
2018

VERDEN
ÅPNER SEG FOR DEG



www

2

Gjør som Hertz, verdenslederen på utleie,  
velg Challenger!

Avhengig av land.

Challenger er en filial under  
Triganogruppen: størst i fritidskjøretøy  
i Europa.

Besøk oss på web  
www.challenger-motorhomes.com

www.facebook.com/challenger.campingcar

www.youtube.com/challenger.campingcar

ALKOVEMODELLER

GENESIS  
16

CHALLENGER

OVERSIKT  
8

Challenger er et viktig fransk merke, født og skapt i Frankrike,  
i hjertet av vinmarkene i Rhône-dalen.
Gjennom 30 år har Challenger, nr.1 i Frankrike, med sin anerkjente 
kunnskap visst å skaffe seg en plass blant lederne innen bobiler i Europa.
Siden starten i 1985 har vi forblitt trofaste mot filosofien vår, den som 
handler om riktig pris: En godt utstyrt bobil, som gir deg alt du trenger 
for å reise behagelig, og til en overkommelig pris. 
Kontinuerlig forskning og arbeid for å skape et godt forhold mellom 
utrustning og pris, der kvalitet, sikkerhet og komfort aldri er tilleggsutstyr.

CHALLENGER,  
ET VIKTIG 
FRANSK MERKE

Den franske  
markedslederen  
Challenger 



3

DELINTEGRERTE 
MODELLER

DELINTEGRERTE 
MODELLER

GENESIS / MAGEO  
18

SPECIAL EDITION  
36

INTEGRERTE  
MODELLER

SIRIUS / SIRIUS MED 
KOMPLETT DOBBELTGULV 
42

VERDEN
ÅPNER SEG FOR DEG



4

»  En fransk fabrikk TRIGANO VDL som strekker seg over 33 fotballbaner 
(det vil si 200 000 m2, hvorav 37 000 innendørs).

»  En av de største produksjonene i Europa, med mer  
enn 12 000 bobiler og campingvogner per år.

»  Mer enn 900 personer ansatt for å skape og produsere disse.

»  Våre bobiler selges i mer enn 27 land.

»  30 år i 2015, det tilsvarer 60 000 produserte  
Challenger bobiler.

For å bedre forstå hvem  
som produserer bobilen din,  
lukk øynene og forestill deg... ///

Se en video  
om produksjonen.
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Challenger/Tournon-sur-Rhône/France
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Panorama 2018 ///

V114 S

V114

V217

V114 MAX

V114 SCS

V117 CS

  
V124 NEW

              

Vany Start, Vany Exclusive

 2018

Oppdag en hel verden  
av vans fra Challenger  
i vår nye brosjyre og på  

vår hjemmeside ...

 En verden av vans åpner seg for deg ///

Som trofast mot merket, vet du godt  
at en van ikke er en motesak for Challenger. 

Det er en sinnstilstand som vi kultiverer  
med hver ny kolleksjon. I år inviterer vi deg  
til å oppdage nyhetene i serien vans,  
i en spesialbrosjyre ... flere utførelser,  
mange nye muligheter, og alltid Challengers  
kvalitet ... besøk oss også på vår hjemmeside.

VERDEN
ÅPNER SEG FOR DEG

SPECIALVANS

5,41 m 5,99 m 6,36 m
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For mer informasjon,  
scann meg.

EN VERDEN
AV CHALLENGER VANS

MED ETT KLIKK!
PPNER SEG FOR DEG

Utforske og fordype dine kunnskaper om Challenger, 
overalt og til enhver tid. Vår nettside er tilpasset til 
alle våre numeriske utgaver. Kontor datamaskiner, 
smartphones, nettbrett.
Foto, video, informasjonsprodukter, nærmeste 
distributør, alt er for hånden.

Utvekslinger, eksklusive fotos, videoer som førpremiere... 
Challenger er også på Facebook: Følg oss!
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 Fordelene med Challenger* ///

» IRP-teknologien: innovasjon for bedre reising
  En viktig innovasjon for bedre isolasjon, en bedre motstandsdyktighet, en bedre 

beskyttelse. Se side 10.

» Vanntetthetsgaranti på 7 år...
  Fordi din Challenger-bobil er skapt av folk som reiser, vet vi hvor viktig det er med 

vanntetthet av høy kvalitet. Den 7 år lange garantien (forutsetter årlige kontroller  
hos et av medlemmene i nettverket vårt) gir deg så mye mer enn ro i sjelen; garantien 
om kvalitetsmaterialer og en fabrikasjonsprosess med ypperlige egenskaper. Hver enkelt 
modell gjennomgår intense “torturtester” i simulator som gjenskaper virkelig tøffe 
bruksforhold.

» GRAD III isolasjon
  Legatene NORDEN LINE gjør det mulig å møte de mest ekstreme klimaforhold. Vi har bevist 

dette ved å teste våre profiler i klimakammer TRUMA og WEBASTO i München (Tyskland): 
disse testene “Grad III” sertifiserer at selv med utendørs temperatur på – 15o vil innendørs 
temperatur være minimum 20o, konform med normen NCC EN1646-1.

Isolasjon, beskyttelse, holdbarhet ///

» SEITZ-vinduer: å velge det beste... ganske enkelt
  Challenger har valgt de legendariske Seitz-vinduene...  

de er topp isolerte og praktiske i bruk, og dem som er best 
sikret, da de ikke kan demonteres fra utsiden.

» Panoramatak som kan åpnes i bodelen
   For å se bedre, for å puste bedre. Luftingen er et 

komfortelement og et viktig sikkerhetselement. Det er derfor 
panoramatak fremst i bodelen aldri er en tilvalgsmulighet hos 
Challenger. 
Takket være sitt forhandlernett kan Challenger tilby deg denne 
funksjonen, og all den utsikten du kommer til å nyte.

Luftighet, belysning ///

»  Gå om bord uten anstrengelse takket være vårt innfelte lave trappetrinn,  
er adgangen enklere og mer diskret.

» En enkelt nøkkel!
  Perfekt for å gi deg mindre problemer... glem tunge nøkkelknipper i lommen,  

på Challenger er det 1 stk nøkkel til boenheten (dør og luker), og 1 stk nøkkel  
til førerdelen.

» Isolert innsteg
  Alle våre modeller er utstyrt med en beskyttelseshette under inngangsparti,  

den sørger for lyd- og temperaturisolering. 

Enklere adgang ///
» Tverrgående bagasjerom 
  Med 2 eller 3 luker i serie, avhengig av modell, blir 

oppbevaringen bare barnemat... Ingen fare for hekseskudd!

» Frigjort bagasjerom
  Fordi vi heller ikke vil at du skal tilbringe tid hos kiropraktor. 

Det er bedre for ryggen din, bedre for volumet..

»  Forsterkede understellsforlengelser  
i galvanisert stål

  Vi skylder deg mye mer enn komforten; en lang levetid  
og en solid struktur er også en del av pliktene våre!

» Belysning i bagasjerommet
  Bedre belysning for bedre oppbevaring, hos Challenger  

leveres brukskomforten som standard gjennom hele utvalget 
+ 12 V/220 V uttak.

Rydde og oppbevare, bare barnemat ///

» Du vil elske det
  Denne løsningen er uten begrensninger og gir alle en 

uforlignelig komfort... tenk på passasjerene dine mens  
du kjører og tenk på deg selv før turen.

Oppvarming under kjøring ///

» Reisen din starter her
  Kjørekomfort, ytelse og pålitelighet... dette er kriteriene 

som ligger til grunn for Challenger når vi velger 
produsenter. Med et nettverk av forhandlere lidenskapelig 
opptatt av fritidskjøretøy og eksperter på understell er  
Fiat og Ford de viktigste merkene på markedet.  
Se side 14 for å lese mer.

Velg chassismerke ///
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 Fordelene med Challenger* ///
OVERSIKT

» Dobbel luftstrøm, dobbel komfort
  Du er glad i badstue, men ikke på badet... det er derfor vi utstyrer alle våre baderom  

med et vindu i matt glass som kan åpnes og med takluke.

» Solide dusjkabinetter
  Hos Challenger blander vi ikke sammen camping og bobil. Derfor kan du si farvel  

til dusjforheng, alle våre dusjkabinetter har solide og elegante vegger.

Kontrollert ventilasjon ///
» Vi steller godt med søvnen din
  Se side 13 for å lese mer.

» 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.

Utformet med tanke på din komfort ///

» All innvendig belysning i LED
  Økonomi, lang levetid og høy ytelse, det er de tre nøkkelordene bak 

valget av LED-belysning.

» Nattbelysning
  Både for din sikkerhet og for stemning, har vi integrert  

en LED-belysning i gulvet i bobilene våre.

»  Utendørs belysning uansett modell og serie

Lyse ideer ///

» Sykkelstativfester som standardutstyr
  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.

» Forhåndskabling for ryggekamera
  For å redusere installasjonstiden og kostnadene, er alle våre bobiler 

utstyrt med forhåndskabling for installasjon av ryggekamera.  
Kamera er standard på Mageo og Special Edition.

» 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 
  Skuffene våre er utstyrt med myk lukking og de låser seg  

under kjøring for hindre utilsiktet åpning.

» Regulerbart salongbord
  Du kommer til å elske dette geniale bordet som kan reguleres i  

alle retninger, dette gjør det enklere for deg å bevege deg ombord**.

» Et ekstra stort kjøleskap er ALDRI ekstrautstyr 
  Fordi du ikke alltid reiser i nærheten av en butikk er våre  

maxi-kjøleskap standard... 
(Unntatt enkelte kompaktmodeller (under6 m), ganske enkelt fordi det ikke er  
plass nok). 
Hos Challenger er energivalget automatisk (AES) uavhengig av modell og  
serie – gjør en sammenligning! 
Alle våre kjøleskap er triple, dvs. at de kan brukes med gass, 12 V eller 220 V.

»  For å garantere en holdbarheten på sittekomforten har vi ikke gjort  
noen kompromisser i valget av stopping til putene våre.

»  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.

Nyttig standardutrustning ///

Tilvalgene er ikke tilfeldig tilbehør ///

Sittekomfort ///

* For de fleste av våre alkovemodeller, delintegrerte modeller og integrerte modeller. For detaljer, se den tekniske brosjyren.
** Unntatt 194, 277, 278
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IRP-strukturen, en viktig innovasjon ///

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.

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

 »  Skikkelig tykkelse på gulv og tak, 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.

    * Merk:  På grunn av sin spesielle form benyttes en spesifikk teknologi i alkovemodellene, 
tykkelse 34,5 mm, EPS-isolasjon.

»  Isolasjonen XPS, et ekstra fast skum med gode varme- og lydisolerende egenskaper.  
Challenger har valgt markedets mest anerkjente merke: Styrofoam.

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

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

 »  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).

»  Mot varme, kulde, og bråk takket være en isolasjonstykkelse du sjelden finner maken til.

 30 års erfaring til tjeneste  
for beskyttelse av bobilen din ///

 Vi tilbyr den best mulige isolasjonen for  
at du skal føle deg trygg og for at bobilen din skal vare lenge ///

For mer informasjon,  
scann meg.

 For bedre motstandsdyktighet, styrket struktur ///

54,5 mm*

63,5 mm 

Tetningsmasse 
for skjøtene i 
ytterveggene

Tak i forsterket 
polyester (GRP)

Stor limt aluminiumsprofil

Aluminiumskledning

Lister i tre

Lister i kompositt

Sokkel i forsterket polyester (GRP)
Kledning i ekspandert 
kompositt

Med effekten “vannrevers” blir ikke vannet igjen under gulvet

Innvendig veggkledning
Gulvbelegg i PVC

Plywood 6 mm
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Det tekniske området Technibox ///

Oppvarming med 
motorens drivstoff ///

OVERSIKT

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).

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!

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.

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.

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!

Gjør reisen enklere! ///

Frigjør vekt og plass ///

Med tanke på din komfort ///

Fyll tanken og ikke tenk mer på det ///

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.

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. På den måten kan også vi slappe helt av.
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.

»  Teknisk område for elektrisitet gir enkel adgang til elektrotavlen:  
Nå er det slutt på å få vondt i ryggen for å skifte en sikring!

» Det 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.
Denne delen er utstyrt med en oppsamlingsbeholder for vannsøl. Vannet stagnerer ikke her, 
men renner ut gjennom en egen åpning.
Technibox er standard på alle våre alkovemodeller og delintegrerte modeller.

Teknisk område med alt-i-ett ///

Maksimal beskyttelse av passasjerer ///

Utvendig stikkontakt 230 V

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

Teknisk område  
for elektrisitet 
Elektrisk tavle
Adgang til sikringene
Batterilader/
batteriforsyning
Beskyttelsesluke
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»  Sentralseng med en bredde på 160 cm  
  Se side 13.

» En soveplass av høy kvalitet
  Se side 13.

» Easy Bed, med regulerbar høyde
  De fleste av våre senger over garasje  

(unntatt versjonen med to enkeltsenger) kan  
reguleres i høyden med en variasjon på 30 cm.

» Snedig oppbevaring
  De bakre rommene er vanligvis utstyrt med overskap 

over eller ved sengene. De fleste av våre senger 
over bagasjerom kan heves for lettere adgang til 
oppbevaringen.

» Dype skap 
  Med automatisk belysning når døren åpnes på 

modellene Mageo og Sirius.

» Leselys 
  Hver køye er vanligvis utstyrt med et eget leselys  

slik at man ikke irriterer hverandre...

» Komfort og sikkerhet under kjøring 
  Se side 14/15.

» Oppbevaring i førerhuset
  På alle våre delintegrerte modeller er det termoformede oppbevaringsrom 

over førerhuset, med LED-belysning på hver side.

» Dobbelt USB-uttak 
  For å lade opp telefoner, lesebrett...

»   Dobbel lufting (Avhengig av modell) med  
matt vindu som kan åpnes og takluke

»  Dobbel avløp i dusj 
  De fleste av dusjkarene våre er utstyrt med to  

avløp for optimal flyt.

»   Såpeholder, tannglassholder,  
takluke utstyrt med håndklestang

Optimert soverom ///

Førerhusseter ///

Funksjonelt bad ///

» Et stort kjøleskap med automatisk energivalg (AES)
  De fleste modellene har kjøleskap på 167 L eller kjøleskapet “Slim”  

opp til 145 L.

» Koketopp med glassdeksel
  Når åpnet beskytter dekselet veggen mot sprut fra matlagingen.  

Senket fungerer dekselet som arbeidsbenk.

» Skuffer med myk stengning 
  Som låser seg under kjøring.

» Oppbevaringsluke under kjøleskapet 
 Avhengig av modell.

Et godt utstyrt kjøkken ///

 Innvendig innredning ///

2 møbelstiler 5 stoffvalgmuligheter

Et personlig tilpasset univers ///
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160 cm

OVERSIKT

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 justerbar senkeseng ///

 En soveplass av høy kvalitet ///

» 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 og Sirius er alle våre madrasser (for de viktigste soveplassene) utstyrt med: 
-  en 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.

Sengene som er plassert i alkoven har den spesielle egenskapen at de er utstyrt med antikondensplater, og kan heves  
for å lette bevegeligheten mellom boenheten og førerhuset, størrelsen er ekstra stor, 155 cm bredde!

En komfortabel madrass kombinert med en robust bunn /// Midtstilt seng

Tvillingsenger

Fransk seng

Køyesenger 

Tverrgående seng  
over bagasjerom

Senkeseng

Velg din type seng! ///
Høykvalitetsmadrass spiler i sengebunn

En sentralseng med en bredde på 160 cm ///

Alle våre enkeltsenger er på 90 cm bredde /// 

»  Challenger er igjen en pioner innen sitt felt og tilbyr en eksepsjonell bredde på 160 cm for alle sentrale senger  
uansett modell og serie.

»  Utenom fordelaktige lengder, tilbyr Challenger for majoriteten av sine modeller med to senger,  
en bredde som er sjelden på markedet: 90 cm (bortsett fra 357).

Bortsett fra hvis det er snakk om hovedsengen kan alle våre profilmodeller (unntatt 391) 
huse en senkeseng med én eller to plasser, avhengig av modell**.

»  Om dagen vil senkesengen skjules under taket for å gjøre det mer romslig i stuen.  
Om kvelden blir det en sengeplass eller et “gjesterom”.

»  Alle våre senkesenger er elektriske, men kan betjenes manuelt ved behov.

Alle modeller med maksimal antall sitteplasser har senkeseng med en nedre posisjon  
som er lett tilgjengelig uten stige.

* Avhengig av land.
** Elektrisk senkeseng (1 personer max. 150 kg, 2 personer max. 250 kg).
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Challenger har valgt de viktigste bilmerkene 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.

 Chassiset, en viktig komponent for en kvalitetsreise ///

Slagvolum 2 L 2 L
Effekt HK/kW 130/92 170/125
Dreiemoment Nm 330 405
Register drivrem drivrem

 Ikke planlagt eller montering ved fabrikk umulig
S Standardutstyr
O Tilvalgsutstyr
* Kun C266, C394, 270, 280,284, 287, 288, 291, 377, 387, 388, 398

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.

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

 -  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.
4   Dreibare seter i førerkabinen, som kan reguleres i høyden, med doble armstøtter.
5  -  Ford lydsystem med radio AM/FM, Bluetooth®, USB-porter og ekstra uttak:  

kan brukes til å koble til en smarttelefon for å kunne ringe med hendene  
fri eller høre på musikk,

  -  skinntrukket ratt.
6   Sentrallås på dørene i førerhus.
7  Brede sidebeskyttelser i samme farge som karosseriet.
8   - Hjul 16",

 - anti-punkteringssett.

Hvit Brun (O)

Ny automatisk Fordi girkobling (valgfritt)

Med hele 6 gir bruker girkassen en konverteringskobling, samt et system  
for elektronisk girskift.
Det nye girkassen har evnen til å oppdage et bratt terreng, og gir automatisk  
assistanse i Drive-modus.

Alkovemodeller Delintegrerte  
modeller

Delintegrerte modeller 
Special Edition

Motor 130 HK S S
170 HK O O S

Chassistype 3,5 T S S S
4,1 T* O O
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OVERSIKT

 Chassiset, en viktig komponent for en kvalitetsreise ///

Slagvolum 2,3 L 2,3 L 2,3 L
Effekt HK/kW 130/96 150/110 180/130
Dreiemoment Nm 320 380 400
Register drivrem drivrem drivrem

Fiat er fremdeles merket med stor M på bobilmarkedet og 
påliteligheten til Ducato er velkjent.

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.

Fiats utrustning, valgt av Challenger, er et trumfkort for å velge  
dine nye horisonter med en optimal komfort og i full sikkerhet.
1   Understell til bobil med senket tyngdepunkt, for lavere innsteg og bedre stabilitet.
2   Bred sporvidde bak optimerer plassen innvendig samt stabiliteten på veien.
3   - Kollisjonspute på førersiden,

 -  assistanse ved bremsing (ABS): et system som begrenser hjulenes  
låsing ved intens bremsing,

 -  antispinn (ASR): et system som regulerer akselerasjonen for å begrense  
tapet av veigrep i drivhjulene,

 -  girkasse med 6 gir.
4   Svært komfortable seter av typen “kapteinstoler”. 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.

5   - Forhåndsutrustet for radio i førerhuset og høyttalere,
 - elektrisk betjente vinduer,
 -  sentral konsoll med flaskeholder og plass for mobiltelefon.
6   Sentrallås på dørene i førerhuset.
7   Innebygd radioantenne i sidespeilet.
8   - hjulkapsler,

 - antipunkteringssett.

Hvit Antrasitt (O)

Girboksen Comfort-Matic 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

Delintegrerte modeller 
Special Edition

Integrerte  
modeller

Motor 130 HK S S S
150 HK O O O
180 HK O O

Chassistype 3,5 T S S S
3,650 T (light) O O O
4,250 T (heavy) 130 HK* O O O
4,4 T (heavy) 150-180 HK* O O



C256 GENESIS /// Polaris
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               Genesis

Store familier har også retten til å velge  
kvaliteten og løsningene til Challenger!

Familien foran altALKOVEMODELLER
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275 GENESIS /// Polaris
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                   Genesis, Mageo 

De største valgmuligheteneDELINTEGRERTE 
MODELLER

» Finish Genesis 
  Genesis representerer uten tvil den beste måten å debutere  

i bobilverdenen. Du ofrer ingen ting av kvaliteten, og forholdet  
mellom pris og utrustning er optimalt. Velkommen til de kravstore...

» Finish Mageo* 
  Mageo, den ypperste av kvalitetsstandardene til Challenger.  

Disse delintegrerte modellene tilfredsstiller de aller mest krevende 
bobilistene. Mageo er en virkelig konsentrasjon av kunnskapen  
til Challenger hva angår stil, design og utrustning.

* Avhengig av modell, se det tekniske vedlegget
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270 MAGEO /// Elite

270 MAGEO /// Epsilon

Modellene med  
stor stue ///
Med suksessen til 290 og 270 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.
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Modellene med stor stue
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391 MAGEO CRUISE EDITION /// Elite

391 Mageo  
Cruise Edition ///
391 er unik på markedet, og den er laget for 4.

For komfort under reisen har den 4 bilseter og 4 dører.

For oppholdskomfort; rundsitter bak og sittegruppe foran,  
senkeseng bak og foran, hver med to soveplasser.

Registrert varemerke
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391 Mageo Cruise Edition
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387GA MAGEO /// Elara

Dette nye salongkonseptet er veldig smart,  
det kombinerer komfort, estetikk og funksjonalitet 
på veien og under opphold.

Hver av de to sofabenkene gjøres med et  
håndgrep om til behagelige seter.

Patentanmeldt
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Smartlounge
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396 GENESIS /// Polaris

396 GENESIS /// Polaris

396 er unik på markedet, det er den første  
profilmodell for familie, med senkesenger.  
Om dagen forsvinner sengen opp i taket,  
og gir plass til at barna kan leke og slappe av.

Foran finner du en stor familiesalong, som  
om natten gir plass til en skikkelig foreldreseng, 
forvandlingen skjer på sekunder.

Patentanmeldt
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396 Genesis



378XLB

367GA

28

Alle våre dobbeltsenger er på 160 cm bredde

Alle våre enkeltsenger  
er på 90 cm bredde  

(bortsett fra 357)
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16
0 

cm

275 

 260

C256  

Alkovemodeller og delintegrerte modeller

Soverom ///

Se side 13

Alle våre  
senkesenger er  

elektriske
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260 MAGEO /// 



MAGEO GENESIS 
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Alle våre takluker på baderom er  
utstyrt med en håndklestang, alle 
baderommene er utstyrt med  
såpeholder og tannglassholder.

Dobbelt avløp i dusj 
De fleste av våre dusjkar er utstyrt  
med 2 avløp for optimalt utløp.

Baderom ///
Alkovemodeller og delintegrerte modeller
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260 MAGEO /// 

Kjøkken med skuffer med myk stengning som låses under kjøring.

Alle våre koketopper er utstyrt med et deksel i glass: 
-  åpnet beskytter dekselet veggen mot sprut fra matlagingen,
-  senket fungerer dekselet som arbeidsbenk.

Kjøleskap på 167 L eller kjøleskapet “Slim”  
opp til 145 L.

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

Håndtak for å gjøre det enklere å gå inn  
i boenheten.

SEITZ dobbeltvinduer, med myggnett  
og rullegardin.

Uttak med oppheng for TV (versjon
Mageo) utstyrt med et eller flere uttak.

Valg av chassis, en viktig komponent  
for en kvalitetsreise, se side 14/15.

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

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

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

Justerbart mittbord (1), høydejusterbart
med teleskopfot, justerbart i alle retninger.
Klaffer finnes på enkelte modeller.

Sikkerhetsbelter for godkjente sitteplasser, 
minimum 4 seler med 3 punkter.

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

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

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

Alkovemodeller og delintegrerte modeller

Standardutrustningen vår ///

Velg selv styrken på belysningen: På 
de fleste modellene finnes LED av siste 
modell, med sensitive brytere for to  
styrker på belysningen.

(1)  Avhengig av modell, se det tekniske vedlegget
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Genesis, 
Mageo

 
Mageo

 
Genesis, 
Mageo

 
Mageo

Integrert ryggekamera i bakveggen med 
skjerm på bakspeilet.

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

Innsiden av skapene lyses opp 
automatisk når du åpner dørene  
i Mageo-versjonen.

Tverrgående bagasjerom med 2 utvendige
adgangsluker og for enkelte modeller
innvendig, utstyrt med belysning (1).
All bagasjeplass/alle lasterom er 
oppvarmet, uansett modell.

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

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

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

All bagasjeplass/alle lasterom er
oppvarmet, og utstyrt med stikkontakter
12 V/230 V uansett modell.

Luksus i inngangsparti (Mageo).

Takvindu med ventilator inn/ut (Mageo) 
muliggjør effektiv ventilasjon innendørs.

Å tømme avløpsvannet gjør du uten  
at du skitner deg til, ganske enkelt ved 
hjelp av sidehåndtaket! LED-lys utvendig.

Standardutrustningen vår ///

De fleste av sengene våre over garasje 
kan heves for lettere adgang til 
oppbevaringsrom.

Hvit Anthrasitt*Hvit Brun*

De fleste av våre senger over garasjerom 
(unntatt for versjon med to enkeltsenger) 
kan reguleres i høyden med en variasjon 
på 30 cm, se side 13.

Alle våre soverom med dobbeltsenger  
er utstyrt med forhåndsinstallasjon  
for TV, som standard.

Karosseri
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Malaga
Genesis,  
Mageo

Polaris
Genesis,  
Mageo

Elara
Mageo

Epsilon
Mageo

Elite*
Mageo

 

GENESIS PACK

MAGEO PACK

Glidende myggnett, integrert  
luksusdør med vindu med rullegardin,  
innvendig søppelbøtte og dør med 
dobbellås (VIP-pakke og Mageo-pakke).

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

5. konvertibel sitteplass under kjøring, 
avhengig av modell.

Myggnett (Genesis). 

Tilhengerfeste godkjent for opptil 2 tonn, 
avhengig av modell.

Utendørskjøkkenet Easy Chef integrerer  
2 funksjoner: tre kokebluss og grillplate.
Avhengig av modell.

Tilvalgsutstyr(1) ///
Alkovemodeller og delintegrerte modeller

* Tilleggsutstyr
(1)  Avhengig av modell, se det tekniske vedlegget

» Air condition i førerhuset
»  Kollisjonspute på passasjersiden 
»   Hastighetsregulator + hastighetsbegrenser
»   Elektrisk avriming av bakspeil
» Lakkert støtfanger
» Forkrommet grill
» Luksus dashboard med aluminiumsinnlegg
»   Seteovertrekk
»  SEITZ panoramatakvindu (1)
» Svart innramming av hovedlys (kun Fiat)
»  Tåkelys (kun Ford)

» Air condition i førerhus
» Kollisjonspute på passasjersiden 
» Hastighetsregulator + hastighetsbegrenser
» Elektrisk avriming av bakspeil
» Lakkert støtfanger
» Forkrommet grill
» Luksus dashboard med aluminiumsinnlegg
» Blending av førerhuset
» Luksus bodelsdør 
» Sentrallås i kabin/boenhet
»  Myggnett for bodelsdør
» Svart innramming av hovedlys (kun Fiat)
» Tåkelys (kun Ford)

Pakker* ///

1 møbelstil

4 stoffvalgmuligheter

Våre interiørstiler
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SPECIAL  
EDITION

357 SPECIAL EDITION /// Salinas398XLB SPECIAL EDITION /// 

            Special Edition

I tillegg til våre serier Genesis og Mageo, tilbyr 
Challenger i år en spesialserie med “alt inkludert”, 
karakterisert hovedsakelig ved en eksklusiv  
dekor av:
- interiør og eksteriør,
- et utvalg av 6 typer bestselgere,
- rikt utvalg av tilbehør som standard.

6 modeller “alt inkludert”
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387GA SPECIAL EDITION /// 
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387GA SPECIAL EDITION /// Salinas

290 SPECIAL EDITION /// 290 SPECIAL EDITION /// 
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387GA SPECIAL EDITION /// 398XLB SPECIAL EDITION /// 

Delintegrerte modeller Special Edition
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-7 m +7 m

288EB
Special Edition

398XLB
Special Edition

287GA
Special Edition

357
Special Edition

387GA
Special Edition

©

290
Special Edition

Frittstående
Med eller uten  
to elektrisk 
nedtagbare senger  
for 2 personer

Frittstående seng 160 cm
Høydejusterbar seng  
over garasje
Kjøleskap 167 L AES,  
med fryserom

Frittstående seng :  
160 x 200 cm
Høydejusterbar seng  
over garasje
Kjøleskap 167 L AES,  
med fryserom

Tvillingsenger
Med eller uten  
to elektrisk 
nedtagbare senger  
for 2 personer

90 cm brede 
tvillingsenger
2 luker til garasje
Forvandling fra  
Kingsize-seng

90 cm brede 
tvillingsenger
3 luker til garasje
Kjøleskap 167 L AES,  
med fryserom

80 cm brede 
tvillingsenger
Smart Lounge
Baderom

Maxi 
sittegruppe

Bare 6,69 m
3 luker til garasje
Maxi garderobe

Disse planene er også disponible
i utførelsen Genesis og Mageo

Et utvalg av 6 typer bestselgere ///

Basisutstyr medfølger som standard ///

Kvalitet standard
7 års tetthetsgaranti
IRP: Isolasjon, Resistens, Peskyttlese
Technibox
SEITZ vinduer
Samtlige interiørlys i LED-utførelse
Isolert cellegang
Selvlukkende, lydløse kjøkkenskuffer

Sikkerhet standard
Chassis tilpasset bobil
Bred hjulstilling bak
Høydejusterbare førerhusseter med doble armlener 
Integrert radioantenne i sidespeil (Fiat)
ESP (Ford)
Hjul 16” (Ford)

Komfort standard
Panorama skylight over førerhus 
Radio med rattbetjening (Ford)
AES kjøleskap
Oppvarming under kjøring
Oppvarmet gulv
Utvendig lys LED
USB USB uttak
Høydejustering av bord*
Garasjeluke også på venstre side
All bagasjeplass er oppvarmet, 12 V/220 V uttak*

Fordelene de Special Edition
Eksklusiv utvendig dekorasjon
Eksklusivt møblemet “SALINAS”
Air condition i førerhuset
Motor 170 HK (Ford)
16” lettmetallfelger (Fiat)
Airbag for fører og passasjer
Ryggekamera
Hastighetsregulator + hastighetsbegrenser
Elektrisk avriming av bakspeil
Lakkert støtfanger
Forkrommet grill
Svart innramming av hovedlys (Fiat)
Tåkelys (Ford)
Luksus dashboard med aluminiumsinnlegg
Seteovertrekk
SEITZ panoramatakvindu*
Insektnett

*Avhengig av modell
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Salinas
Special Edition

Naos
Special Edition

 
Special Edition

 
Special Edition

1 møbelstil

1 stoffvalgmuligheter

Våre interiørstiler

Hvit

Hvit

Karosseri

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

Dobbel airbag.

Panorama takluke.

Felger lettmetall 16 tommer (Fiat).

Cruise control og hastighetsbegrenser.

Aircondition i førerhuset.

Bodelsdør med vindu og fluenett.

Elektriske sidespeil med oppvarming.

Ryggekamera med skjerm på speil.

Standardutstyr ///
Delintegrerte modeller Special Edition
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               Sirius

SIRIUS 3078XLB /// Epsilon

Det sies at stor plass er luksus...  
Glem klisjeene, luksus er også å kunne  
velge planløsninger på et spesialunderstell  
eller på et Al-Ko understell samt ikke å måtte  
bekymre  seg over kvaliteten, uansett modell.
Sirius - det er bare prisen som ikke er luksus.

Panoramautsikt over reisenINTEGRERTE  
MODELLER
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3067GA3078XLB

160 cm

SIRIUS 2090 /// Polaris

Soverom ///
Se side 13
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3067GA 2088EB

90 cm

Integrerte modeller



46

SIRIUS 3167GA /// Elite

23
 c

m

  23 cm høyde, isolert og oppvarmet, med rom for vann-, gass og elektrisitetskretsene, 

  Varmeisolasjon og lydisolasjon: frostfrie vanntanker, ekstra isolasjon mot kulde og støy  
fra veien takket være rommet mellom de to gulvene,

  Oppbevaringsplass: tilgang med doble luker i gulv fra innsiden og med dører fra utsiden.

Det ingrerte dobbeltgulvet i Sirius: 

  Er bygget på chassiset Al-Ko AMC, et nyskapende konsept for lett konstruksjon: 
- har optimalt veigrep takket være uavhengig hjuloppheng og bredere bakre spor, 
- gir liten ekstra vekt uten at det går utover den ypperlige stabiliteten i rammekonstruksjonen, 
-  senket chassis som senker tyngdepunktet (bedre kjøreegenskaper), og som gjør det mulig  

å tilføye et dobbeltgulv uten å øke den totale høyden av bobilen..

   Med oppvarming ALDE
 -  oppvarming med varmebærende væske, som i tradisjonelle boliger,
 -  varmen fra det varme vannet er stille, homogen og omsluttende.  

Atmosføren er sunn og støvfri, med en naturlig fuktighet,
 -  kontinuerlig produksjon av varmt vann for dusj og kjøkken,
 -  fungerer enten med gass eller elektrisitet (230 V) eller med begge to samtidig ved behov for maksimal effekt (oppvarming av bobilen en kald vinter).

Foreta valgene for dobbeltgulvet! ///
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Frost overvåking

Konvektorer og flate radiatorer

Alde kompakt kjele Kontrollpanel med berøringsskjerm

Varmtvannforsyning

Varmematte
Tilleggsutstyr

Integrerte modeller dobbeltgulv
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Baderom ///
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Kjøleskap AES 175 L med elegante  
avrundede dører og speileffekt.

Integrerte modeller

Alle koketoppene våre er utstyrt med et deksel i glass: 
-  åpnet beskytter dekselet veggen mot sprut fra matlagingen,
-  senket fungerer dekselet som arbeidsbenk.

Kjøkken med skuffer med myk stengning som låser seg under kjøring.

Kjøkkenet ///
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Standardutrustning ///

Fiat understell, en viktig komponent  
for en kvalitetsreise, se side 14.

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.

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

L-formet salong med regulerbart bord  
i midten.

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.

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

Innvendig og utvendig belysning
i 100% LED gir godt lys og er en 
strømsparende teknologi.

For maksimal komfort for alle passasjerene 
er hver sitteplass som kan brukes under 
kjøring utstyrt med hodestøtter som kan 
reguleres i høyden.

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

Forberedt for TV, utstyrt med ett eller 
flere uttak for antenne, 12 V og 230 V.

Luksusgarderobe i inngangspartiet.

De fleste av våre senger over garasjerom 
(unntatt for versjon med to enkeltsenger) 
kan reguleres i høyden med en variasjon 
på 30 cm, se side 13.

De fleste av våre senger over garasje kan 
heves for lettere tilgang til oppbevaringen.

Integrert LED-belysning på gulvnivå  
for å skape stemning og for å lette nattlige 
bevegelser i boenheten.

Ryggesensor. Utvendig LED-belysning.

* Tilleggsutstyr
(1)  Avhengig av modell,  

se teknisk brosjyre
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SIRIUS PACK

Malaga
Sirius

Polaris
Sirius

Elara
Sirius

Epsilon
Sirius

Elite*
Sirius

Standardutrustning ///
Integrerte modeller

Oppvarmingseffekt 6000 W for bedre 
komfort i boenheten.

SEITZ dobbeltvinduer, med myggnett og 
blendegardin.

Håndtak for å gjøre det enklere å gå inn  
i boenheten.

2 luker, noen ganger 3 luker (1),  
som standardutrustning for å forenkle  
og optimere oppbevaringen.  
For oss er det opplagt.

Sentral oppvarming ALDE (1).

Tilhengerfeste godkjent for opptil 
2 tonn.

Pneumatisk fjæring Al-Ko.

Tilvalgsutstyr ///

Pakke* ///

» Air condition i førerhus
»   Kollisjonspute på passasjersiden 
»   Hastighetsregulator + hastighetsbegrenser
» Elektrisk regulerbare sidespeil med høy innfesting
»  Tåkelys
» Rullegardin for førerhus
» Luksus dashboard med innlegg i aluminium
» Forkrommede instrumenter 
» Luksus bodelsdør
» Sentrallås førerhus/boenhet
» Myggnett på bodelsdør
» Parksensor foran

1 møbelstil

4 stoffvalgmuligheter

Våre interiørstiler

Karosseri ///
Hvit
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Tel. +33 (0)4 75 07 55 00 - Fax +33 (0)4 75 07 55 58 
contact@challenger.tm.fr 

www.challenger-motorhomes.com

Din Challenger-forhandler
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For mer informasjon,  
scann meg.

Alle tekniske data (tekst og bilder) er  
gyldig på utskriftsdatoen (august 2017)  
er gitt av Challenger. 
De kan være gjenstand for endringer,  
ofte på grunn tekniske fremskritt. 
Dette dokumentet er ikke en kontrakt.

I tilfelle av flerspråklig versjon, er det  
den franske versjonen som har forrang.


