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EEN KRUISING TUSSEN DE VAN
EN DE MOTORHOME

COMBO

NEW

De geest voor innovatie

COMBO

HET BESTE VAN EEN
VAN GECOMBINEERD
MET HET BESTE VAN
EEN MOTORHOME!

EEN SERIE MET
VELE EXTRA’S

• Lichtmetalen velgen 16"
• Dagrijverlichting LED (DRL)
• Mistlichten
• Inklapbare zijspiegels
• Cabineverduistering

DE X550 IS NOCH EEN VAN,
NOCH EEN MOTORHOME:
CHAUSSON VINDT DE COMBO UIT,
EEN NIEUWE GENERATIE
2,75 m

VOERTUIGEN DIE HET GEMAK VAN
EEN VAN COMBINEERT
MET HET CONFORT
VAN EEN MOTORHOME…
DE EERSTE EDITIE VAN DE X550
WORDT AANGEBODEN
MET EEN PRESTIGEPAKKET:
5,99 m

DE EXCLUSIVE LINE.
2,10 m

• Luxe voordeur met centrale
vergrendeling cabine en celdeur
• Hordeur
• Verlichting 100% LED
• TV-steun
• Exclusief ontwerp

Een zeer royale leefruimte in minder dan 6 m
en een salon voor 5 personen!

De wastafel wordt omhoog geklapt
voor toegang tot de WC, en een grote
douche met opbergruimte.

Grote kleding- en linnenkast.

5/P
 anoramisch dakraam stuurcabine.

1 / Elektrisch paviljoenbed met 2 standen voor de nacht.

6 / Exclusief

LED-verlichting ontwerp.

2 / Meubilair van natuurlijk hout / matzwart.

7 / SmartLounge, Beide slaapbanken
veranderen snel in comfortabele zetels
voor onderweg (Isofix).

3 / Borneo stof.
4 / Tafel met cementeffect.

1

5

6

7

8

9

2

3

Mooie keukenruimte met pannenlade,
achterwandpaneel, LED-verlichting
en werkblad met cementeffect afwerking.
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8 / Spiegelcombinatie / leisteen / kurk.
9/C
 ompartiment voor tafel en stoelen,
zowel toegankelijk van binnen als van buiten.

5,99 m

COMBO

Merk
Vermogen motor PK-kW

140-104

Totale lengte (m)

5,99

Totale breedte (m)

2,10

Totale hoogte (m)

2,75

Binnenhoogte (m)

1,98

Wielbasis (m)
Aantal zitplaatsen met gordel

3,80
(1)

4

Aantal slaapplaatsen

4

Aantal zitplaatsen

5

Maximum toegelaten
gewicht

3500

Massa in rijklare toestand (+/- 5%)

2700

Inhoud verswatertank

100 L

Inhoud vuilwatertank

100 L

Voorbereiding voor batterij
(optionele batterij geleverd door dealer)
Verwarming op diesel
met ringverwarming
Warmwater boiler 10 L (gas)
met elektronische ontsteking
Elektrisch bediend hefbed,
tweepersoonsbed (max. 250 kg)
cm Dinette ombouwbaar tot
extra slaapplaats
Koelkast gas 12 V/230 V

S
4000 W
S
140x190
140x190
134 L AES

Polyester wanden

S

Styrofoam isolatie

S

S Standaard
(1) Onder voorbehoud typegoedkeuring
Optie connect pack: radio DAB/Bluetooth, touchscreen,
stuurbediening, achteruitrijcamera

Deel uw mooiste foto’s op Instagram
en Facebook onder vermelding
van…

Foto’s, video’s, productinformatie,
de dichtstbijgelegen verdeler…

www.chausson-combo.com
TRIGANO VDL - 1, avenue de Rochebonne - CS 69003
07302 Tournon-sur-Rhône Cedex
Tél. +33 (0)4 75 07 55 00 - contact@chausson.tm.fr
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2004002 - www.agence-connivence.fr

2,10 m

Foto’s Sébastien Sassoulas, Ronan Kerloch

• De massa van het voertuig in rijklare toestand: de massa in rijklare
toestand omvat het gewicht van de chauffeur (75 kg) alsook een
maximale reserve aan water in omloop, 100% brandstof en 100%
gas. De massa’s in rijklare toestand houden rekening met de
standaard voorzieningen wanneer de camper de fabriek verlaat.
Een verschil van ongeveer 5% van de massa in rijklare toestand
wordt door de Europese regelgeving aanvaard. De fabrikant
behoudt zich het recht voor te wijzigen.
• De accessoires in optie geplaatst zijn niet inbegrepen in het rijklare
leeggewicht. Hun gewicht is bijgevolg af te trekken van het
beschikbare nuttig laadvermogen.
• Sommige zware opties, zoals luifels van grote afmetingen en
stroomgroepen, kunnen u worden aangeboden op de markt. Het
gewicht van deze accessoires komt in vermindering van het nuttig
laadvermogen en zouden eventueel een vermindering kunnen
teweeg brengen van het reële aantal toegelaten passagiers. Het is
bijgevolg aangewezen zich ervan te vergewissen dat de maximum
belastbare gewichten per as en het totaal toegelaten gewicht van
de motorhome niet overschreden wordt bij totale belading van het
voertuig.
• De inhoud van de schoonwatertank is voor de weg gehomologeerd
voor 1 liter en moet in overeenstemming zijn met de regelgeving
inzake de technische maximale massa van de camper. Het is aan
de gebruiker om de lading en het aantal personen aan boord aan
te passen afhankelijk van het laadvermogen van het voertuig. De
gebruiker kan derhalve de voorraad in de schoonwatertank
aanpassen om te vermijden dat het aantal passagiers tijdens de rit
moet worden beperkt.
• Sommige modellen afgebeeld in de folder kunnen gefotografeerd
zijn met uitrustingen die in optie worden aangeboden. De
eigenschappen van de afgebeelde modellen kunnen variëren van
land tot land. Niettegenstaande zeer veel zorg werd besteed aan
het ontwerp en de realisatie van deze folder, is dit geen
contractueel document. Chausson kan ten allen tijde, en zonder
voorafgaande verwittiging, de karakteristieken van de verschillende
modellen wijzigen. Chausson kan niet verantwoordelijk worden
geacht voor wijzigingen aangebracht door haar leveranciers, noch
voor typografische fouten die voorkomen bij de uitgave van de
folder. Elke reproductie van deze folder, zelfs gedeeltelijk, is
verboden. Gelieve niet op de openbare weg te gooien.
• Uw verdeler houdt zich ter uwer beschikking om uw verder te
informeren. Aarzel niet hem te contacteren.
• In geval van een versie in meerdere talen, is het de Franse tekst die
oorslaggevend is.
• Alle technische kenmerken (teksten en foto’s) zijn geldig op het
moment van afdrukken (januari-2021) en worden door Chausson
als indicatie gegeven.

