UTRUSTNING
CHASSI/BILDEL
Nya generationen Fiat chassi Euro 6
LED varselljus

Stilfull svart ram till strålkastare och
svart grill
Skyddande svart hasplåt

 iat Euro 6, 130 hk, 2,3 liters motor
F
• ABS bromsar
• EBD (elektronisk
bromsfördelningssystem)
• ESP Traction Plus + Hill Holder
Chassi Lux Paket är standard:
• Luftkonditionering
• Farthållare
• Backmonitor med möjlighet till
konstant visning
Designad instrumentpanel med
integrerad fabriksmonterad radio/
DAB/MP3-spelare med Bluetooth,
timer med justering upp till 3 timmar
och antenn i backspegel för bättre
mottagning
Strömbrytare till batteri, för att
förhindra tömning av batteri
Förare- och passagerar Airbags

Mörkläggningsgardiner för vindruta
och sidofönster
Bildelsmattor (demonterbara)

Pilotstolar, förare och passagerare,
i “Swift Design” (ingår i tillval
Design paket):
•T
 vå armstöd
• Integrerat nackstöd
•S
 nurrbar
•J
 usterbar i höjd- och längsled
•H
 elt klädda/stoppade i Swift klädsel
Elektronisk startkodsystem
Variabel servostyrning

Centrallås, styrs från nyckelns
fjärrkontroll, både chassidörrar och
bodelsdörrar
Elektriska fönsterhissar och tonade
sidofönster
Elektriska och uppvärmda
sidobackspeglar med
blinkersindikator

Strålkastare justerbara i höjdled
Justerbar ratt

Ratt och växelspaksknopp i läder
(ingår i tillval Design paket)
Central mugghållare med plats
för fullbredds Ipad och väggficka
för smartmobil med USB-port för
laddning
Två 12V-uttag

KAROSS OCH
UTVÄNDIG UTRUSTNING

Europeiskt Typgodkännande
för hela fordonet; säkerställer
vikter, dimensioner och
säkerhetsföreskrifter
SMART Plus konstruktion med
stark, fuktsäker och träfri Polyuretan
ramverk i karossen
Aerodynamiskt låg takfront i GRP
med stor panorama taklucka
Markis “Thule”
Designade främre
positionsbelysning
Seitz C8 försänkta fönster
I ett stycke, sidoväggar och tak i
glasfiber GRP, i vitt med snygg grafik
I GRP helgjuten bakgavel. Modell
640: intergrerad stor lucka med
öppningsbart fönster, centrallåsning
och elektriskt fotsteg
Exklusiv bakre LED belysning
Fäste för cykelställ bak, 774 QB och
774 EB (max 60 kg)
Vita spoilers/kjolar med ändstycken
Glansvita lackade främre stötfångare
Utvändig belysning i lågenergi LED
AL-KO lågbyggt AMC chassi,
774 QB, 774 EB, 794 QB och 794 EB
Högt monterad bromsbelysning
Seitz högspecificerade entrédörr
med säker 2-punktslåsning, fönster,
integrerat myggnät, dörrhållare och
fack
En-nyckel-system för samtliga
dörrar och luckor i bodelen

Insteg med belysning för trygg
ombordstigning
Lastlucka under bädd, 774 och 794
Gasolutrymme för två st gasoltuber,
med regulator och slang
Väggar, sandwich, isolering med HD
polystyren isolering, 32 mm tjocklek
Tak, sandwich, isolering med HD
polystyren isolering, 32 mm
Golv med GRP utåt, sandwich,
isolering Styrofoam, upp till 70mm
tjocklek
Förstärkt bakre chassi, förberett
för dragkrok (640: fotsteg utgår vid
mont. dragkrok)

BODEL, INVÄNDIGT

”Cottingham” klädsel med två lösa
kuddar
“Aralie Sen” träinredning med
matchande färgsättning och
kontraster
Övre skåpsluckor i glansfinish
Handtag i kromfinish
Knapptryckslås på övre skåpsluckor
Swift Groups unika lättvikts
skåpkonstruktion
Sitt- och bäddlådors lock med
gasfjädring för enkel åtkomst
Manuellt manövrerad bakre
överbädd i 640 med tre positioner:
• Högt läge nära tak
• Medel läge för möjlighet att även
sova i bädden under
• Lågt läge för enkel bäddning och
åtkomst till bädden
Exklusiv “Duvalay Duvalite”
fasta madrasser med
minnesfiberteknologi - allergivänliga,
utmärkt tryckavlastning,
dammkvalster resistenta och 100%
återvinningsbar
Rull- och myggardinskassetter på
samtliga fönster
Myggkassett för entrédörr
Formsydda och demonterbara
golvmattor (ingår i tillval Design
paket)

Golvbeläggning, rep- och slagtålig i
fransk ek effekt
Trepunkts säkerhetsbälten på
samtliga passagerarsäten
Ergonomiskt utformade bakre
sittplatser i ”Cottingham” tyg
med säkerhetsram/stöd
Madrasser och sittdynor som stöds
av trästavar för extra komfort
Ryggstöd med ventilationsskivor
Särskilt anpassad hållare för bord
Midi-Heki takfönster med myggnät
och mörkläggningsgardin
Riktningsbar taklucka med myggnät
och mörkläggningsgardin
Lås på badrumsdörr av hustyp
Svarta högtalare
Lasthållare/band i 640
Gaslarm
Narkoslarm

KÖK

Kylskåp Dometic Slimline, 135 liter
med automatiskt energival och
frysfack (112 liter i 640 HB och
774 QB)
Spis med ugn och separat grill, tre
gasolplattor och en 800W elektrisk
kokplatta, elektronisk tändning och
tändskydd
Inbyggd mikrougn med digital
manöverpanel
Diskbänk och diskho, GRP, i granit
effekt, löst diskställ med särskild
hållare
Vattenblandare i krom effekt
Skärbräda med särskild hållare

BADRUM

Exklusivt badrum med separat
duschutrymme (774 och 794)
Duschutrymme med duschdraperi
(640)
Ecocamel justerbara
duschmunstycke använder mindre
vatten, men ger samtidigt kraftfullare
dusch

Thetford kassettoalett med elektrisk
spolning
Vattenblandare i krom effekt
Riktningsbar taklucka med myggnät
32 mm tjock badrumsdörr med
handtag och lås av hustyp
Mini LED spotlights

VÄRME OCH VATTEN

Klass 3 certifieringen (EN 1636-1)
för uppvärmning och värmeisolering
Centralvärme, luftburen, gasol och
elektrisk, Truma Combi 6 (gasol 6
kW / 1,8 kW el / 5,8 kW kombinerat)
med digital styrenhet inkl.
Varmvattenberedare (774 och 794).
I modell 640: Truma Combi 4 (gasol 4
kW / 1,8 kW el / 3,8 kW kombinerat)
inkl. varmvattenberedare
Truma “Crash sensor Mono”
regulator för envägsanvädning
uppvärmning och varmvatten
Tryckfärskvattensystem med
självsugande pump
Isolerad och uppvärmd
färskvattentank med nivåindikator,
total vattenvolym 104 liter
Isolerad och uppvärmd
spillvattentank med nivåindikator,
68 liter
Gasolregulator med slang
Utvändig 12V-uttag för extern
vattenpump för fyllning av
vattentank (ej pump)
Vinterpaket är standard:
• Färsk- och spillvattentank
uppvärmd
• Spillvattenrör isolerade
• Vinterluckor för kylens ventilation

EL

230V via lättåtkomliga uttag,
kylskåp, mikrovågsugn, värmare,
varmvattenberedare och
batteriladdare / transformator
25 A batteriladdare
Bodelsbatteri 100 A i 774 och 794.
Bodelsbatteri 75 A i 640 HB

Min. 4 x 230 V uttag i krom effekt
Swift Command System inkl.
användarvänlig LCD-kontrollpanel.
Via en app kan systemen i husbilen
styras via en smartphone eller
padda. Med indikator för bl.a.:
• bil- och bodelsindikator med status
• tankuppvärmning
• tanknivåer
Belysningssystem med ultralåg
förbrukning:
• Dimbara LED spotlights
• Dimbar diskret LED belysning
överskåpen
• Lågt placerad nattbelysning
• Justerbar LED läsbelysning i bildel
Strömförsörjning för TV-installation/
mottagning
25 meter anslutningskabel
TV-plats med platt-TV-hållare, 230och 12 V uttag, koaxialkabel från
utsidan till kontakt
Solpanel 100 W
Swift Command Tracker är ett
webbaserat spårningssystem som
möjliggör att se husbilens position
från en smartphone eller padda.

TILLVAL

Fiat Euro 6, 150 hk, 2,3-litersmotor
istället för 130 hk
Fiat Euro 6, 150 hk, 2,3 litersmotor
MAXI-chassi i stället för 150 hk (794)
Automatisk växellåda Comfort-Matic
med Fiat Euro 6, 150 hk, 2,3 liters
motor
Design Paket:
• Aluminiumfälgar
• Pilotstolar, förare/passagerare
“Swift design” med armstöd och
integrerat nackstöd
• Instrumentpanel “Black Polish
• Golvmatta formsydd
• Ratt och växelspaksknopp i läder
Dragkrok, demonterbar

