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1 2

3

1 - Denver-stoff 
2 -  Manchester TEP*-stoff  

(ekstrautstyr) 
3 - Montréal TEP* (ekstrautstyr)

* Polyamidbelagt stoff (Tep).

 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
  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
  Stigtrinnet glir automatisk fram når du åpner 
skyvedøren på siden
Polyester-overbygg med krombelagt markering (V65 XL)

 Oppvarming
  Oppvarming TRUMA Combi 4 med CP PLUS-
varmestyring

 Møbelinnredning
  Nytt, trendy BELLAGIO-interiør, matt finish, nytt 
dekorelement på døren, og kromlist
  Nytt, lunt NACARAT-interiør med kontrastfarger, 
blank finish, nytt dekorelement på døren, og
kromlist
  Automatisk LED-belysning innendørs/utendørs 
med « coming home/leaving home »-funksjon
  Nytt, mørkt laminatbelegg til 
arbeidsbenken og salongbordet (BELLAGIO)
  Lyst mineralt laminatbelegg til arbeidsbenken 
og salongbordet (NACARAT)

 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: panelkant DUO 3D (NACARAT)
  Bord med forlenger
  Klar til å installere et TV, med stativ

 Kjøkken
  Kjøkkenkrok: panelkant DUO 3D (NACARAT)
   Kjøleskap med fryser
  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
- Trådkurv for fl asker (V68)
- Oppbevaringsnisje
  Skuff er med skuff e-innsats til bestikk/gryteskuff er 
med sentrallås
  Kledning rundt kjøkkenvinduet, med integrerte, 
bakbelyste skapløsninger (V62)

Bad
  DUO’SPACE: toalett med skillevegg som kan vippes 
inn mot fast vegg for optimisering av plassen (V68)
  MODUL'SPACE®: ny form på dusjkaret; med 
brukervennlige, avrundede hjørner (V55, V65 XL) 
  Hvit, rektangulær vaskeservant (V55, V65 XL)
  Rund, hvit servant (V62, V68)
  Nytt vannfallarmatur (DUO'SPACE)
  Høyt skap med speildører (unntatt V65 XL, V68)
  Nisjer
  Laminatutførelse servantplate
  Dusjkolonne med overflate i plexiglass 
og hånddusj (V68)
  Dusjkar med dusjgardin (V62)
  Håndkleholder
  Koppholder og kopp

  LED-belysning
   WC med uttrekkbar toalettank
  Trerist i dusjen av type teak (V62, V68)
  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
  Airbag på førersiden og på passasjersiden
  Elektriske og varmende sidespeil
  Sentrallås på dør til bodel og førerhus med 
fjernkontroll
  Reservehjul
  Forsterket hjuloppheng, på bakakselen 
(unntatt V55)

Utstyr i kabinen
  Blendingsgardiner i førerhus 
(frontrute og sideruter)
  Elektriske vinduer foran
  Uavhengig bilradiofunksjon
  Matte i førerhus
   Leselampe med TOUCH-bryter i førerhuset

Utstyr i bodelen
  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

Seter

Standardutstyr

BELLAGIO
Trendy interiør, matt fi nish, 

nytt dekorelement på døren, 
og kromlist

NACARAT
Lunt interiør med 

kontrastfarger, blank fi nish, 
nytt dekorelement på døren, 

og kromlist
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686255 65 XL
KJØRETØYETS MÅL (m)
Total lengde 5,99 6,36 6,36 6,36

Total bredde 2,05 2,05 2,05 2,05

Total bredde « garasje » med åpne bakspeil 2,51 2,51 2,51 2,51

Total høyde 2,59* 2,59* 2,88 2,59*

Innvendig nyttehøyde 1,89 1,89 2,13 1,89

VEKT
Total lastevekt - TLV 3,5 T 3,5 T 3,5 T 3,5 T

LTVTV (Lovlig totalvekt + tilhengervekt) 6 T 6 T 6 T 6 T

Tomvekt i kjøreklar stand (kg) 3 055 3 080 3 060 3 085

CHASSIS
Chassis FIAT FIAT FIAT FIAT

Standard motor 2,3 L - 120 hk 2,3 L - 140 hk 2,3 L - 140 hk 2,3 L - 140 hk

Girkasser Manuell 6 gir Manuell 6 gir Manuell 6 gir Manuell 6 gir

Miljøstandard Euro 6d-temp Euro 6d-temp Euro 6d-temp Euro 6d-temp

Akselavstand (m) 4,035 4,035 4,035 4,035

Drivstofftank (liter) 75 75 75 75

Svingradius mellom fortauskanter (m) 14,28 14,28 14,28 14,28

MÅL FOR BAGASJEROMMET (mm)
Bredde 870 1 205/825 870 1 030/665

Lengde 1 280 1 055 1 300 1 330

Høyde 675 715 675 675

MÅL LIGGEPLASSER (mm)
Tverrseng 1 950 x 1 320 - 1 950 x 1 370 -

Fransk seng - 1 980 x 1 250 - -

Enkelsenger - - - 1 950 x 800 + 1 930 x 800
eller king size 1 920 x 1 300

Salong kan omgjøres til seng 1 850 x 970/635 1 850 x 970/685 - 1 850 x 970/625

Senkeseng montert på glidehengsler - - 1 900/1 800 x 1 300 -

AUTONOMI
Kjøleskap med fryser 133 L AES 133 L AES 133 L AES 133 L AES

Ferskvann (liter) 110/50** 110/50** 110/20** 110/50**

Spillvann (liter) 100 100 100 100

Gasstype og kapasitet (gass medfølger ikke) Propangass 2 x 13 kg Propangass 2 x 13 kg Propangass 2 x 13 kg Propangass 2 x 13 kg

Kapasitet til batteri 100 Ah 100 Ah 100 Ah 100 Ah

Energi Strømforsyning 230 V, lader 230 / 12 V

Kontakter 2 230 V kontakter / 2 12 V kontakter / 5 USB-kontakter 5 V 

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 drivstofft  ank 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. 
* Høyde +45 mm med HEAVY-chassis og/eller 16-felger
** Rentvannstank kan fylles til en kapasitet på 110 l. Denne økningen resulterer i en reduksjon av nyttelast.
*** 140 hk : 58 kg, 160/180 hk : 15 kg.
a / b : Se baksiden.
Sc Ex = Scandinavian Exclusive.

Utstyr og tekniske egenskaper

EKSTRAUTSTYR TIL BODELEN Vekt (kg)

SKYVIEW Panoramasoltak (V55, V68) 20
Stekeovn 20 liter med grill (V55, V65 XL, V68) 15

Stekeovn 18 liter uten grill (V62) 15
Elektrisk gulvvarme (230 V) Sc Ex 5
Isolert og oppvarmt spillvannstank Sc Ex 12
Teppesett til bodel Sc Ex 5

Overmadrass med formminne på permanent seng 6
TRUMA COMBI 6 « E-H » (gass og elektrisk) 
med CP PLUS-varmestyring & iNet Sc Ex 1

TRUMA COMBI D (Diesel) med CP PLUS-varmestyring -
Varmeanlegg / varmtvannsbereder TRUMA COMBI 6 EH DIESEL med CP 
PLUS-varmestyring & iNet 1

Isoleringssett på bakdører: « Beskyttelse bak mot sterk kulde » 2

Ekstra kabinbatteri 27
Bodelbatteri AGM 92 Ah Sc Ex 3

KENWOOD® navigasjonssystem. 2
KENWOOD® DAB multimediastasjon med 7" skjerm og APPLE CAR PLAY/
ANDROID AUTO-funksjoner Sc Ex -

EKSTRAUTSTYR TIL CHASSIS Vekt (kg)

Metallisert lakk, grå aluminium / jerngrå -
CAMPOVOLO-grå lakk -
Parkeringssensor FIAT (Ikke mulig med tilhengerfeste) 1
Forsterket hjuloppheng, på bakakselen 6
Traction+ med Hill Descent Control a Sc Ex 2
Automatisk girkasse med 9 gir (kan ikke fås for 120 hk, 
krever 16" felger av lettmetall og ØKO-PACK b) 15/58***

Chassis HEAVY = TLV 4,25 T (160 hk/180 hk) med 90 liters dieseltank (unntatt V55) -
Motor 2,3 L - 140 hk (V55) -
Motor 2,3 L - 160 hk (inkludert ECO-PACK b) 20
Motor 2,3 L - 180 hk (inkludert ECO-PACK b) -
Tåkelys foran 1
Daglys med lysdioder -
Felger FIAT i lettmetall, 15" - 5

Felger FIAT i lettmetall, 16" 12

Automatisk klimaanlegg i førerhus 1
Ratt og girspakkule i skinnutførelse -
Rattkontroll for radio 1
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** RAPIDO-VAN pakken inneholder 
Fartsholder med fartsbegrenser
ESC med ASR (antispinn), ROM (antivelt) og bakkestartassistent c

Manuelt klimaanlegg førerHUS
Komfortable, høyderegulerbare førerhusseter montert på dreibar sokkel 
og 2 armlener
Malt frontfanger, i karosseriets farge
Automatisk Gass-inverter Duo Control
KENWOOD® DAB multimediastasjon med 6,2" skjerm
Ryggekamera med nattsyn
Ekstra fjernstyrt nøkkel (PLIP)
Sidedør med myggnetting

PACK CONTROL (Ekstrautstyr) 1 KG

Utvendige sidespeil med elektrisk innfolding

TPMS: Automatisk kontroll av luft trykket i dekkene

Dødvinkelsensor og Rear Cross Path Detection

SAFETY PACK (Ekstrautstyr) 1 KG

Nødbremsesystem: Systemet detekterer hindringer foran bilen, varsler førereren 
og utløser en automatisk nødbremsing

Filskift evarsler: 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

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.

414 RUE DES PERROUINS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. : +33 2 43 30 10 70 - FAX : +33 2 43 30 10 71

*  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. 

a :      Traction+: I tilfelle gjørme, snø, sand eller gress, fjernes drivkraft en fra hjulet som har problemer, 
og fl ytter den til det som har bedre grep.

b :     ECO PACK: Stopp & Start + smart vekselstrøms dynamo, styrke 200 Amp, drivstoff  pumpe som betjenes 
elektronisk.

c :      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 motoreff ekten 
for å redusere hastigheten.

Alle bobilene i RAPIDO-serien 2021 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
 BODELBATTERI AGM 92 AH
  KENWOOD® DAB MULTIMEDIASTASJON MED 7" SKJERM OG APPLE 
CAR PLAY/ANDROID AUTO-FUNKSJONER
 SPESIELL LOGO: « SCANDINAVIAN EXCLUSIVE »

RAPIDO 2021
mer skandinavisk enn aldri før
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