
2    •    TopCamper 23    •    maart 2022 maart 2022    •    TopCamper 23    •    3

Rapido 854 F: compacte 
integraal met royale 
loungebank

Exterieur
De Rapido 854 F staat standaard op een 

Fiat-chassis met een 2,2 liter Euro 6 d Final 

dieselmotor. Wij bekeken de camper met een 

140 pk motor met automatische versnellingsbak, 

een fijne combinatie. Mede door z’n bescheiden 

striping staat er een stijlvol geheel. Plezierig is 

de polyester opbouw die bescherming biedt 

tegen een hagelbui. Daarnaast behoedt een 

speciale gelcoating de opbouw voor snelle 

verkleuring door uv-straling. De polyester bodem 

Met een speciale serie vol accessoires viert Rapido zijn 60-jarige geschiedenis, een 
belangrijke mijlpaal voor een van de bekendste Franse camperbedrijven op het Europese 
toneel. Maar het Rapido 2022 assortiment biedt ook andere verrassingen, waaronder 
de 854F met een vrij unieke indeling. Deze camper is namelijk voorzien van een grote 
U-vormige loungebank achterin. Maak kennis met dit integrale ruimtewonder op een lengte 
van slechts 6,70 meter, die verkozen is tot ANWB-camper van het jaar 2022.

CAMPERNIEUWS

voorkomt vochtinvloeden. ABS, cabine-airco, 

bestuurdersairbag en ledverlichting zijn allemaal 

standaard. Met de dubbele vloer geniet je van 

extra isolatie in koudere jaargetijden. Een luik 

rechts achterin geeft toegang tot een bescheiden 

bagageruimte. Goed uitgerust is de (optionele) 

Hartal-toegangsdeur met raam, afvalbak en 

dubbele sloten. Naast een geïntegreerde instap 

is er ook een elektrisch bedienbare opstap. Wel 

jammer dat Rapido nog steeds geen bredere 

toegangsdeuren monteert.

Interieur
Alle aandacht gaat bij binnenkomst uit naar 

de riante ronde bank achterin, gezelligheid 

troef! Voor de tv is een plek tegen de wand 

naast de toegangsdeur, in de lounge zit je dan 

prinsheerlijk voor je favoriete film. Fenomenaal 

is de kastenwand achterin met ongekend veel 

bergruimte. Dat vergoedt de kleinere garageruimte 

volledig. Wanneer er extra passagiers meerijden 

kun je snel twee plaatsen realiseren tegenover 

elkaar. Je kunt dan wel gezellig naar buiten 

kijken, maar met de bestuurder praten wordt wat 

moeilijker. De fraaie interieurstijl (Bellagio) met 

het donkere tafel- en aanrechtblad combineert 

goed met de lichte meubelbekleding. Perfect dat 

je het grote tafelblad kunt halveren, zo bereik je 

eenvoudig de zitplaatsen. 

Slapen
De hoofdslaapplaats is het hefbed dat boven 

de cabine hangt, zoals gebruikelijk in een 

integraalcamper. Voor meereizende logés kun je 

van de loungebank een tweepersoonsbed maken 

van 150 x 200 centimeter. Een optiemogelijkheid 

is een elektrisch hefbed (140 x195) boven de 

loungebank. 

Keuken
Het keukenblok tegenover de toegangsdeur oogt 

modern. De hoge Thetford koelkast (128 liter) staat 

naast de keuken en beschikt over automatische 

energiekeuze. Naast het tweepits gasstel en de 

spoelbak heeft het aanrecht een handige bar. 

Fijn voor het koffiezetapparaat. Een geweldige 

hoeveelheid kastruimte zorgt dat je voorraad 

overzichtelijk opgeborgen staat. Kortom, een 

gezellige kookplek voor de kok!

Douche- en toiletruimte
Achter de passagiersstoel staat de keurig 

ingerichte maar bescheiden badkamer. Doordat 

Rapido kiest voor het Duo Space systeem, een 

draaibare scheidingswand, lijkt het met wastafel 

en toilet op het eerste gezicht aardig ruim. Deze 

scheidingswand verbergt de toiletruimte bij het 

onthullen van de doucheruimte.

Alleen even de wand draaien en voilà, een fijne en 

functionele douchecabine staat klaar voor gebruik.

Resumé
Deze nieuwe Rapido 854F, met een prijs vanaf 

87.400 euro, lijkt hoge ogen te gooien door 

z’n functionaliteit en comfort. Dat alles op 

een lengte van ruim onder de zeven meter. 

De standaarduitrusting is op zich oké, maar 

de op meer luxe gestelde kampeerder kiest 

voor het selectpakket dat het uitrustingsniveau 

verhoogt. Rapido biedt voor z’n tweetjes een 

gerieflijke compacte integraal met een ongekend 

ruimtegevoel. <

Tekst: CamperCaKe

Foto’s: fabrikant

Technische gegevens  (opgave fabrikant)
Chassis  Fiat Ducato light chassis
Motor   Fiat Ducato 140 Multijet3 EURO
  6d-Final motor
Max. vermogen  kW/(pk): 103 / (140) / 3 600
Maximum koppel Nm/toeren  350 / 1 800 
Wielbasis  4 035 mm
Lengte   670 cm
Breedte  235 cm
Hoogte  276 cm
Stahoogte  196 cm
Maximummassa  3500 kg
Rijklaar gewicht  3 065kg
Laadvermogen  435 kg
Hefbed  140 x 191 cm
Bed zithoek  150 x 200 cm
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