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En romløsning som er på høyde 
med selve reiseopplevelsen
Fordi bare det beste er godt nok når du legger ut på reise, 
har RAPIDO brukt all sin know-how for å kunne produsere 
CAMPER-VANS som er mer funksjonelle, romslige 
og lettkjørte enn noen gang før. 2020-kolleksjonen har 
en smekrere himling i førerhuset, noe som gir et mer 
luftig interiør. I det hele tatt er romfølelsen en helt annen. 
I den nye modellen V62 har den såkalte « franske sengen » 
fått en ny plass, og det fl unkende nye SKYVIEW-soltaket 
gir ekstra godt lys inne i bilen.

Du vil finne all sjarmen til RAPIDOs interiører i VAN-serien.
Dermed står valget mellom to typer interiør, med 
innredninger som har gjennomgått en skikkelig lifting 
for denne nye kolleksjonen: ELEGANCE for et varmt og
raffi nert interiør, eller CASTELLO for blanke og moderne farger. 

En komfort på linje med den du har
hjemme
RAPIDO har gjort gjennomgripende endringer i romløsningen 
for sine VANS. Vi har forbedret kjøkkenkroken slik at den kan by 
på enda fl ere fi nesser når du stopper for å ta en rast: en ekstra 
stor oppvaskkum, en ny kjøkkenkran i messing og en koketopp 
med 2 bluss som også gir deg en ekstra arbeidsplass, hvis du 
slår ned brannbeskyttende dekselet. 

Når det gjelder badet, er det blitt utstyrt med en ny, praktisk 
dusjkolonne i fl ott design. I våre vans har du også en hel del 
annet ekstrautstyr som er blitt utviklet for å gjøre tingene 
enklere for deg når du raster.

#Nyheter

Nytt interiør ELEGANCE

Nytt kjøkken:

>  Krydderholder

>  Stor oppvaskkum i glatt 
rustfritt stål med blankt, 
svart glassdeksel

>  Kjøkkenkran i messing med 
blandebatteri av keramikk

>  Koketopp av herdet, serigrafert 
glass med 2 nedfelte bluss med 
deksel 2-i-1: brannbeskyttelse og 
ekstra benkeplass

>  Ny trådkurv for fl asker (V68)

>  Ny kjøkkeninnredning med buede 
skuffefronter i glanset hvit (V62)
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Et bad som rimer med velvære:

>  Hvit, rektangulær vaskeservant 
(V62: rund vask)

>  Høyt skap med speildører

>  Nisjer

>  Ny laminatutførelse servantplate

>  Dusjkolonne med overfl ate i plexiglass 
og hånddusj (V68)

>  Dusjkar med dusjgardin (V62, V68)

>  Håndkleholder

>  Koppholder og kopp

>  LED-belysning
Bedre plass, takket være en mindre 
markert takovergang mellom 
førerhus og bodel (V55, V68)

Vi har tenkt nytt for å 
optimere romløsningen:

>  SKYVIEW Panoramasoltak 
for å få bedre lys, og ny, topp 
moderne design utvendig 
(opsjon: V55, V68 ; standard: V62)

>  Ny TOUCH leselampe 
i førerhuset
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4 plasser iht. vognkort • 3 soveplasser (2+1) • Stort modulerbart bagasjerom 
med plass til 2 sykler • Stor stue med plass til 4 gjester • Stort AES-kjøleskap 135 L •

Ekte separat dusj/Bad « XXL » • Skap MODUL’SPACE® •
Skap til tøy og tekstiler i fotenden av sengen

100 % INNOVATIV OG UNIK modell:
MODUL’SPACE®

PATENTERT 

MODELL

Dette store skapet kan trekkes 
ut, og frigjør dermed plass til 
dusjområdet ved å plassere det 
over sengen.

Og til kvelden kan det fl yttes 
tilbake til dusjområdet for å 
frigjøre plass til soveområdet.

Stort skap MODUL’SPACE®, 
patentert RAPIDO-
innovasjon.

Seng kan legges sammen for bedre plass eller oppbevaring av sykkel

Like god komfort som hjemme
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4 plasser iht. vognkort • 3 soveplasser (2+1) • SKYVIEW Panoramasoltak •
Romslig sittegruppe 5 plasser • Stort kjøleskap 135 L • Stort bad bak i bilen •

Nedtrekksgardin under fotenden av sengen for grei adgang til innvendig 
bagasjerom, og liten hylle • Uttrekkbart stigtrinn for å komme seg lett opp i sengen •

Stort skap • TV-møbel med utrekkbar metallkurv

PROFILERT VAN!

En plass som er verdig en stor bobil!
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4 plasser iht. vognkort • 3 soveplasser (2+1) • 2 enkeltsenger som kan gjøres om 
til en XXL dobbeltseng • Stor stue med plass til 4 gjester • Gardin for å skille 

mellom oppholdsrom/soverom • Stort AES-kjøleskap 135 L • Stort bad • Stort skap •
Modulerbart bagasjerom/Plass for lange ting

Meget god plass innendørs

« STORE ENKELTSENGER »

Stor modularitet med lagringsplass bak
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STANDARDUTSTYR
  KONSTRUKSJON
  XHP Xtrem Hybrid Protect-isolasjon = 
polyuretan- og polyetersammensetning 
med aluminiumsbelegg
  Gulv med 25 mm isolasjon av Styrofoam 
og polyesterundergulv
  Støpte innervegger
  Heltstøpt tak
  Tetning på bakken for å beskytte 
inngangsområdet ved sidedøren
  Teknisk bagasjerom:

 -  Vegger som er forsterket med TITAN
 -  Rullegardin ved bagasjerommet for 

lett adgang
 - Flyttbare mellomskap (unntatt V62)
 -  Forsterket belegg i bagasjerommet
 -  Lastsikringsskinner

  KAROSSERI OG ÅPNINGER
  Bedre plass, takket være en mindre markert 
takovergang mellom førerhus og bodel
  Blank, sort grill (V62)
  SKYVIEW Panoramasoltak (V62)
  Dørstopper for sideskyvedør
(unntatt V62)
  Gjennomsiktige takluker med 
blendingsgardin og myggnett 
(modell 70 x 50 cm foran)
  Sidevinduer og bakkvindu med
to-lagsglass, polyuretanramme, 
integrerte markiser og myggnetting
  Komplett kledning i sidedør med 
håndtak
  Regnbeskyttelse på sidedøren
med lys LED
  Elektrisk stigtrinn (bredde = 55 cm)

  OPPVARMING
  Oppvarming TRUMA Combi 4
med CP PLUS-varmestyring

  MØBELINNREDNING
  Interiør CASTELLO - ny, blank og utførelse
dekor tvers over dørbekledningen, med 
kromlist, lyst og vennlig
  Interiør ELEGANCE - nytt, lunt og raffinert
  Automatisk LED-belysning innendørs/
utendørs med « coming home/leaving 
home »-funksjon
  Laminatbelegg til arbeidsbenk 
i kjøkkenområdet, bord og dusjvegg

  STUE
  Kledning rundt salongvinduet med 
bakbelyst plexiglass
  Sittegruppe i salongen:

 - Seter med høyt komfortnivå
 - Setene kan justeres i dybden
 -   Hodestøttene kan reguleres i høyden
 - Bekledningsplate i tre
 - Bakbelysning nederst på møbelet
 -  Oppbevaringsmuligheter under 

sittegruppen
  Bord: ny panelkant DUO 3D CASTELLO/
ELEGANCE

  Bord med forlenger
  Klar til å installere et TV, med stativ

  KJØKKEN
  Kjøkkenkrok: ny panelkant DUO 3D 
CASTELLO/ELEGANCE

  Kjøleskap med fryser
  Ny krydderholder
  Kjøkkenblokk:

 -  Bakbelysning nederst på møb
-  Stor oppvaskkum i glatt rustfritt stål 

med blankt, svart glassdeksel
 -  Kjøkkenkran i messing med blandebatteri 

av keramikk
-  Koketopp av glass, 2 nedfelte bluss med 

deksel 2-i-1: brannbeskyttelse og ekstra 
benkeplass

 - Utvidelse av arbeidsbenken
 - Integrert søppelbøtte
 - Integrert fl askeholder (unntatt V62)
 - Oppbevaringsnisje
  Skuffer med skuffe-innsats til bestikk/
gryteskuffer med sentrallås

  Kledning rundt kjøkkenvinduet, med 
integrerte, bakbelyste skapløsninger (V62)

  NYTT BAD
  Hvit, rektangulær vaskeservant 
(V62: rund vask)
Høyt skap med speildører
Nisjer
Ny laminatutførelse servantplate
  Dusjkolonne med overflate i plexiglass 
og hånddusj (V68)
Dusjkar med dusjgardin (V62, V68)
Håndkleholder
Koppholder og kopp
LED-belysning
  WC med uttrekkbar toalettank
  Trerist i dusjen av type teak (unntatt V55)
  Laminatbelegg på dusjveggen

  SOVEROM
  Permanent seng med madrassrammer 
i aluminium med lamellbunn
  Permanent seng med BULTEX®-skum 
madrass

  Trekk til madrassen i permanent seng 
med strekkstoff av høy kvalitet
  Høyttalere på soverommet
  Oppbevaringsmuligheter over bakdøren

  UTSTYR CHASSIS
  4 plasser iht. vognkort 
  ABS-bremser
  Servostyring
  Kollisjonspute på førersiden
  Elektriske og varmende sidespeil
  Sentrallås på dør til bodel og førerhus 
med fjernkontroll
  Reservehjul
  Forsterket hjuloppheng, på bakakselen 
(V62, V68)

  UTSTYR I KABINEN
  Blendingsgardiner i førerhus
(frontrute og sideruter)
  Elektriske vinduer foran
  Uavhengig bilradiofunksjon
  Matte i førerhus
  Ny, leselampe med TOUCH-bryter 
i førerhuset

  UTSTYR I BODELEN
  Nytt digitalt styringspanel
   Antikollisjon-system, gjør det mulig
å kjøre med gassoppvarming
  Klarlagt kabling til solcellepanel
og ryggekamera
  Trepunkts opprullbart sikkerhetsbelte(r) 
i førerhus
  USB-kontakter på stue/soverom
  Utendørs dusj med varmt- og 
kaldtvannskran
  Høyttaler i salongen for bedre lydkvalitet 
både når du kjører, og når du tar en pause

CASTELLO
Blank og utførelse dekor tvers 
over dørbekledningen, med 

kromlist, lyst og vennlig

ELEGANCE
Nytt, lunt og raffi nert

1  - Denver-stoff
2 - Détroit-stoff (ekstrautstyr)
3 -  Manchester TEP*-stoff 

(ekstrautstyr) 

4 - Montréal TEP* (ekstrautstyr)

*Polyamidbelagt stoff (Tep).
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EKSTRAUTSTYR TIL BODELEN vekt (kg)
SKYVIEW Panoramasoltak (V55, V68) - 20
Stekeovn 20 liter med grill (V55, V68) - 15
Stekeovn 18 liter uten grill (V62) - 15
Sidedør med myggnett Sc Ex 3
Elektrisk gulvvarme (230 V) Sc Ex 5
Isolert og oppvarmt spillvannstank Sc Ex 12
Teppesett til bodel Sc Ex 5
TRUMA COMBI 6 « E-H » (gass og elektrisk) med CP PLUS-varmestyring & iNet Sc Ex 1
TRUMA COMBI D (Diesel) med CP PLUS-varmestyring - -
Utvendig vinterisolasjon (vinduer og frontrute) - 5
Isoleringssett på bakdører: « Beskyttelse bak mot sterk kulde » - 2
Ekstra kabinbatteri - 27
GPS-navigasjon + ryggekamera med bilradio og innebygd skjerm - 4
Ryggekamera med  KENWOOD® multimediastasjon med 6,2" skjerm 4
Outdoor camping-sett: to klappstoler og et camping-bord, med trekk - 9

EKSTRAUTSTYR TIL CHASSIS vekt (kg)
Lakk i grå aluminium metallic - -
Parkeringssensor - -
Forsterket hjuloppheng, på bakakselen - 6
Traction+ med Hill Descent Control b Sc Ex 2
Automatisk girkasse med 9 gir (kan ikke fås for 120 hk, krever 16" felger av lettmetall og ØKO-PACK c) - 15/58**
Motor 2,3 L - 140 hk (V55) - -
Motor 2,3 L - 160 hk (inkludert ECO-PACK c) - 20
Motor 2,3 L - 180 hk (inkludert ECO-PACK c) - -
Tåkelys foran - 1
Daglys med lysdioder - -
Automatisk klimaanlegg i førerhus - 1
Ratt og girspakkule i skinnutførelse - -
Rattkontroll for radio - 1

a:  ESC (Electronic Stability Control): Konstant kontroll av kjøretøyets stabilitet (styring og bevegelse av hjulene), og ved behov vil kontrollsystemet bremse hvert hjul individuelt, 
eller redusere motoreffekten for å redusere hastigheten. 

b: Traction+: I tilfelle gjørme, snø, sand eller gress, fjernes drivkraften fra hjulet som har problemer, og flytter den til det som har bedre grep.
c: ECO-PACK: Stopp & Start + smart vekselstrøms dynamo, styrke 200 Amp, drivstoff pumpe som betjenes elektronisk.

Visse modeller som er avbildet i denne katalogen kan være presentert med ekstrautstyr. Bilder er ikke kontraktsfestet: Stilelementer, dekorasjon og tilbehørsdeler er ikke inkludert. 
Ettersom en del av produksjonen til RAPIDO er tiltenkt eksport, kan karakteristikkene ved de avbildede modellene variere fra ett land til et annet. For en nøyaktig beskrivelse av 
de markedsførte modellene oppfordrer vi deg til å kontakte din forhandler. RAPIDO forbeholder seg retten til å utføre endringer på sine modeller uten forhåndsvarsel. Til tross for 
arbeidet vi har lagt ned i denne katalogen, utgjør den ingen kontrakt. Din forhandler står til din disposisjon for å gi deg alle de opplysningene du ønsker.

Alle bobilene i RAPIDO-serien 2020 som er tilgjengelig fra våre skandinaviske 
distributører vil kunne skryte av et veldig komplett utstyrsnivå, som er 
tilpasset nordisk bruk, og som er avhengig av modell* inkluderer:

RAPIDO er knyttet til de Skandinaviske lendene med en lang 
suksesshistorie.

For alle, våre norske, svenske, fi nske og danske kunder, har vi i langt tid tilpasset våre produkter til deres spesielle behov: 
isolasjon av våre kjøretøy, oppvarming, tekniske installasjoner har blitt optimert, og spesifi kt utstyr har blitt utviklet. 
I dag tar RAPIDO et stort skritt for deg med denne spesielle bobilversjonen: Scandinavian Exclusive.

 ELEKTRISK GULVVARME + INET
 TRUMA EH VARMEAPPARAT
 RAPIDO-VAN PAKKE**
 TEPPESETT TIL BODEL OG FØRERHUS
 OPPVARMET SPILLVANNSTANK
 TRACTION+ b, HILL DESCENT CONTROL
 MYGGNETT I BODELSDØR
 SPESIELL LOGO: « SCANDINAVIAN EXCLUSIVE »

RAPIDO 2020
mer skandinavisk enn aldri før

**  RAPIDO-VAN pakken inneholder 

 AIRBAG PÅ PASSASJERSIDEN
 FARTSHOLDER MED FARTSBEGRENSER
  ESC MED ASR (ANTISPINN), ROM (ANTIVELT) 
OG BAKKESTARTASSISTENT a

 MANUELT KLIMAANLEGG FØRERHUS
  KOMFORTABLE, HØYDEREGULERBARE 
FØRERHUSSETER MONTERT PÅ DREIBAR 
SOKKEL OG 2 ARMLENER
  MALT FRONTFANGER, I KAROSSERIETS FARGE
  AUTOMATISK GASS-INVERTER DUO CONTROL 
  PIONEER® BILRADIO MED USB 
OG BLUETOOTH® FUNKSJON

*  Se detaljer for hver modell i den 
tekniske guiden. Vekten som er 
oppgitt i de tekniske spesifi kasjonene 
for dette utstyret er ikke inkludert i 
kjøretøys tomvekt og skal trekkes 
fra nyttelasten.

Når du bestiller en RAPIDO, inkluderer tomvekten vekten til standard utstyr. En vans tomvekt beregnes i samsvar med gjeldende lovgivning og inkluderer kjøretøyets 
vekt i kjøreklar stand med en sjåfør (75 kg), gassflaske, ferskvannstank (50 L) og drivstofftank fylt til 90 % av kapasiteten med et avvik på +/- 5 %. Alle kjøretøyene er 
produsert i samsvar med forordning 1230/2012. Merk at det er opp til brukeren å tilpasse sin last og antall medreisende i forhold til kjøretøyets totale lastevekt (TLV) 
og vekten på ekstrautstyret som han har installert eller fått installert. 

* Rentvannstank kan fylles til en kapasitet på 110 L. Denne økningen resulterer i en reduksjon av nyttelast.

KJØRETØYETS MÅL (m)
Total lengde 5,99 6,36 6,36
Total bredde 2,05 2,05 2,05
Total bredde « garasje » med åpne bakspeil 2,51 2,51 2,51
Total høyde 2,59 2,59 2,59
Innvendig nyttehøyde 1,89 1,89 1,89
VEKT
Total lastevekt - TLV 3,5 T 3,5 T 3,5 T
LTVTV (Lovlig totalvekt + tilhengervekt) 6 T 6 T 6 T
Tomvekt i kjøreklar stand (kg) 2971 3081 3111
CHASSIS
Chassis FIAT FIAT FIAT
Standard motor 2,3 L - 120 hk 2,3 L - 140 hk 2,3 L - 140 hk
Girkasser Manuell 6 gir Manuell 6 gir Manuell 6 gir
Miljøstandard Euro 6d-temps Euro 6d-temps Euro 6d-temps
Akselavstand (m) 4,035 4,035 4,035
Drivstofftank (liter) 75 75 75
Svingradius mellom fortauskanter (m) 14,28 14,28 14,28
MÅL FOR BAGASJEROMMET (mm)
Bredde 870 1205/825 1030/665
Lengde 1280 1055 1330
Høyde 675 715 675
MÅL LIGGEPLASSER (mm)
Tverrseng 1920 x 1320 - -
Fransk seng - 1980 x 1250 -

Enkelsenger - -
1950 x 800 + 1930 x 800 

eller king size 1920 x 1300
Salong kan omgjøres til seng 1850 x 1000/650 1850 x 1000/685 1850 x 1000/650
AUTONOMI
Kjøleskap med fryser 135 L AES 135 L AES 135 L AES
Ferskvann (liter) 110/50* 110/50* 110/50*
Spillvann (liter) 100 100 100
Gasstype og kapasitet (gass medfølger ikke) Propangass 2 x 13 kg Propangass 2 x 13 kg Propangass 2 x 13 kg
Kapasitet til batteri 100 Ah 100 Ah 100 Ah
Energi Strømforsyning 230 V, lader 230 / 12 V
Kontakter 2 230 V 10 A kontakter / 3 12 V 7,5 A kontakter / 5 USB-kontakter 5 V 1A

Sc Ex = Scandinavian Exclusive. ** 140 hk : 58 kg, 160/180 hk : 15 kg.

55 62 68
Utstyr og tekniske egenskaper
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PACK CONTROL (Ekstrautstyr) 1 KG
Utvendige sidespeil med elektrisk 
innfolding

TPMS: Automatisk kontroll av
lufttrykket i dekkene

Dødvinkelsensor og ryggesensor

SAFETY PACK (Ekstrautstyr) 1 KG
Nødbremsesystem: Systemet detekterer hindringer foran bilen, varsler førereren 
og utløser en automatisk nødbremsing

Filskiftevarsler: systemet varsler deg hvis bobilen er på vei ut av kjørebanen sin ved å utløse et lydsignal 
og en blinkende varsellampe

Smart og aktivt fjernlys: systemet oppdager biler som kommer imot og dimmer 
fjernlyset for å unngå blending

Automatisk skiltgjenkjenning: Tillatt fartgrense og forbudsskilt mot forbikjøring 
blir vist på skjermen i dashbordet

Regn- og lyssensor: Regnsensoren setter i gang vindusviskerne og regulerer deres hastighet. 
Lyssensoren slår automatisk kjørelyset på ved behov

19_R016_017_CATALOGUE_VAN_2020.indd   9 05/08/2019   09:42


