Op de camper
Voor beschouwd

Frankia M-Line
T 7400 GD

Tekst en foto’s: CamperCaKe
Stijlvol reizen voor twee
Frankia M-Line T 7400 GD
Prijs € 141.604
www.frankia.com
Bij camperfabrikant Frankia in het Zuid-Duitse Frankenland gaan ze prat
op de langdurige samenwerking met Mercedes. Die dateert zelfs vanaf
1973. Niet verwonderlijk dus dat hier Mercedes paradepaardje, de nieuwe
sprinter, z’n intrede doet. Omdat Frankia uitsluitend wagens in het hogere
segment produceert vormen zij samen een goed span.
Vol trots toont de fabrikant een fraaie, aerodynamisch gevormde
halfintegraal met twee enkele bedden, de T 7400 GD. Opvallend aan deze
halfintegraal is z’n vloeiende doorloop van portieren naar opbouw. Wij
stellen deze topper voor seizoen 2019 graag voor. Aandachtspunt, het C1
rijbewijs is een must om hiermee op pad te gaan.

Exterieur
Doordat de cabine versmelt in de opbouw staat er een sierlijk
gemodelleerde wagen compleet met smaakvolle bestickering.
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Het nieuwe hoedje met panoramadak is de finishing touche. Onder de ster
op de motorkap zit de 516 CDI motor die met een koppel van 380 nm een
prima prestatie levert. En is, samen met de 7 G-Tronic Plus automaat
beslist het summum. Vier wielen op de achteras geven meer stabiliteit.
Eyecatcher is het 10,25 inch multi mediascherm dat een centrale plek op
het dashboard inneemt. Het dak en de wanden zijn van polyester en
gebouwd volgens het Thermo Guard systeem. Geen hout in de opbouw,
enkel aluminium versteviging. De beklede garage is zelfs via een grote
klep in de achterzijde bereikbaar. Alle elektronica bevindt zich aan de
linkerzijde achterin de garage. De aanleg hiervan, met Büttner elektronica
onderdelen, is voortreffelijk.
Interieur
Dat ontwikkeling niet stil staat toont deze halfintegraal met een binnen
stahoogte van maar liefst 2.03 meter. Zelfs in de cabine tussen beide
voorstoelen! De nieuw ontworpen SKA stoelen met smallere hoofdsteunen
draaien nu zonder het portier te openen. Stijlvol oogt de vloeiend
doorlopende lijn van de bovenkasten van keuken tot cabine. Er zijn twee
interieurtinten, lichteiken of donker hout met wit glanzende kastdeuren.
Bij de trendy hoekkeuken steelt het Maxi Flex kooktoestel de show!

Twee royale gaspitten met praktische glazen onderplaat én er is keuze
voor een derde gaspit of elektrische kookplaat. Tel daarbij de Tec Tower
van Dometic, zo ontbreekt het de kookliefhebbers aan niets. In de
doorloop naar achter staan de gescheiden douche- en toiletruimte. In de
compacte toiletruimte staat een Thetford draaitoilet met keramische pot,
een reserve cassette hoort standaard bij de uitrusting. De robuuste
toiletdeur kan tevens het woongedeelte afsluiten. Tot slot nodigen twee
comfortabele bedden achterin uit om lekker te ontspannen.
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Functioneel ingericht is de hoek naast de toegangsdeur. Zo hangt daar de
tv met eronder een efficiënte apothekerskast. Om de wijn in een mooi
glas te laten flonkeren ontbreekt ook de glazenkast niet!
Installaties
Vier Usb aansluitingen boven de bedden en in de keuken maken de
camperaar blij. Daarnaast zijn er vier 230 V stopcontacten en een 12 V
aansluiting. Gemak dient de mens want Frankia monteert een
vijftienmeter lange kabelhaspel achter een serviceluik, zelfs een oprolbare
waterslang is aanwezig. Praktisch is het uittrekbare plateau in de gaskast.
De vers- en afvalwatertank staan in de dubbele bodem achter de
achteras, dit komt de wegligging ten goede.
Technische gegevens
(volgens opgave fabrikant)
Chassis: Mercedes Sprinter Achterwielaandrijving
Motor standaard: 516 CDI 2.2 163 pk EURO VI BlueTec Motor
Uitrusting onder meer: beklede draaibare cabine SKA stoelen, airbags,
ABS, ASR, ESP, cruise control, airco, roetfilter, 71 liter brandstoftank plus
22 liter Ad Blue, dagrijverlichting, automatische 7 versnellingsbak.
Maximum vermogen kW / (pk): 120 / (1163) / 3.800 t/m
Maximum koppel Nm / toeren: 380 /1.200 tot 2400 t/m
Wielbasis: 4325 mm
AFMETINGEN
Lengte:
Breedte:
Hoogte:
Stahoogte:
Maximummassa:
Rijklaar gewicht:
Laadvermogen:
Bed achter twee maal:

768 cm
230 cm
309 cm
203 cm
5000 kg
3850 kg
1150 kg
195 x 80 cm

Aantal zit-/slaapplaatsen:
4/2
Uitrusting onder andere : Alde vloeistof verwarming, 2 gaspitten, Thetford
C 260 draaitoilet, 150 liter schoonwatertank, 120 liter afvalwatertank,
Dometic TEC Tower koelkast met oven, LED binnenverlichting, 2 maal 11
kg gasflessen.
+ stahoogte
+ aerodynamische opbouw
+ aanleg elektronica
- geen

