem at det noen ganger
kan være vanskelig å få kjøpt gass, og at koblingene ikke alltid
er kompatible (særlig i utlandet).
Diesel er det imidlertid mye lettere å finne, langs alle veiene
i verden!

Teknisk område for ferskvann
Ventil for regulering av ferskvannstank
Rengjøringsluke
Vanntankpåfylling via albueledd

Gjør reisen enklere!

Utvendig stikkontakt 230 V

Hvem har ikke fryktet å måtte skifte gassflaske midt på natta
og i kulda! Med Challenger blir livet ombord lettere... følg med
på drivstoffmåleren, og du vil aldri mer bli overrasket over
nivået i en gassflaske. Med Challenger trenger du sjelden
å håndtere tunge gassflasker: Bare bruken av kjøleskapet,
komfyren og noen ganger varmtvannsberederen er fremdeles
knyttet til gasstilførselen.

Teknisk område for elektrisitet gir enkel adgang til sikringene:
Nå er det slutt på å få vondt i ryggen for å skifte en sikring!
D
 et tekniske området for ferskvann gjør det mulig å:
- fylle vannbeholderen,
- variere kapasiteten til vannbeholderen på bakgrunn av antallet
personer og/eller den lasten som skal transporteres,
- enkelt rengjøre beholderen for maksimal hygiene.

Frigjør vekt og plass

	
Denne delen er utstyrt med en oppsamlingsbeholder for vannsøl.
Vannet stagnerer ikke her, men renner ut gjennom en egen åpning.

Det at Challenger har valgt oppvarming med drivstoffet
øker også kjøretøyets nyttelast. 2 gassflasker på 13 kg veier
i virkeligheten 52 kg (13 kg tilsvarer kun innholdet i flasken),
og innebærer en betydelig gevinst. Ved å ta med bare en
gassflaske øker lasteevne og oppbevaringsplass;

Technibox er standard på alle våre alkovemodeller og delintegrerte
modeller.

Maksimal beskyttelse
av passasjerer

Med tanke på din komfort

I tråd med vår filosofi venter ikke vi hos Challenger på at det skal komme
en lov som påbyr endringer før vi garanterer maksimal beskyttelse for våre
kunder.
For eksempel er alle bobilene våre utstyrt med en automatisk jordfeilsbryter
på 30 mA. Til forskjell fra en klassisk strømbryter som beskytter det elektriske,
beskytter denne også menneskene. Den slår automatisk av strømmen
når for eksempel en elektrisk isolasjonsfeil oppstår.
Dette apparatet gir beskyttelse mot kortslutninger og varmgang i ledningene
i tilfelle overbelastning

Den digitale kontrollen
"TRUMA CP Plus"
er standardutstyr

Til forskjell fra gass, som behøver en beskyttet krets som
stenger av tilførselen ved kollisjoner, kan oppvarming med
drivstoffet brukes mens bilen kjører, uten at det representerer
noen fare.
Etter hver etappe vil du sette pris på å finne en oppvarmet
boenhet. I motsetning til mange av våre konkurrenter leverer
vi denne løsningen som standard. Enkelte av konkurrentene
tilbyr det ikke i det hele tatt!

I alle våre modeller med en TRUMA kombinert varmer/vannvarmer, gir den digitale kontrollen
“CP Plus” nøyaktig regulering av atmosfæretemperaturen, raskere oppvarming gjennom akselerert
ventilasjonsjustering, en “boosterfunksjon” til å varme opp mer vann raskere og timet
programmering av alle funksjoner.
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3048 / Sirius / Elite

12

En verden av innovasjon

Dette nye salongkonseptet er veldig smart og kombinerer
komfort, estetikk og velbehag under reisen og ved stopp.
Begge sofaene gjøres raskt om til bekvemme sitteplasser
til reisen.
Finnes i del- og helintegrerte bobiler:
- Frittstående: 308, 378XLB, 348, 3048
- Tvillingsenger: 367GA, 357, 347GA, 3067GA
- Maxi sittegruppe: 270, 260
Patentanmeldt.
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396

1

2

1 / Senkesenger i dagposisjon
2 / To senger i midtposisjon,
for en person

1

3 / To senger i nattmodus for 2 personer

396 har fått den prestisjefylte, europeiske
innovasjonsprisen "European innovation
award" fra en ekspertjury som ble imponert
over oppfinnelsen Duo Bed.

274
14

En verden av innovasjon
396

396

3

274

3

Duo Bed er unik på markedet,
den har 2 køyesenger som også
er senkesenger:
• på dagtid forsvinner de opp
i taket for å gjøre plass til
hverdagsrommet,
• på kvelden trenger man kun
å trykke på en bryter for å senke
ned en eller to senger.
Finnes i delintegrerte biler
Genesis 274 og Mageo 396
(registrert varemerke).
Patentanmeldt.
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1

2
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En verden av innovasjon

CHALLENGER
siste oppfinnelse!

1 / Funksjonelt område på dagtid
2 / Foreldrenes soverom på natten
3 / Høy posisjon
4 / Lav posisjon

Det nye konseptet med supersmarte oppbevaringsrom
beviser at det selv ikke i en kompakt bobil er
problematisk med oppbevaring:
• utenfra tillates man å enkelt regulere bagasjerommet
i høyden for å kunne oppbevare en scooter eller sykler,
• innenfra tillates mange lett tilgjengelige
oppbevaringsrom, hvor totalt volum tilsvarer
5 individuelle kofferter.
Finnes i modell 274 (registrert varemerke).

3

4
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C256 / Genesis / Naos
18

genesis

6m

+

7m

+7,1m

+

ALKOVEMODELLER &
DELINTEGRERTE MODELLER
2

19

"Startklare" bobiler
Uansett om du foretrekker alkovebil eller
halvintegrert bil, tilbyr Genesis komplette
planløsninger for enkelt å begynne reisen...

2

1

274

C256

1 / 274 er utstyrt med et kompressorkjøleskap med stor kapasitet: 146 L.
2 / Bakre køyesenger med to separate belysninger.
3 / Alkoveseng: bredde 1,55m, anti-kondens sengebunn med hjelpesylindere.
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GENESIS / Alkovemodeller & delintegrerte modeller
274 / Genesis / Naos

3

21

Standardutrustningen GENESIS
IRP-struktur, en viktig innovasjon,
se side 10.

Den nye generasjonens ytterdør med
vindu og innebygget sjalusi
for mørklegging.

Vanntettheten garanteres i sju år
såfremt årlig fukttest utføres hos en
autorisert forhandler.

Panoramaluke i taket, med blending og insektnett. Termoformet lagringsplass
over førerhuset med LED belysning på begge sider (delintegrerte modeller).

For større passasjerkomfort er
hvert sete som kan brukes under
kjøring utstyrt med en regulerbar
hodestøtte.

GENESIS
karosseri og
interiørstil

SEITZ dobbeltvinduer,
med myggnett og rullegardin.

Innebygget, isolert stigtrinn.

Innvendig og utvendig belysning i
LED-utførelse, gir bra lys, bruker lite
strøm og er resirkulerbart.

Dobbelt USB-uttak over førerhuset,
for å lade opp telefoner eller nettbrett...

Karosseri hvit

Stoffvalgmuligheter Naos
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Forberedt for TV.

Møbelstil Salinas

GENESIS / Alkovemodeller & delintegrerte modeller

To utvendige adgangsluker
i det gjennomgående bagasjerommet
for enklere lasting. Alle garasjer
er oppvarmet, uansett modell eller
finishnivå.

Oppvarming som kan brukes under
kjøring, ideelt for passasjerene dine,
men også svært praktisk for å kunne
varme opp boenheten før du stanser.

Utendørs belysning LED.

Integrert LED-belysning på gulvnivå
for å skape stemning, men også gjøre
det enklere for deg å bevege deg
i boenheten om natten.

Dobbel lufting med matt vindu
som kan åpnes og takluke.

Sikkerhetsbelter for godkjente
sitteplasser, minimum 4 stk
trepunktssseler.

Alle våre profilmodeller er utstyrt med
viktig teknisk utstyr i Technibox
som standard, se side 11.

Dreibare seter i førerkabinen,
Dreibare seter i førerkabinen, som
kan reguleres i høyden, med doble
armstøtter.

Alle modellene våre er utstyrt med
en gardin som skiller førerhuset fra
bodelen (med mindre modellen
er utstyrt med en skyvegardin i
førerhuset).

Å tømme gråvannet gjør du uten
at du skitner deg til, ganske enkelt
ved hjelp av sidehåndtaket!

Festepunkter for sykkelstativ er
standard.

Tilleggsutstyr VIP (ekstrautstyr)
• Manuell air condition i førerhuset
• Kollisjonspute på passasjersiden
• Hastighetsregulator + hastighetsbegrenser
• Elektrisk avriming av sidespeil
• Lakkert støtfanger
• Forkrommet grill
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• Svart innramming av hovedlys Fiat
• Tåkelys Ford
• Seteovertrekk
• Luksus dashboard med aluminiumsinnlegg
• Panoramatakvindu

367GA / Mageo Premium / Bianca
24

MAGEO

6m

+

7m

+7,1m

+

DELINTEGRERTE
MODELLER
2
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Se for deg ditt formål
og velg enten Fiat eller Ford!
Mageo-konseptet er basert på frihet...
frihet til å forestille seg en halvintegrert
bobil for en skreddersydd reise: chassis,
farge og finish, valget er ditt.

Man trenger ikke
å ta bort putene for
å få ned sengen!

Smart Lounge, se side 12

1

2

1 / Maxibad med svært romslig dusjkabinett.
2/K
 lesskap med 2 store speildører
(260 - 270 - 290).
3/E
 lektronisk hev- og senkbart bord,
svingbart i flere retninger, lite bord
for å lette bevegelse ombord.
4/A
 lle våre senkesenger er elektriske,
men kan betjenes manuelt ved behov.
5/S
 enkesengene har en nedre posisjon
som er lett tilgjengelig uten stige.
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MAGEO / Konfigurerbare delintegrerte biler

Maxi sittegruppe

*

Med suksessen til 270 og 290 har Challenger blitt en pioner
med sine helt unike ideer: de har en elektrisk senkeseng som
om dagen forsvinner opp i taket for å gjøre plass til en stor
og koselig stue.
* alle modeller som slutter på 0

4

90 cm

270 / Premium

5

160 cm

260 / Premium

270 / Mageo Premium / Epsilon

3

260 / Premium
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Frittstående

*

De finnes i 3 størrelser, med eller uten Smart Lounge.
Også i år er Challenger pioneren ved å tilby som standardutstyr
en eksepsjonell bredde på 160 cm på alle midtstilte senger,
uavhengig av utstyrsnivå.
* Alle modeller som slutter på 8

160 cm

378XLB / Premium

1

Alle våre midtsenger er hev- og senkbare
for å kunne endre størrelsen på bagasjerommet.

2

Alle våre soverom med midtseng er utstyrt
med et forhåndsinstallert opplegg for TV,
og 2x USB-uttak.

348 / Premium

348 / Premium
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MAGEO / Konfigurerbare delintegrerte biler
348 / Mageo Premium / Bianca

3
Smart Lounge, se side 12
1 / Garasje i høy posisjon
2 / Garasje i lav posisjon
3 / Baderom med faste dusjdører
4 / Vaskeservant som kan beveges

4

348 / Premium

348 / Premium
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Tvillingsenger

*

De finnes i 3 størrelser, med eller uten garasje og med eller uten
Smart Lounge.
Utenom fordelaktige lengder, tilbyr Challenger for majoriteten
av sine modeller med to senger, en bredde som er sjelden på
markedet: 90 cm!
* Alle modeller som slutter på 7

387GA / Mageo Premium / Elite
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MAGEO / Konfigurerbare delintegrerte biler
367GA / Premium

90 cm

Bagasjerom*

* Bortsett fra 357

357

Ett gulvnivå fra
oppholdsrommet
til soverommet
357 / Mageo / Polaris
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Standardutrustningen MAGEO
Valg av chassis, en viktig komponent
for en kvalitetsreise, se side 8/9.

Vanntetthetsgaranti på 7 år,
forutsatt årlige kontroller ved et av de
godkjente medlemmene i nettverket.

IRP-struktur, en viktig innovasjon,
se side 10.

Den nye generasjonens ytterdør
med vindu og blending.

En kombinasjon av uovertruffen tykkelse/holdbarhet/isolasjon,
langt utover standarden.

Isoleringen XPS Styrofoam,
et ekstra kraftig skum med lyd- og
varmeisolerende egenskaper,
se side 10.

SEITZ dobbeltvinduer, med
myggnett og rullegardin.

Panoramatakluke i førerhus, kan åpnes, med blending og myggnett.
Termoformede oppvarmingsrom over førerhuset med integrert LED-belysning
på hver side.

Innebygget og isolert trappetrinn.

Justerbart mitdbord høydejusterbart
med teleskopfot, justerbart i alle
retninger. Klaffer finnes på enkelte
modeller.

LED-lys utvendig.

Dobbelt USB-uttak over førerhuset,
for å lade opp telefoner eller nettbrett...

Garasje i full bredde, med to
utvendige adgangsluker. Alle garasjer
er oppvarmet, uansett modell og
finishnivå.

Alle våre profilmodeller er utstyrt med
viktig teknisk utstyr i Technibox som
standard, se side 11.

Sengene over lagringsrom kan heves
for lettere adgang til oppbevaringsrom.

Forberedt for TV.
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MAGEO / Konfigurerbare delintegrerte biler

Våre interiørstiler MAGEO
Møbelfarge Malaga

Stoffvalgmuligheter
Polaris

Stoffvalgmuligheter
Bianca
Mageo Premium

Stoffvalgmuligheter
Epsilon
Mageo Premium

Stoffvalgmuligheter Elite*
Mageo Premium

Karosseri Mageo
Hvit

Brun*
Mageo Premium

Anthrasitt*
Mageo Premium

Hvit

MAGEO, ekstrautstyr pakkeløsninger

• Manuell air condition i førerhuset
• Kollisjonspute på passasjersiden
• Hastighetsregulator + hastighetsbegrenser
• Elektrisk avriming av sidespeil
• Lakkert støtfanger
• Forkrommet grill
• Svart innramming av hovedlys Fiat
• Tåkelys Ford
• Seteovertrekk
• Luksus dashboard med aluminiumsinnlegg
• Panoramatakvindu **

Premiumutstyr:
• Baksiden
• Ytterdør
• LED-belysning
• Hovedsoveplass
• Opplyst vindusramme på kjøkken
samt oppbevaringsrom
• Baderom
• Inngangsparti**

Øvrig utstyr:
• Sentrallås i førerhus/innvendig rom
• Myggnett til døren
• Ryggekamera med skjermbilde
på bakspeilet
• Blendegardin for førerhus
• Pynteputer for hjemmetrivsel
• Skylight med 12v vifte**
• TV-oppheng
• Utvendig uttak for gass
• Utvendig uttak for dusj

* Ekstrautstyr
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** Avhengig av modell

MAGEO, med eller uten PREMIUM

Premium
- Større øvre panel med ryggekamera
- Bakre støtfanger med LED-lys
- Ekstra dekorative klistremerker

Premium
Ytterdør: - Luksusdør
- Topunktslås
- Sentrallås
- Insektnett

MAGEO

MAGEO
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MAGEO / Konfigurerbare delintegrerte biler

Premium
Senkeseng med 6 spotlights og integrert LED-lysslynge

Premium
- Gryteskap
- Vindusramme med belysning + ekstra LED-belysning

MAGEO

MAGEO
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MAGEO, med eller uten PREMIUM

Luksus garderobeskap i
inngangspartiet**

Premium

Baderom: - Kran i firkantdesign

- Tresviller i dusjbunnen
- Skap under vasken
- Ekstra LED-belysning

MAGEO

MAGEO

** Bortsett fra 287GA, 288, 347GA
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MAGEO / Konfigurerbare delintegrerte biler

I PREMIUM er det også:
Premium-logo på karosseriet.

Integrert ryggekamera i bakveggen
med skjerm på bakspeilet.

Eksternt uttak for gass for enkelt
å kunne nyte din grill...

Utvendig dusjuttak for eksempel
etter strandturen...

Takvindu med ventilator inn/
ut* muliggjør effektiv ventilasjon
innendørs.

Disse glidende isotermiske
forhengene beskytter deg mot
dagslyset, innsyn utenfra og mot
høye temperaturer takket være
flerlagsmaterialet.

Innsiden av skapene lyses opp
automatisk når du åpner dørene.

Pynteputer:
Premium-innredning.

* Bortsett fra 170, 260, 270, 290, 396

En soveplass av høy kvalitet
En liten lur etter maten eller en god natts søvn, det finnes ingen bedre
måte å gjøre seg klar for en ny vandring, en sykkeltur eller oppdagelsen
av nye steder. Legg deg ned, du befinner deg i en Challenger…

En komfortabel
madrass kombinert
med en robust bunn

Høykvalitetsmadrass

spiler i sengebunn

Alle våre madrasser er:
	- produsert i Frankrike,
- laget spesielt for våre bobiler med materiale av høy kvalitet.
Alle madrassene våre har et trekk som er:
- antibakterielt og antimidd-behandlet (for optimal hygiene),
- sertifisert med OEKO-TEX® standard 100 (uten helsefarlige stoffer).
På Mageo Premium og Sirius er alle våre madrasser (for de viktigste soveplassene) utstyrt med:
- et holdbart materiale som tilpasser seg kroppsformen perfekt, for maksimal komfort,
- madrasstrekket Feran Ice, som er varmeregulerende, for bedre avledning av kroppsvarmen,
- et forsterket vattlag for mykhet og optimal sovekvalitet.
De fleste av våre hovedsenger er som standard utstyrt med sterke sengebunner for bedre komfort
og bedre lufting, med metallramme for å være mer robuste.
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Registrert varemerke
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391 MAGEO
CRUISE EDITION

En halvintegrert bobil
utenom det vanlige
Utformet for dem som bare vil ha det beste,
legger 391 verden for dine føtter med stor komfort:
fire kapteinsstoler, en stor rundsitter, to elektriske
senkesenger samtidig som det er plass til mye
oppbevaring. Sa du unik? Du har rett.

391 / Mageo Cruise Edition / Elite
39

1

2
1/D
 e 4 setene er vendbare,
justerbare og med doble armlener.
Bordet kan fjernes og oppbevares
på en dertil avsatt plass.
2 / Tverrgående bagasjerom
med to utvendige adgangsluker,
utstyrt med belysning.
Alle garasjer er oppvarmet,
uansett modell.
3 / Komfyren Triplex tilbyr stekeovn,
grill og en koketopp med 3 bluss.
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391 CRUISE EDITION / En halvintegrert bobil utenom det vanlige

Standardutrustning
Motor 150 HK.

Traction Plus øker bobilens
fremkommelighet på vanskelig terreng
eller der det er dårlig veigrep.

Karosseri antrasitt.

Felger lettmetall 16 tommer.

Kjørelys, LED-utførelse.

2 elektriske senkesenger som
standard.

Pakke som standardutstyr

3

• Manuell air condition i førerhuset

Premium-utstyr:

• Kollisjonspute på passasjersiden

• Baksiden

• Hastighetsregulator + hastighetsbegrenser

• Inngangsdør

• Elektrisk avriming av sidespeil

• LED-belysning

• Lakkert støtfanger

• Hovedsoveplass

• Forkrommet grill
• Svart innramming av hovedlys

• Kjøkkenvindu med integrert belysning samt
oppbevaringsrom

• Seteovertrekk

• Baderom

• Luksus dashboard med aluminiumsinnlegg

Øvrig utstyr:

• Panoramatakvindu

• Sentrallås bildel/bodel
• Myggnett til døren
• Ryggekamera med skjermbilde på
bakspeilet
• Blendegardiner for førerhus
• Pynteputer for hjemmetrivsel
• TV-oppheng
• Utvendig gassuttak
• Utvendig dusjuttak
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SIRIUS

INTEGRERTE
MODELLER
+

7m

En klar visjon av reisen
Med Sirius gir Challenger deg sin visjon av integrerte
modeller. Du får ta del i innovasjonene fra 2019,
enestående komfort og en Smart Lounge-modell
som passer bra for deg som liker “åpne landskap”.

+7,1m

3067GA / Sirius / Elite
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Frittstående

*

Det finnes 2 ulike modeller, med eller uten Smart Lounge.
Uansett sengeløsning har alle modeller garasje,
separat dusj og en kraftig oppvarming på 6000 W.

Smart Lounge, se side 12

3048 / Sirius / Elite
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SIRIUS / Integrerte modeller
1 / Alle våre midtsenger er høydejusterbare.
2 / Sovealkove som nås via stige (medfølger).
3 / Baderom med faste dusjdører.

1

* Alle modeller som slutter på 8

160 cm

3048

2

3

3048
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Tvillingsenger

*

Det finnes 2 ulike modeller, med eller uten Smart Lounge.
Uansett sengeløsning har alle modeller garasje,
separat dusj og kraftig oppvarming på 6000 W.

Smart Lounge, se side 12

3067GA / Sirius / Epsilon
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SIRIUS / Integrerte modeller
1

1/S
 engene våre over garasje kan heves for lettere
adgang til oppbevaringsrom.
2 / Gryteskap, belysning I vindusramme

+ ekstra LED-belysning.

* Alle modeller som slutter på 7

90 cm

2

3067GA

3067GA
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Standardutrustning SIRIUS
Isoleringen XPS Styrofoam,
et ekstra kraftig skum med lyd- og
varmeisolerende egenskaper,
se side 10.

Vanntett ytre, alle materialene som
kommer i kontakt med utsiden er
motstandsdyktige mot nedbryting
og påvirkes ikke av fuktighet.

Vanntetthetsgaranti på 7 år,
forutsatt årlige kontroller hos et
godkjent medlem i vårt nettverk.

Oppvarmingseffekt 6000 W for
bedre komfort i boenheten.

SEITZ dobbeltvinduer
med myggnett og rullegardin.

Ryggesensor.

Lav innlastingshøyde for gassflasker.

Integrerte og isolerte trappetrinn
i bodelsinngang.

Premium madrass,
detaljer side 37.

Luksus i inngangsparti.

Innsiden av skapene lyses opp
automatisk når du åpner dørene.

Våre interiørstiler SIRIUS
Møbelstil Malaga

Stoffvalgmuligheter
Polaris

Stoffvalgmuligheter
Bianca

Karosseri SIRIUS
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Stoffvalgmuligheter
Epsilon

Hvit

Stoffvalgmuligheter Elite
(Tilleggsutstyr)

SIRIUS / Integrerte modeller

Panoramakjøkkenvinduet
700 x 500 mm, som ofte plasseres
over kjøkkenet, gir lys og luftighet.

Dreibare fører- og passasjerseter,
regulerbare i høyden, utstyrt med trekk i
samme stoff som du har valgt
for boenheten.

Stoppingen i putene våre er laget for
en fast og bekvem komfort når man
sitter, uten å synke sammen over tid,
og en høy kvalitet i ryggstøtten.

Kjørelys, LED-utførelse.

Innvendig belysning i 100 % LED,
gir bra lys, bruker lite strøm og er
resirkulerbart.

Integrert LED-belysning på gulvnivå
for å skape stemning, men også gjøre
det enklere for deg å bevege deg
i boenheten om natten.

Forberedt for TV utstyrt
med et eller flere uttak.

Tilleggsutstyr pneumatisk fjæring
Al-Ko.

LED-lys utvendig.

To store lasteromsluker som
standard gjør inn- og utlasting enkelt
+ antiskli polyester gulv.

Tilleggsutstyr sentral oppvarming ALDE
(3048 & 3067GA).

Kjøleskap AES 175 L med elegante
avrundede dører og speileffekt.

VIP pakker SIRIUS (Tilvalgsutstyr)
• Air condition i førerhus
• Kollisjonspute på passasjersiden
• Hastighetsregulator + hastighetsbegrenser
• Elektrisk regulerbare sidespeil
med høy innfesting
• Tåkelys
• Blendegardin for førerhus
• Luksus dashboard med innlegg i aluminium
• Forkrommet instrumentinnfatning
• Luksus bodelsdør
• Sentrallås førerhus/boenhet
• Myggnett på bodelsdør
• Parksensor foran

Elektrisk regulerbare sidespeil
med høy innfesting.

VIP

Ytterdør:
- Luksusdør
- Topunktslås
- Sentrallås
- Insektnett.
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Blendegardin for førerhus.

EN VERDEN AV CHALLENGER VANS
ÅPNER SEG FOR DEG

MED ETT KLIKK!

Utforsk og fordyp dine kunnskaper om Challenger, overalt og til enhver tid. Vår nettside er tilpasset
til alle digitale enheter. Kontordatamaskiner, smartphones, nettbrett.
Foto, video, informasjonsprodukter, nærmeste distributør, alt er for hånden.

Challenger er også på Facebook:
Følg oss!
Følg oss på Youtube…
Oppdag de nye bobilene i serien, besøk fabrikken
og kvalitetslaboratoriet vårt…
Og følg "Destination camping-car" (Destinasjon bobil), våre glade nomader
som reiser i hele verden i en Challenger.
Vi ses på vår kanal:
http://www.youtube.com/Challengercampingcar
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© Alain Reynaud

Meningsutvekslinger, eksklusive fotografier,
videoer som førpremiere...

Oppdag alle våre kataloger...
GRAPHITE
En 5-stjerners utgave der utstyret står til tjeneste
for ditt velvære, stasjonært og på veien, takket være
den automatiske girboksen som er standardutstyr.

For mer informasjon,
scann meg.

VANS
For mer informasjon,
scann meg.

For mer informasjon,
scann meg.

Marie, Alain og deres to barn gir
følgende beskrivelse av seg selv:
“En litt annerledes familie, litt
matglade, litt nomadiske, litt
digitale, ganske nysgjerrige, deler
gjerne, sporty, livsnytere, reisende
i sjel og hjerte, reiser for nytelsen
samt jobben, vi fotograferer og filmer for bedrifter i
vinbransjen, men det er ikke alt…
Vi lever, arbeider, lager mat, og nyter vår Challenger bobil,
og deler opplevelsen med deg!”
Følg dem på vår hjemmeside og sosiale medier.
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For å kunne reise hvor
man vil når man vil, finnes
6 modeller fra 5,41 m
til 6,36 m, smart innredet
for din komfort.

Din Challenger-forhandler

I tilfelle av flerspråklig versjon, er det den franske
versjonen som har forrang.
Avec
Trigano VDL
tous les papiers
se recyclent

TRIGANO VDL
1, avenue de Rochebonne
CS 69003
07302 Tournon-sur-Rhône Cedex
France
Tél. +33 (0)4 75 07 55 00
contact@challenger.tm.fr

www.challenger-bobiler.no
VERDEN ÅPNER SEG FOR DEG

1803010 - www.agence-connivence.fr - Photos Sébastien Sassoulas, Ronan Kerlock, Benjamin Cellier

Alle tekniske data gitt av Challenger (tekst og
bilder) er gyldig på utskriftsdatoen (august 2018).
Tekniske data kan være gjenstand for endringer,
ofte på grunn tekniske fremskritt.
Dette dokumentet / denne brosjyren er ikke
kontraktuell.

