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SERIE M

M66 M96

TENK PÅ DET
Når du bestiller en RAPIDO, inkluderer tomvekten 
vekten til standard utstyr. Bobilers tomvekt 
beregnes i samsvar med gjeldende lovgivning 
og inkluderer kjøretøyets vekt i kjøreklar stand 
med en sjåfør (75 kg), gassflasker, ferskvannstank 
(20 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. 

KJØRETØYETS MÅL (M)
Total lengde 7,54 7,54
Total bredde 2,35 2,35
Total bredde « garage » med åpne bakspeil 2,76 2,76
Total høyde 2,95 2,95
PLASSER
Plasser med belte 2+2 2+2
Plasser iht. vognkort 3* 3*
Spise plasser 5 5
Sengeplasser 2+2 2+2
Sengeplasser (med ekstrautstyr uten førerhusseng) 2+1 2+1
VEKT

Total lastevekt - TLV LIGHT : 3,5 T / 3,88 T
 HEAVY : 4,5 T

LIGHT : 3,5 T / 3,88 T
 HEAVY : 4,5 T

LTVTV (Lovlig totalvekt + tilhengervekt) LIGHT/HEAVY : 5,5 T LIGHT/HEAVY : 5,5 T
Tomvekt i kjøreklar stand (kg) 3175 3175
CHASSIS
Chassis MERCEDES AL-KO MERCEDES AL-KO
Motor 2,2 L - 143 hk 2,2 L - 143 hk
Miljøstandard Euro VI Euro VI
Akselavstand (m) 4,2 4,2
Bredere sporvidde bak (m) 1,98 1,98
DOBBELTGULV TIL OPPBEVARING (CM)
Indre mål for hovedoppbevaringen (17,5 - 20) x (58 - 83) x 210 (17,5 - 20) x (58 - 83) x 210
Tilgang fra høyre (H x L) 2 x (23 x 47) 2 x (23 x 47)
Tilgang fra venstre (H x L) NOVABOX + 23 x 72 NOVABOX + 23 x 72
Oppvarmet Ja Ja
BAGASJEROM/GARASJE (CM)
Indre mål (Maks. H x Maks. L) 120 x 114 120 x 114
Tilgang fra høyre (H x L) 112 x 89 117 x 89
Tilgang fra venstre (H x L) 112 x 89 112 x 89
Oppvarmet Ja Ja
VARMESYSTEM
Oppvarmingssystem Truma Combi 6 CP PLUS & iNet / ALDE & iNet EKSTRAUTSTYR Truma Combi 6 CP PLUS & iNet / ALDE & iNet EKSTRAUTSTYR
MÅL SENGEPLASSER (MM)
Seng bak 2 x (850 x 2100) eller king size 1370 x 2060 1600 x 1980
Inntrekkbar førerhusseng 1400 x 1910 1400 x 1910
AUTONOMI (LITER)
Ferskvann [A] 130/20 130/20
Spillvann 110 110
Type kjøleskap Absorpsjon Absorpsjon
Kjøleskapvolum 177 177

Tekniske data

ALDE ekstrautstyrALDE ekstrautstyr

Høye 
enkeltsenger

Alle data for vekt og mål er gitt med et avvik på pluss eller minus 5 %.
Chassis MERCEDES: Beskrivelsen av chassisene er forskjellig fra konstruktørenes salgsbeskrivelser.

Tomvekt: Vekten som er angitt i katalogen, er basert på manuelt gir, uten tilhengervekt, med motor i klassen inngangsmodell.  
Ekstrautstyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøyets tomvekt. Vekten til ekstrautstyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.

* TLV 3500 kg = 3 plasser iht. vognkort manuell girkasse, eller automatgir uten Muligheten tilhengerfeste / 2 plasser iht. vognkort automatgir med Muligheten tilhengerfeste ; TLV 3880/4500 kg = 4 plasser iht. vognkort
[A] Rentvannstank kan fylles til en kapasitet på 130 L. Denne økningen resulterer i en reduksjon av nyttelast.
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Ekstrautstyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøyets tomvekt. Vekten til ekstrautstyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.

Helintegrerte MERCEDES AL-KO-chassis med bredere sporvidde bak og dobbeltgulv til oppbevaring

Utstyr og komfort

HELINTEGRERTE

* Polyamidbelagt stoff. ** Kun for innredningene PARIS og AUSTIN. [A] Antall plasser på vognkortet kan blir redusert. [B] Se baksiden. • = Standard, O = Ekstrautstyr, Sc Ex = Scandinavian Exclusive

KONSTRUKSJON VEKT (KG)
NOVATECH-konstruksjon •
Støtsikker fasadepaneler i polyester •
Støtsikkert tak i polyester •
Undersiden av gulvet i polyester - utvendig beskyttelse •
Karosserikonstruksjon med polyuretan i gulvet •
Isolasjon av Styrofoam® (tak - vegger - gulv) •
Bagasjerom i meget slitesterk polyuretan •
KAROSSERI OG ÅPNINGER
Hvitt karosseri, karosseribunn og støtfangere •
Bodelsdør med 2-punkts dørlås med fast vindu og integrert søppelbøtte •
Bodelens dør L: 540 mm •
Myggnett i bodelsdør •
Sentrallås med fjernkontroll til dørene i bodel og førerhus •
Fastmontert isolert stigbrett L •
Elektrisk, uttrekkbart stigbrett på bodelen •
Elektrisk, uttrekkbart stigbrett ved sjåførdøren O
Sidevinduer i bodelen med innramming i polyuretan •
Dobbeltglass i vinduene i bodelen, med kombinert blendingsgardin og insektnett •
Stor takluke i salongen med bakbelyst TEP* ramme •
Takluke på soverommet med bakbelyst TEP* ramme •
Gjennomsiktige takluker med myggnett og blendingsgardin •
Utvendig belysning over bodelsdøren LED
Utvendige luker 230 V og luke for vanntank utstyrt med magnetisk lukking •
VARMESYSTEM
Oppvarming TRUMA Combi 6 med CP PLUS-varmestyring •
Oppvarming TRUMA Combi 6 EH (gass og elektrisk) med CP PLUS-varmestyring & iNet 1 Sc Ex
iNet •
ALDE sentralfyring ekstra komfort Arctic, med FROST-kontroll 
+ temperaturjustering for soverom 65 O
Varmen sendes ut gjennom bordbeinet i salongen 
(med mindre du har teleskopbein) *standard på ALDE
Ekstra oppvarming MERCEDES *standard på ALDE
ALDE Gulvvarme i bodel med varmt vann (kun tilgjengelig med ALDE varmesystem) 8 O
ALDE-varmematte til kabin (kun tilgjengelig med ALDE varmesystem) 6 O
Varmeledning til frontrute TRUMA for å fjerne kondens (ikke kompatibel med WEBASTO) •
Ekstra oppvarming på drivstoff i førerhuset WEBASTO 2Kw *som ekstrautstyr på ALDE 8
Oppvarmet spillvannstank •
Utvendig inspeksjonsluke til varmeapparat (tilgang for tømming, vedlikehold) •
LAGRINGSPLASS
Gjennomgående dobbeltgulv til oppbevaring, med tilgang utenfra og innenfra •
Oppvarmet og opplyst dobbeltgulv •
Tilgang til bagasjerom/garasje på venstre side og på høyre side •
Nedfelt bagasjerom/garasje på venstre og høyre side •
Bagasjerom/garasje kan høydejusteres *kun på M96
Oppvarmet bagasjerom/garasje •
LED lysrampe øverst i bagasjerommet •
Utendørs dusj med varmt- og kaldtvannskran 1 Sc Ex
MØBELINNREDNING
NACARAT møbler (innslag av massivt lønnetre) eller DUNA møbler •
Overskapsdørene er hvite og glanset •
Underside av førerhussengen, med TEP*-kledning med stikninger og LED-lyspunkter •
Dekkstoff til førerhusseng med RAPIDO brodert inn •
Seter Stoff/TEP*: MANCHESTER, MONTREAL, PARIS, MILAN, TORONTO •
Seter skinn: AUSTIN 8 O
Gardiner med maljer •
Dimmer for indirekt belysning i salongen og på soverommet •
STUE
Skumbenker til stuen, høyelastisk skum med høy tetthet •
Sittebenkens ryggstø er utstyrt med magneter •
Bord med laminatbelegg, med kantprofiler i massivt tre (NACARAT), eller med 3D-finert DUO-kant (DUNA) •
Klaffbord •
Plass til TV (flatskjerm), med kabelopplegg 12 V - koaksial - HDMI 
(mål i mm: lengde 805 - høyde 500 - dybde 70) •
Integrert TV-møbel med bakbelysning og hylle •
Høyttaler i bodelen •
Monteringshus for lysspottene under overskap med integrert USB-kontakt og dimmer •
3 puter som står i stil med innredning (salong) •
Skille dag/natt •
Trepunkts opprullbart sikkerhetsbelte (førerhus og bodel) 2+2
Armlener på sofabenken i den åpne salongen •
Belysning i bodel LED
Stemningslys i stue/kjøkken/soverom LED
Teppesett til bodel og førerhus 11 Sc Ex
KJØKKEN
Arbeidsbenk med laminatbelegg •
Utvidelse av arbeidsbenk på kjøkkenet •
Belysning under arbeidsbenken LED
Bakbelyst kledning rundt kjøkkenvinduet, med integrert krydderhylle •
Skuffer i kjøkkeninnredningen med fronter i glanset hvitt •
Skuffer med demping og elektrisk sentrallås •
Kjøkkenkran i forkrommet messing med blandebatteri i keramikk •
Koketopp med 2 bluss i rustfritt stål, med adskilte, sorte deksler og piezoelektrisk tenner •
Koketopp med 3 bluss i rustfritt stål, med adskilte, sorte deksler og piezoelektrisk tenner O
Kjøleskap med dør og dobbel hengsling (åpnes mot venstre eller mot høyre) •
Kjøleskap med ekstra dybde •
Stengeklaff på ristene på kjøleskapet (til vinterbruk) •
Design avtrekkshette med berøringsfront Sc Ex
Stekeovn 25 liter med grill 21 O
BAD
Baderoms tilbehør med kromdetaljer •
Bad « sentral XXL » med dobbel skillevegg •
Dusjkolonne med skifergrå overflate i plexiglass med bakbelysning som du 
selv kan tilpasse, etter smak og behag •
Dusj uavhengig fra badet •
Dusjhode med vannsparer (-22 %) •
Tørkestativ •
Rektangulær termoformet designvask med batteri av messing og keramikkpatron •
WC med uttrekkbar toalettank, teleskopisk håndtak og hjul •
Termoformet, lettspylt kammer for toalettkassett •

SOVEROM VEKT (KG)
Permanent seng med madrassrammer i aluminium med lamellbunn og BULTEX® madrass av høyelastisk skum •
Permanent seng, høydejusterbar (≈30 cm) med elektriske sylindere *kun på M96
Vegghengte garderobeskap med «push lock»-lukkemekanisme og dus belysning *kun på M96
Oppbevaringsskuff under sentral seng *kun på M96
Bakbelyste oppbevaringsnisjer i sidene med USB-kontakt og 12 V-kontakt *kun på M96
Sengegavl med møbelstoff, belyst bakfra •
Helning av sengens hodeende på permanent seng *kun på M96
Uttrekkbar sengeramme til sentral seng *kun på M96
Sengens fotende kan heves for å forenkle tilgang til skap (høye enkeltsenger) *kun på M66
Overmadrass med formminne på permanent seng 6 O
4 puter som står i stil med soverommets møbelinnredning •
Plass for et ekstra TV på soverommet, med HDMI-forhåndskabling og 12V-koaksial kabel •
ENERGI KOMFORT
Bodelsbatteri « vedlikeholdsfritt » med kobling og separator (100Ah) •
Ekstra bodelsbatteri « vedlikeholdsfritt » (krever et første « vedlikeholdsfritt » bodelsbatteri) 24 O
Opplegg for LITHIUM-batteri i bodelen - SUPER B READY •
Batteri LITHIUM 90 Ah til bodelen SUPER B EPSILON -10 O
Ekstra bodelsbatteri LITHIUM 90 Ah SUPER B EPSILON (total kapasitet = 180 Ah, krever et første LITHIUM-batteri i bodelen) 13 O
Bodelsbatteri AGM 92 Ah 3 Sc Ex
Ekstra bodelsbatteri AGM 92 Ah (krever et første AGM bodelsbatteri) 3 O
« Coming home »-funksjon som består i at utelyset tennes automatisk og det elektriske stigtrinnet trekkes ut •
Bakbelyst stigbrett til bodelen. Lyset slås på idet døren åpnes •
Digitalt kontrollpanel •
NOVABOX: Bedre tilgjengelighet til det tekniske rommet •
Sikringsskap med beskyttede uttak til tilbehør •
Utvendig kontakt 230 V •
Innendørs kontakt 230 V 6
Innendørs kontakt 12 V 6
Innendørs kontakt USB 5 V 9
Automatisk vendebryter med antikollisjon-system, gjør det mulig å kjøre med gassoppvarming •
Forhåndskabling for solpanel •
Sentralstyring av vannfordelingen (tilgang til alle koblinger) •
UTSTYR CHASSIS 
Motor 2.2 liter 143 hk •
Motor 2.2 liter 170 hk (Vekt 170 hk/143 hk) 10 O
Stopp & Start •
AdBlue® tank (liter) 22
65 liters dieseltank •
92 liters dieseltank *standard på HEAVY
Drivstoffilter med vannutskiller Sc Ex
Automatgir med 9 gir: 9G TRONIC 30 O
Elektrisk håndbrekk Sc Ex
Chassis HEAVY = TLV 4,5 T (143 hk/170 hk) 40 O
ABS (forhindrer at bremsene låser seg), ASR (antispinn), EBV (elektronisk fordeling av bremsekraften), 
ESP (antiskrens) •
MERCEDES-isolation av motorrommet og kledning under motoren •
Bakkestartassistent •
Automatisk avstandsregulering, DISTRONIC O
Fartsholder TEMPOMAT med fartsbegrenser •
Airbag på førersiden og på passasjersiden •
Motorassistanse ved kald oppstart (Blow-by) •
Startsperre •
TPMS (Automatisk kontroll av lufttrykket i dekkene) O
Ekstra fjernstyrt nøkkel (PLIP) •
Start uten nøkkel Sc Ex
Daglys med lysdioder •
100% LED frontlys Sc Ex
Tåkelys Sc Ex
Automatisk tenning av billysene Sc Ex
Utvendige sidespeil av busstypen: elektriske med avising og dobbel sikt (Fast vidvinkellinse) / tofarget •
Forsterket hjuloppheng foran •
Hjuloppheng bak med separate hjul (AL-KO) •
Stabiliseringssylindere (bak eller mellom akslene) 5 Sc Ex
Stabiliseringssylindere Tilpasset « HEAVY » *standard på HEAVY
Stabiliseringssystem i tilfelle sidevind Sc Ex
16" stålfelger •
MERCEDES-felger i lettmetall 16" 2 O
MERCEDES-felger i lettmetall 17" *som ekstrautstyr på HEAVY -4
Tilhengerfeste [A] (2000 kg, maks. totalvekt med tilhenger må respekteres) [B] (vekt ekstrautstyr ± 5 kg) 53
Motorsykkelstativ + tilhengerfeste [A] (vekt ekstrautstyr ± 5 kg) 100
Motorsykkelstativ [A] (vekt ekstrautstyr ± 5 kg) 65
Punkteringssett •
UTSTYR BODEL
Førerdør med el vinduer •
2-punkts dørlås på førerdøren Sc Ex
Høyde regulerbare fører seter •
Broderi på hodestøttene på førerhussetene (reliefftrykk hvis du velger skinnseter) •**
Roterende AGUTI førerseter trukket med stoff fra vårt setestoff-assortiment •
Koppholdere •
Ned feltbart deksel på de små oppbevaringsboksene på sidene og i midten Sc Ex
MERCEDES MBUX 10,25" multimedia system med GPS og DAB-teknologi Sc Ex
Klimaanlegg i førerhus TEMPMATIC halv-automatisk Sc Ex
Automatisert klimaanlegg i førerhuset, THERMOTRONIC 2 O
Senkeseng førerhus med stavbunn og BULTEX®-skum madrass, trekkes ut ved hjelp av sylindere •
Termoformet dashbord i sort design •
Krommet innramming av instrumenter •
Ratt og girspakkule i skinnutførelse (kun ratt hvis automatgir) Sc Ex
Ryggekamera med kontrollskjerm integrert i instrumentbordet Sc Ex
Multifunksjonelt ratt med justerbar høyde og vinkel Sc Ex
Mekanisk solskjerm med opprullingssystem •
Farget glass i frontrute og vinduer •
Dobbelbrettet skyvbar isotermisk blendingsgardin til frontrute: opp/ned (solskjerm) og ned/opp (synlighet) Sc Ex
Utvendig vinterbekledning 5 O
Dobbel sidevinduer førerdelen (unntatt førerdør) 10 O
Uten førerhusseng, med teleskopiske salongbordben for sengeposisjon O
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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:

**  SELECT-pakken inneholder 

blant annet og avhengig 

av modeller:

*  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.

  AIRBAG PASSASJER

  CRUISE CONTROL

  SIDESPEIL MED 

AVISINGSFUNKSJON

  KENWOOD® BILSTEREO OG 

HØYTTALERE

  RYGGEKAMERA

  NEDFELLBARE ISOTERMISKE 

BLENDINGSGARDINER TIL 

FØRERHUSDØREN OG PÅ 

SKINNER TIL FRONTRUTEN

  BODELSDØR MED FAST VINDU 

OG INTEGRERT SØPPELBØTTE

  HØYTTALERE I BODELEN

  MYGGNETT I BODELSDØR

  ...*

  IBS: VISNING AV GJENVÆRENDE 

BATTERITID

  2-PUNKTS DØRLÅS PÅ FØRERDØREN

  OVERMADRASS MED FORMMINNE 

PÅ PERMANENT SENG

  RATT OG GIRSPAK I SKINN

  RATTKONTROLL FOR KENWOOD®-

RADIO

  KONTROLL OVER RADIOEN 

(ON/OFF, VOLUM OG KANALER) 

FRA SENGEN

  TÅKELYS

  KROMMET INNRAMMING 

AV INSTRUMENTER

  ...*

  MERCEDES MBUX 10,25"

MULTIMEDIA SYSTEM MED GPS 

OG DAB-TEKNOLOGI

  RYGGEKAMERA MED INNEBYGD 

KONTROLLSKJERM PÅ DASHBORDET  

  KLIMAANLEGG I FØRERHUS 

TEMPMATIC HALV-AUTOMATISK  

  TÅKELYS  

  AUTOMATISK TENNING 

AV BILLYSENE  

  STABILISERINGSSYSTEM 

I TILFELLE SIDEVIND

  START UTEN NØKKEL

   ...*

 ELEKTRISK GULVVARME ELLER VARMENDE DOBBELTGULV
 TRUMA EH OG INET ELLER ALDE ARCTIC + VARMEAPPARAT
  ** SELECT-PAKKE (C, 6F, 8F, 80dF-SERIEN) / **** M-PAKKE (M-SERIEN)
 *** EXECUTIVE-PAKKE (DISTINCTION -SERIEN)

  DIMMER FOR INDIREKTE BELYSNING I SALONGEN 
 TEPPESETT TIL BODEL OG FØRERHUS
 OPPVARMET SPILLVANNSTANK
 ESC MED ASR, ROM OG BAKKESTARTASSISTENT, TRACTION+ (FIAT)
 STABILISERINGSSYLINDRE BAK
 SPESIELL LOGO: « SCANDINAVIAN EXCLUSIVE »

 100% LED FRONTLYS (DISTINCTION, M)
 BODELBATTERI AGM 92 AH
 KENWOOD® DAB MULTIMEDIASTASJON MED 7’’ SKJERM OG APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO-FUNKSJONER
 UTENDØRS DUSJ MED VARMT- OG KALDTVANNSKRAN
 UTVENDIGE SIDESPEIL AV BUSSTYPEN: ELEKTRISKE MED AVISING / HVITE (HELINTEGRERTE)

***   EXECUTIVE-pakken 
inneholder blant annet 
og avhengig av modeller:

***   M-pakken inneholder blant 

annet og avhengig 
av modeller:

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.

RAPIDO er knyttet til de Skandinaviske lendene med en lang 
suksesshistorie.
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RAPIDO 2021 
mer skandinavisk enn aldri før

Lyst til å være sammen om de beste 
opplevelsene, i en RAPIDO?

Bli med i klubben Groupe RAPIDO! 
Det er helt kostnadsfritt.
www.clubgrouperapido.com

år /
 100000km.

5Alle RAPIDO bobiler kjøpt 
fra en offisiell Rapido forhandler 
i Norge inkluderer

FIAT MAXIMUM 
CARE CAMPER 
garantiutvidelse til

414 RUE DES PERROUINS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. +33 2 43 30 10 70 - FAX +33 2 43 30 10 71
Visse modeller som er avbildet i denne katalogen, kan være presentert med ekstrautstyr. Bildene 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.

[B] Den maksimale vekten som teknisk kan trekkes, er data som er knyttet til godkjenningen av det komplette kjøretøyet. Avhengig av hengerfeste som vil være montert på kjøretøyet, og de spesifikke 
verdiene som er gitt av hengerfeste og kulekoblingens produsent, vil den maksimale vekten som kan trekkes kunne være mindre. Motstandsegenskapene til hengerfeste og dens kule (spesielt 
D- og S-verdiene) vil være inngravert på en plate festet på koblingen. D-verdien gjør det mulig å fastslå maksimalt tillatt vekt på hengerfeste (MMA) med den følgende beregningen: 
MMA = (DxTx1000)/[(Tx9,81)-(1000xD)], med T = kjøretøyets maksimale vekt (tillatt totalvekt) (i kg) og D = verdi (i kN) som kan leses på hengerfeste. Den maksimale vekten for tilhengeren (i kg) er 
dermed lavere eller lik MMA for en maksimal vekt som kan trekkes av kjøretøyet, som kan være inntil 2000 kg. 
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