
Taksäng P746GJ

Den rymliga halvintegrerade P746GJ är som gjord för att uppfylla önskemålen på stora inre volymer: I

det stora sovrummet med dess enkelsängar, i badrummet som separerats med en dubbel skiljevägg, i

köket och i salongen med stora soffor. Det omsorgsfulla utförandet och den högklassiga utrustningen

gör den till en idealisk partner för korta eller långa resor. Upp till 5 personer kan följa med.

From 968 000 SEK
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Taksäng P746GJ

Längd 

7.45 m

Bredd 

2.3 m

Sittplatser 

4+1 tillval

Sovplatser 

4+2 tillval

Matplatser 

5

Volym i sidofack 

2950 l

Last 

580 kg

MTPLM (Stor vikt) 

3500 kg

CHASSI

Chassi Fiat CCS

Däckdimension (i basutförande) 225/75 R16 CP

KAPACITET

Dieseltankens volym i liter (standard) 75

Dieseltankens volym i liter (tillval) 90

Färskvattentankens maxvolym i liter (±3 %) 130

Färskvattentankens volym vid färd i liter (±3 %) 20

Spillvattentank i liter (±3 %) 95

MÅTT (±3 %)

Totalbredd med utfällda backspeglar i cm 276

Hjulbas i cm 403,5

Markis i m 4,5

YTTRE FÖRVARINGSUTRYMMEN (±3 %)

Bredd x höjd för utrymmet i cm 110

Ingång höger sida B x H i cm 84x100

Ingång vänster sida B x H i cm 84x100

Min/max höjd inre förvaringsutrymme i cm – vid tillvalet

lastutrymme med justerbar höjd [A] 75

Ingång höger sida i cm – B x H – vid tillvalet lastutrymme med

justerbar höjd [A] 84x65

Min/max förvaringsvolym i liter – vid tillvalet lastutrymme med

justerbar höjd [A] 1990

INTERIÖR (±3 %)

Höjd i dusch i cm 195

Max. mått för TV:n i salongen i tum 22

Mått permanent säng bak i cm 80x200 / 80x194

Taksäng i cm 135x200

Elektrisk längsgående taksäng med låda i cm 135x200

Extra sovplats som tillval i salongen i cm 100x200

ANTAL PLATSER

VIKTER – NYTTOLASTER

Total maxvikt i kg 5500

Max släpvikt (bromsad/icke bromsad) i kg 2000/750




