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SERIE C

C55 C56 C86

202120212021
NIET VERGETEN
Bij uw bestelling van een RAPIDO omvat het 
leeggewicht het gewicht van de standaard 
uitrusting. Het leeggewicht van campers, bepaald 
in overeenstemming met de geldende wetgeving, 
omvat het gewicht van het voertuig dat in staat is 
om te rijden met de chauff eur (75 kg), de gasfles, 
schoon water (20 L) en brandstof die voor 90 % 
van hun capaciteit zijn gevuld, met een tolerantie 
van +/- 5 %. Alle geproduceerde voertuigen zijn 
gehomologeerd volgens verordening 1230/2012.

LET OP De gebruiker moet zelf zijn lading en het 
aantal passagiers aan boord aanpassen al naar 
gelang het toegestaan totaalgewicht inclusief 
lading, het nuttig laadvermogen van het voertuig 
en het gewicht van de door hem geïnstalleerde 
of laten installeren extra uitrusting aanpassen.

[A] Buitenhoogte = +45 mm met 16" wielen
[B] Hoogst toegelaten gewicht 3500/3650 kg  PTRA 5500 kg
[C] Schoonwatertank kan worden gevuld tot een capaciteit van 110 L (120 L voor de C86). Deze stijging resulteert in een verlaging van de nuttige lading.

AFMETINGEN VOERTUIG (M)

Lengte over alles 6,72 5,99 6,99

Breedte over alles 2,17 2,17 2,17

Totale breedte « garage » met achteruitkijkspiegels uitgeklapt 2,55 2,55 2,55

Hoogte over alles [A] 2,75 2,75 2,75

PLAATSEN

Plaatsen gorde 2+2 2+2 2+2

Zitplaatsen (kentekenbewijs) 4 4 4

Eetplaatsen 5 5 4

Slaapplaatsen 2+1 2+1 2+1

GEWICHT

Hoogst toegelaten gewicht LIGHT : 3,5 T / 3,65 T LIGHT : 3,5 T / 3,65 T LIGHT : 3,5 T / 3,65 T 

PTRA (Toegestaan Totaal Rijgewicht) [B] LIGHT : 5,5 T LIGHT : 5,5 T LIGHT : 5,5 T

Massa rijklaar (kg) 2890 2760 2935

CHASSIS

Chassis FIAT FIAT FIAT

Motorisering 2,3 L - 140 pk 2,3 L - 140 pk 2,3 L - 140 pk

Anti-vervuilingsnorm EURO 6d-temp EURO 6d-temp EURO 6d-temp

Wielbasis (m) 3,8 3,45 4,035

OPBERGRUIM/GARAGE (CM)

Binnenmaten (max H x max B) 115 x 100 64 x 110 110 x 100

Toegang rechterkant (H x B) 100 x 75 - 100 x 75

Toegang linkerkant (H x B) 100 x 75 55 x 60 100 x 75

Verwarmde Ja Ja Ja

VERWARMING

Type verwarming Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS

AFMETINGEN VAN DE SLAAPPLAATSEN (MM)

Bed achter 800 x 1990 + 800 x 1850 of king size 1370 x 1980 1330 x 2040 1400 x 1960

Eetgedeelte om te bouwen tot bed 780/1100 x 1880 780/1100 x 1880 740 x 1930

AUTONOMIE (LITER)

Schoon water [C] 110/20 110/20 120/20

Afval water 90 90 90

Type koelkast Compressie Compressie Compressie

Volume koelkast 90 90 133

Technische gegevens

Hoge 
bedden

Alle gegevens (maten/gewichten) worden vermeld met een tolerantie van +/- 5%.
FIAT chassis: omschrijving van de chassis verschillende van de commerciële omschrijvingen van de fabrikanten.
Leeggewicht: waarden in de catalogus op basis van manuele versnellingsbak en basismotor zonder aanhanger. 

De optioneel gemonteerde accessoires zijn niet inbegrepen bij de vaststelling van het leeggewicht van het voertuig. Hun gewicht moet dus bij het nuttig laadvermogen worden opgeteld.
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C55 C56 C86

* TEP (met polyamide geïmpregneerde stof). 
** 140 pk: 58 kg, 160/180 pk: 15 kg. 
[A] Vermindering mogelijk aantal zitplaatsen plek kentekenbewijs.
[B] Zie achterzijde.

Compact halfi ntegraal op FIAT Special chassis

Uitrusting en comfort

HALFINTEGRAAL CAMPERS

• = Standaard, O = Optie, P = SELECT Pakket

CONSTRUCTIE GEWICHT (KG)
NOVATECH constructie •
Schokbestendig polyester zijwanden •
Schokbestendig polyesterdak •
Onderkant bodemplaat polyester - bescherming buitenkant •
Carrosseriestructuur van de vloer met polyurethaan •
Styrofoam® isolatie (dak - wanden - bodemplaat) •
CARROSSERIE EN OPENIGEN
Witte kleur op onderkant carrosserie en bumpers •
Deur woongedeelte met 2-puntssluiting, vast raam P
Vliegenhor deur woongedeelte P
Sluiting van de deuren van de woonruimte en de cabine met afstandsbediening •
Elektrisch opklapbaar opstapje woonruimte •
Raam woongedeelte met polyurethaan omlijsting •
Ramen in woonruimte met dubbele beglazing en combirolloís •
Panoramisch dak SKYVIEW •
Grote lichtkoepel in het salon met TEP* bekleding •
Doorzichtige koepels met hor en verduisterend gordijn •
Buitenverlichting boven deur woongedeelte LED
Aluminium trimlijst onderkant carrosserie •
Gemagnetiseerde buitenluiken 230 V en schoon water •
VERWARMING
TRUMA Combi 4 DIESEL verwarmingssysteem met CP PLUS-bedieningspaneel •
TRUMA Combi 6 EH DIESEL (diesel + elektrisch) verwarmingssysteem met 
CP PLUS-bedieningspaneel & iNet 1 O

Verwarmde bodem woonruimte (230 V) 7 O
Verwarmingskanaal SKYVIEW TRUMA •
Verwarmde afvalwatertank 15 O
BAGAGERUIMTE
Toegang tot opbergruimte/garage aan de linkerkant en aan de rechterkant 
*uitsluitend op de C55 en C86
Verlaagde bergruim/garage aan de linker- en rechterkant *uitsluitend op de C55 en C86
Opbergruimte/garage in hoogte verstelbaar *uitsluitend op de C86
Verwarmde opbergruimte/garage •
Ledverlichtingsboog in plafond laadruim •
Buitendouche met warm water, koud water 1 O
SFEERDESIGN
Meubilair NACARAT (met massief esdoornhout) of BELLAGIO •
Bovenkastjes in glanslak (BELLAGIO) O
Stoffen bekleding DENVER •
Stoffen/TEP* bekleding: MANCHESTER, MONTREAL, PARIS 5 O
Leren bekleding: AUSTIN 8 O
Gordijnen •
SALON
Tafel met uitschuifbare voet / Extra logeerbed •
Het zitgedeelte in het salon is nu voorzien van een extra stevige schuimvulling 
met hoge dichtheid •
Rugleuning bank met magneten *uitsluitend op de C86
Gelaagde tafel met massief houten lijstwerk (NACARAT), of platte rand 
(BELLAGIO) •
Uitrekbare tafel •
Plaats voor TV (flat-screen), met 12 V voorbekabeling - coaxkabel - HDMI 
(afmetingen in mm: lengte 430 - hoogte 550 - diepte 70) koaxial •
Luidsprekers in de woonruimte •
Voet voor spots onder de bovenkastjes met geïntegreerde USB-aansluiting en dimmer •
3 bijpassende kussens salon •
Scheiding dag/nacht *uitsluitend op de C55 en C86
Driepunts veiligheidsgordels met rolsysteem (cabine en woonruime) 2+2
In hoogte verstelbare hoofdsteunen *uitsluitend op de C55 en C56
Armsteunen van banken naar elkaar gericht *uitsluitend op de C86
Binnenverlichting woonruimte LED
Sfeerverlichting salon/keuken/slaapkamer LED
Kit tapijt woongedeelte en cabine 11 O
KEUKEN
Werklblad met laminaatafwerking •
Verlengstuk werkblad •
Verlichting onder het werkblad LED
Bekleding keukenwand met indirecte verlichting en geïntegreerd kruidenrekje •
Laden voor het keukenblok met glanzende witte voorkant •
Laden met een sluiting/blokkeringsysteem en elektrische centrale vergrendeling •
Uitschuifbare opberglade *uitsluitend op de C56
Keukenkraan van verchroomd messing met keramische aanzet •
Glazen kookplaat met 2 pitten met uitsteek •
Ingebouwde keukendampkap met LED-verlichting •
Oven 18 liter zonder gril *optioneel op C86 13
Oven 23 liter met gril *optioneel op C55 en C56 22
BADKAMER
Accessoires wasruimte met chroom afgewerkt •
Centrale XXL badkamer met dubbele scheidingswand *uitsluitend op de C86
Douchekolom met plexibekleding in leigrijs •
Douche gescheiden van badkamer *uitsluitend op de C86
DUO'SPACE voor een optimaal gebruik van de ruimte *uitsluitend op de C55
Waterbesparende douchekop (-22%) •
Drooglijn •
RVS-wasbak met messing mengkraan en keramisch patroon 
*uitsluitend op de C56
Witte wastafel met mengkraan in messing met keramische aanzet 
*uitsluitend op de C55
Thermogevormde rechthoekige wasbak met messing mengkraan en 
keramisch patroon *uitsluitend op de C86
Houten douchevlonder type teak *uitsluitend op de C55 en C56
WC met verwijderbare bak met telescopisch handvat en wieltjes •
Thermogevormd onderhoudsvriendelijk wc-hokje met cassettetoilet  
*uitsluitend op de C55 en C86

SLAAPRUIMTE GEWICHT (KG)

Vast bed met lattenbodem met aluminium kader en meervoudige meeverende latten en 
hogeweerstandmatras van BULTEX® schuim •
Vast bed in hoogte verstelbaar (≈20 cm), elektrisch aangedreven *uitsluitend op de C86 15
Zwevend kledingkasten met push-lock sluitsysteem *uitsluitend op de C86
Opbergvakjes aan de zijkant met USB-aansluiting en 12 V stopcontact *uitsluitend op de C86
Hoofdeinde met indirecte verlichting en stofbekleding •
Opklapbaar voeteneinde voor gemakkelijke toegang kledingkast (hoge lits jumeaux) *uitsluitend op de C55
Topdekmatras met traagschuim voor vast bed 6 O
4 bijpassende kussens woonruimte •
Plaats voor 2e TV in slaapruimte met voorbekabeling 12 V - coaxiaal - HDMI *uitsluitend op de C55 en C86
ENERGIE COMFORT
« Onderhoudsvrije » accu met koppeling en scheider (100 Ah) •
2e « onderhoudsvrije » accu (vereist 1e « onderhoudsvrije » accu) 24 P
Accu AGM 92 Ah + 2e accu AGM 92 Ah 6 O
Functie « coming home » met luifellamp die automatisch oplicht en elektrische trede die uitklapt •
Controlepaneel •
Paneel met gecentraliseerde zekeringen met beschermde « accessoire » uitgangen •
Stopcontact buiten 230 V •
Stopcontact binnen 230 V 5
Stopcontact binnen 12 V *5 op C55 en C86 / 4 op C56
Stopcontact binnen USB 5 V *4 op C55 en C56 / 5 op C86
Voorbekabeling zonnepaneel •
Centrale waterverdeling (toegang tot alle aansluitingen) •
UITRUSTING OP DE DRAGER 
2.3 liter motor 140 pk •
Motor 2,3 liter 160 pk met ECO PACK (gewicht van 160 pk / 140 pk) 20 O
Motor 2,3 liter 180 pk met ECO PACK (gewicht van 180 pk / 160 pk) O
ECO PACK: Stop & Start en versterkte wisselstroomdynamo 200 Amp (standaard op 160 pk en 180 pk) 3 O
AdBlue® tank in liter 19
Dieselreservoir 75 liter •
Automatische versnellingsbak met 9 versnellingen (vereist 16" velgen in lichte legering en ECO PACK) 15/58** O
Chassis 35 L: mogelijkheid MTM 3,65 ton •
ABS remmen •
ESC Special camper met ASR (Anti Slip Regulation), ROM (Roll Over Mitigation) en Hill Holder P
Traction+ met Hill Descent Control (rijondersteuning op afdalingen) 2 O
Cruisecontrol met begrenzer P
SAFETY PACK met noodremsysteem, waarschuwing bij het onbedoeld verlaten van de rijstrook, 
intelligente inschakeling van de grootlichten, herkenning van verkeersborden en licht- en regensensor 1 O

Airbag bestuurder en passagier •
Motorondersteuning bij koude start (Blow-by) •
Startbeveiliging •
TPMS (automatische bandenspanningscontrole) O
2e sleutel met afstandsbediening (PLIP) P
Radiatorgrille met zwarte glansafwerking •
Daglichten •
Daglichten met LED O
Mistlampen 1 O
Zelfontdooiende elektrische achteruitkijkspiegels P
Stabilisatievijzels achter of in de wielbasis 5 O
FIAT velgen van lichte legering 15" -5 O
FIAT velgen van lichte legering 16" (+ 4,5 cm hoogte voertuig) 12 O
Trekhaak [A] (2000 kg max onder voorbehoud van naleving PTRA) [B] (gewicht optie ± 5 kg) 
*65 op C55/56 en 70 op C86
Motordrager + Trekhaak [A] (gewicht optie ± 5 kg) *105 op C55/56 en 110 op C86
Motordrager [A] (gewicht optie ± 5 kg) *80 op C55/56 en 85 op C86
Banden reparatiekit •
UITRUSTING OP DE CABINE
Deuren cabine met elektrische ramens •
Cabinezetels in hoogte verstelbaar P
Draaibare cabinestoelen oorspronkelijk bekleed met stof woongedeelte •
Borduurwerk op de hoofdsteun van de cabinezetels (reliëf bij leren bekleding) •
Leeslamp TOUCH in de cabine •
Bekerhouders •
Airconditioning cabine handmatig •
Airconditioning cabine automatisch 1 O
Instrumenten chroom omrand O
Stuur en versnellingspook  in leder O
KENWOOD® DAB multimediastation met 6,2-inch scherm P
DAB KENWOOD® multimediastation met 7-inch scherm en de functies APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO O
Acheruitrijcamera controlescherm in dashboard ingebouwd P
GPS navigatiesysteem 2 O
Bediening aan het stuur voor radio O
Handbediende zonnescherm •
Getinte ruiten •
Isothermisch rolluik met klep voor cabinedeuren en op geleider voor voorruit P
Isothermisch buitenbekleding 5 O
Achteruitkijkspiegel binnen •

De optioneel gemonteerde accessoires zijn niet inbegrepen bij de vaststelling van het leeggewicht van het voertuig. Hun gewicht moet dus bij het nuttig laadvermogen worden opgeteld.
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Bepaalde foto’s van modellen uit deze catalogus kunnen afgebeeld zijn met bepaALDE OPTIEele uitrustingen. Niet contractuele foto’s: stilistische elementen, decoratie en accessoires niet meegeleverd. 
Een deel van de productie van RAPIDO is bestemd voor de export, de kenmerken van de afgebeelde modellen kan verschillen per land; voor de exacte definitie van de verkochte modellen vragen 
we u om contact op te nemen met uw dealer. RAPIDO behoudt zich het recht om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan zijn modellen. Ondanks de zorgvuldige uitvoering 
van deze catalogus, houdt dit document geen contractuele verplichtingen in. Uw dealer zal u graag verder helpen als u nog vragen hebt of meer informatie wenst.

[B] Het maximum technisch toelaatbaar aanhanggewicht wordt wettelijk bepaald bij de officiële typegoedkeuring van het ingeschreven voertuig. Afhankelijk van de trekhaakinstallatie die op het voertuig wordt gemonteerd 
en de specifieke waarden die de fabrikant van de trekhaak vermeldt, kan de toegelaten getrokken maximummassa (aanhanggewicht) voor het voertuig lager zijn dan de opgeven aanhanggewicht van het trekkend 
voertuig. De sterkte eigenschappen van de trekhaakinstallatie (wordt bepaald door de waarden D en S) bevinden zich op de gegraveerde plaatjes gemonteerd aan de trekhaak. Aan de hand van waarde D kan het Maximum 
toegestaan trekgewicht (MTG) voor de aanhangkoppeling als volgt worden berekend: MTG = (DxTx1000)/[(Tx9,81)-(1000xD)], waarbij T = maximum toegestaan gewicht (MTG) van het voertuig is (in kg) en D = waarde 
(in kN) af te lezen op het gegraveerde plaatje van de trekhaak. Het maximaal gewicht van de aanhangwagen (in kg) moet dan lager of gelijk zijn aan het MTG voor de toegelaten getrokken aanhanggewicht van het voertuig 
dat goedgekeurd is tot 2000 kg. De laagste waarde van het trekgewicht (waarde aanhanggewicht voertuig of aanhandgewicht trekhaakinstallatie)is uiteindelijk bepalend wat maximaal kan worden getrokken. 

  Geïntegreerde achteruitrijcamera 
met nachtzicht
  KENWOOD® DAB multimediastation met 
6,2-inch scherm (C, 6F, 8F)
  DAB KENWOOD® multimediastation met 
7-inch scherm en de functies APPLE CAR 
PLAY/ANDROID AUTO (80dF)
  Cruise control met begrenzer
  ESC Special camper met ASR 
(Anti Slip Regulation), ROM (Roll Over 
Mitigation) en Hill Holder

  Achteruitrijcamera met infrarood (dubbel zicht op i10)

   DAB KENWOOD® multimediastation met 7-inch scherm en de functies 
APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO

  IBS: geeft onmiddellijk de resterende autonomie van de accu weer

   Bestuurdersdeur met 2-puntssluiting

  Topdekmatras met traagschuim voor vast bed

  Stuur en versnellingspook in leder

  Bediening aan het stuur voor radio KENWOOD®

  Bediening radio (ON/OFF, volume en zenders) vanuit het bed

  Isothermisch glijdend rolluik voor voorruit, dubbel geplooid: hoog/laag 
(zonnescherm) en laag/hoog (zicht) (elektrisch op i10)

  Cruise control met begrenzer

   ESC Special camper met ASR (Anti Slip Regulation), ROM 
(Roll Over Mitigation) en Hill Holder

  Traction+ met Hill Descent Control

  Mistlampen

 Stabilisatievijzels achter of in de wielbasis

  Instrumenten met chroom omrand

  2e sleutel met afstandsbediening (PLIP)

  Traction+ met Hill Descent Control (80dF)
 Zelfontdooiende elektrische buitenspiegels
  Cabinezetels in hoogte verstelbaar
  Isothermisch rolluik met klep voor 
cabinedeuren en op geleider voor 
voorruit (C, 6F)
 Isothermisch glijdend rolluik voor voorruit, 
dubbel geplooid: hoog/laag (zonnescherm) 
en laag/hoog (zicht) (8F, 80dF)
  Deur woongedeelte met 2-puntssluiting, 
vast raam (C)

  Deur woongedeelte met 2-puntssluiting, 
vast raam en geïntegreerde vuilnisbak 
(6F, 8F, 80dF)
  Bestuurdersdeur met 2-puntssluiting 
(8F, 80dF)
  Hordeur woonruimte
  2e sleutel met afstandsbediening (PLIP)
  2e accu (C)
  Zonder omkeerschakelaar voor gas 
Duo Control (6F, 8F, 80dF)

SELECT PAKKET : Series C, 6F en 8F        SELECT + PAKKET : Serie 80dF 

EXECUTIVE PAKKET : Serie DISTINCTION

   Multimediasysteem MERCEDES MBUX 10,25" 
met GPS-navigatiesysteem en DAB-technologie
  Stuur met diverse functies verstelbaar in hoogte 
en in hoek
  Achteruitrijcamera met controlescherm 
in dashboard ingebouwd
  Airconditioning cabine TEMPMATIC semi-
automatisch
  Stuur en versnellingspook in leder 
(enkel stuur bij automatische versnellingsbak)
  Opbergvakjes met neerklapbare deksels centraal 
en opzij
  Elektrische parkeerrem
Mistlampen
  Automatische inschakeling van de grootlichten
  Stabilisatiesysteem in geval van zijwind
  Starten zonder sleutel
  Brandstoffilter met waterafscheider
  Bestuurdersdeur met 2-puntssluiting
  Design dampkap met touchscreen
  Isothermisch glijdend rolluik voor voorruit, dubbel 
geplooid: hoog/laag (zonnescherm) en laag/hoog (zicht)

M PAKKET : Serie M
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PAKKETEN (in optie)
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