Supersonic
EN NY STJÄRNA IDAG.
IKON IMORGON.

Upptäck mer på se.newsupersonic.com

#inspiringadventures

Supersonic
Sofistikerad, elegant design och tidlös prestanda.
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Design

Våra mål

Supersonic. Adrias nya integrerade husbilar,
det bästa vi har att erbjuda inom design,
prestanda, innovation och erfarenhet.
Inspirerad av det senaste inom yacht-, hemoch fordonsdesign drivs nya Supersonic av
design för dem med en passion för sofistikerad
finess och förmåga.
Perfekt integrerad på Mercedes-Benz,
en synonym för lyxig, elegant design och
precisionsteknik, den ultimata husbilen.
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Designad med passion. Helt ny design som är innovativ,
elegant och sofistikerad in i minsta detalj.

Prestanda
Powered by Mercedes-Benz. En husbil som är
designad för att prestera på vägen året runt.
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Innovation
Smart, bekvämt boende. Det senaste inom förarsäkerhet och
nya inspirerande lösningar som gör det lätt att leva husbilsliv.
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Upplevelse
Komfort och funktionalitet. En enastående,
kompromisslös kör- och boendeupplevelse.
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Designad för
att prestera
Allt är noggrant designat, utvecklat
och testat för att säkerställa din
säkerhet, komfort och njutning.

MER TEKNISK INFO PÅ
SE.NEWSUPERSONIC.COM
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KAROSSKONSTRUKTION

Adria “Comprex” konstruktion med GFK och aluminium för viktreduktion.
Konstruktionen kombinerar fördelarna av vridstyrkan hos trä, polyesterns
hållfasthet och de fuktstoppande egenskaperna hos polyuretan.

Bred bodelsdörr (650 mm) med dolda gångjärn,
tvåpunktslås, insynsskyddat fönster och invändig
förvaring.
Backspeglar med vidvinkel, el-manövrering och
uppvärmning.
Central servicebox för elanslutningar på ett
ställe. Här finns eluttag, TV-antenn och extra
förvaring.
Färskvattentank optimalt placerad med stor
volym (150 L). Elektroniskt avloppssystem för
färsk- och spillvatten.
Markis med adapter är standard.
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ÅRS*ADRIA
garanti
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ÅR*ADRIA

INTRÄNGANDE
FUKT

garanti

KLIMATKONTROLL _ Byggd enligt Adria “Thermo-build”standarder, med optimerade isoleringsmaterial, exakt konstruerad
värmedesign och Adrias Air Flow System.
Automatisk klimatanläggning THERMOTRONIC som standard. Alde
Compact 3030 värmesystem för perfekt komfort och inga kalla
områden.

SE
ONLINE

TEKNISKT DUBBELGOLV _ Genomgående plant
golv med utrymme under för integrerade verktyg,
isolering och förvaring.
Vissa funktioner är inte tillgängliga på alla modeller. Gå in på www.adria.se för individuella modellspecifikationer och tekniska detaljer.
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Upptäck 360 graders bilder,
planlösningar, tekniska specifikationer
och vår produktkonfigurator på
se.newsupersonic.com
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Slående ny design med rena linjer och dynamisk stil, i en mix av Adrias
signaturutseende och Mercedes-Benz basfordon, med silvermetallic exteriörfärg
som standard.

EXTERIÖR _ Lutande bakvägg med
vindavvisare, backkamera och Hella LED
multifunktionsljus.

Bred bodelsdörr (650 mm) med dolda gångjärn, tvåpunktslås, insynsskyddat
fönster och invändig förvaring.

Exklusiv frontgrill med HELLA varselljus och
Bi-LED-modul, integrerade stötfångare, LEDdimljus med statisk kurvljusfunktion.
Backspeglar med vidvinkel, elmanövrerade och
uppvärmda.
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Mercedes-Benz.
Toppmodern precision konstruerad
för tidlös prestanda, säkerhet och
användarvänliga funktioner.

Mercedes-Benz hyttdesign och körupplevelse,
enkla anslutningsfunktioner och mjuka svarta
läderdetaljer.

AXEL
2 axel

3 axel

Modell

VÄXELLÅDA

Motor

780 DC

Automatic transmission 9G -TRONIC Sprinter 417 CDI

Standard

780 SL

Automatic transmission 9G -TRONIC Sprinter 417 CDI

Standard

890 LC

Automatic transmission 9G -TRONIC Sprinter 417 CDI

Standard

890 LL

Automatic transmission 9G -TRONIC Sprinter 417 CDI

Standard

Mercedes-Benz User Experience (MBUX
10,25") pekskärm med intelligent
röststyrning och navigering som standard.

2.0 125 KW/170 HP

För tekniska detaljer och standard/tillval för olika planlösningar se se.newsupersonic.com

Mercedes-Benz säkerhetsfunktioner
med aktiv broms- och avståndsassistans
DISTRONIC (standard).

Supersonic (M-B)

Sonic (Fiat)

DISTANCE
3335

DISTANCE
3770

DISTANCE
3290
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DISTANCE
2770
DISTANCE
4017

DISTANCE
4180
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Motor.
Det senaste inom motordesign och
prestanda från Mercedes-Benz, för
enkelt vridmoment och körglädje.

Euro 6 2.0 l 170 HP dieselmotor, med maximal
effekt och vridmoment.
Modern 9G-Tronic (automatisk) växellåda och
förarassistanssystem för prestanda, säkerhet,
hantering och komfort (standard).
Se Motor och växellåda i tabellen nedan.

NYCKELFUNKTIONER

780 DC

780 SL

890 LC

890 LL

Mercedes-Benz farthållare

Standard

√

√

√

√

Läderklädd ratt med multifunktionsknappar

Standard

√

√

√

√

Elektrisk parkeringsbroms

Standard

√

√

√

√

Airbag till förare och passagerare

Standard

√

√

√

√

Active Distance Assist Distronic (adaptiv farthållare)

Standard

√

√

√

√

Full-LED strålkastare

Standard

√

√

√

√

Multifunktionsljus LED bak

Standard

√

√

√

√

Pilotstolar i textil

Standard

√

√

√

√

Mugghållare

Standard

√

√

√

√

Automatisk klimatkontroll (Thermotronic) och regnsensor

Standard

√

√

√

√

MBUX multimedia system 10,25"

Standard

√

√

√

√

Backkamera (Mercedes-Benz)

Standard

√

√

√

√

CHASSI _ AL-KO med bredspårschassi och Electronic Stability
Program (ESP).
Dubbel- och trippelaxlade modeller i 4 planlösningar. Det
lättare chassit möjliggör en högre nyttolast.

92l bränsletank som standard med separat AdBlue påfyllning.

För tekniska detaljer och standard/tillval för olika planlösningar se se.newsupersonic.com
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Designad för
boende
Hög komfort med modernt, lyxigt
utrymme och funktionalitet.

ÖPPNA DINA SINNEN _ Elegant
inredning, designad för en känsla av
välbefinnande.
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Helt nya sällskapsytor som skapar utrymme för umgänge
och avskildhet med de funktioner du behöver.
Supersonic _17

VARDAGSRUM

Modern, öppen planlösning
vid sittgrupp med låg vägg
mot köksdelen. Sittplatser
i L-design eller Face-toface (dubbelsoffa) i ny
textilsömnad.

FÖRARSTOLAR FRÅN AGUTI _
Aguti GIS Liners med hög komfort och
justerbara funktioner som standard.

18_ Supersonic

s u p e r s o n i c

_ Dinette features exclusive retractable seatbelt
support for more safety and comfort, can be
stowed away when not moving.
_ Extendable and rotatable table for flexibility,
with a choice of White or Grey table top. Use
as a coffee table or dining table, with unique
extension system (on selected layouts).
_ Innovative lighting, with four pre-set ambiances
and easy control system.
_ Multimedia wall with TV holder (up-to 32’’),
USB port and phone-charger plate and power
sockets. Powerful sound system with 4 speakers
and Bluetooth ® connectivity.
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Dinetten har ett exklusivt infällbart bälte för mer
säkerhet och komfort. Den kan stuvas undan
när bilen står still.
Utdragbart och vridbart bord i grått. Använd
som soffbord eller matbord med unikt system
för förlängning (på utvalda modeller).

Innovativ belysning, med fyra förinställda
atmosfärval och enkelt kontrollsystem.
Multimediavägg med TV-hållare (upp till 32"),
USB-uttag och eluttag. Kraftfullt ljudsystem med
fyra högtalare och Bluetooth ® -anslutning.
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KÖK

Hemtrevligt innovativt kök med
stort utrymme och de bästa
vitvarorna.

Integrerad spis och diskho, med flexikran och mer arbetsyta.
Mjukstängande lådor med centrallåsmekanism. 177 l TECTower absorption kyl-frys som standard (142 l kyl / 35 l frys),
öppningsbar från båda håll.
Integrerad gasugn med grill.
Nespresso ® maskin inkl. hylla (standard).
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FÖRVARING
Stor förvaringskapacitet i
garderober, skåp och lådor.
Stort garage med 123 cm i höjd
(beroende på modell) med LEDbelysning, uttag och utomhusdusch
(standard).
Extra förvaring i tekniskt dubbelgolv.

BELYSNING
JUSTERBAR
ATMOSFÄRBELYSNING
med smarta kontrolldioder, spotlights
och omgivande ljus.
Smart belysning med spot-, LED- och
omgivande ljus i alla utrymmen.

KONTROLL
Adrias digitala kontrollpanel för enkel justering
av belysning och viktiga funktioner.
Smart belysning med spot-, LED- och
omgivande ljus i alla utrymmen.
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Garderober med belysta profiler,
underbäddsförvaring och
överskåp.

SOVRUM

Sovdel med queensbed (1500 x 1950 mm)
eller enkelsängar (2050 x 830 mm),
lamellram och Luxe-madrasser.

NEDSÄNKBAR SÄNG
Främre nedsänkbar säng (1900 x 1500 mm)
med ventilation och dold elektrisk mekanism.
Kallskum madrass och två spotlights.
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TEXTIL

SILVERSKYDD
100%

luftigt stickat tyg

dragkedja

tvätt

40°

lufttorkas

(ej torktumlare)

100 % naturlig

ej giftig

anti-statisk

antibakteriell

anti-odör
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SPA BADRUM

Stort lyxigt spa badrum med kvalitetsinredning,
belysning och förvaring.

Separat duschrum med Alde shower tower, väggvärme, duschstång och hängare.
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Adria Mach
FÖR ETT LÄTTARE LIV.

Miljökontroll på distans med Adria MACH smart control mobilapplikation, som styr uppvärmning, kylning och
andra funktioner.

MACH PLUS
använder Bluetooth® för lokal styrning
av nyckelfunktioner (kontrollpanel,
uppvärmning, luftkonditionering** kylskåp,
belysning, vattenpump, vattentanknivåer
och batteristatus). Möjliggör också
övervakning av extern och intern temperatur
och ger grundläggande fordonsinformation
och nivelleringsdata. Adria MACH Plus är
tillval.

*SIM-kort behövs.
**om fordonet är utrustat med detta
alternativ

HUR MACH FUNGERAR

Upptäck mer på se.adria-mobil.com/mach-app

INSTALLERA
appen från Google Play eller Apple Store
eller besök se.adria-mobil.com/mach

ANSLUT
till ditt fordon.

SKAPA
ditt Adria ID.

NJUT
av en skräddarsydd upplevelse.

Supersonic _27

28_ Supersonic

s u p e r s o n i c

Inspirerande planlösningar.
Layouter och konstruktioner till Supersonic är framtagna
av Adria efter årtionden av erfarenhet och kunskap om
att få allt på rätt plats.

780 DC
780 SL
890 LC
890 LL
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TEKNISK DATA

780 DC
780 DC Idealisk planlösning för ett par med stort sovrum och sittgrupp med dubbla face-to face
soffor och nedsänkbar säng framtill. 4 homologerade säten och 4 sovplatser.

Chassi
Mercedes Benz 417 CDI
Axelavstånd (mm)
4.300
Motor
2.0 170 HP
Vikt (kg)
4.500
Dimensioner (mm)
Karosslängd: 7.830
Total bredd: 2.305
Total höjd: 2.950
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NYCKELFUNKTIONER

Standardutrustning

Stor sittgrupp med face-to-face

√

Sovrum med queensbed och nattduksbord

√

Förvaring under säng och sidogarderober

√

Stort kök (1,100 x 750 x 650 mm)

√

177 l TEC tower kyl-frys

√

Nedsänkbar säng (1,900 x 1,500 mm)

√

Separat duschrum

√

150 l färsk och 150 l spillvattentank

√

Antal homologerade säten: 4

Antal sovplatser: 4

SE
ONLINE

Upptäck 360 graders bilder,
planlösningar, tekniska specifikationer
och vår produktkonfigurator på
se.newsupersonic.com
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TEKNISK DATA

780 SL

Chassi
Mercedes Benz 417 CDI
Axelavstånd (mm)
4.300

780 SL Idealisk planlösning för ett par med stort sovrum. L-formad sittgrupp med flyttbar fotpall och
främre nedsänkbar säng. 4 homologerade säten och 4+1 bäddar.

Motor
2.0 170 HP
Vikt (kg)
4.500
Dimensioner (mm)
Karosslängd: 7.830
Total bredd: 2.305
Total höjd: 2.950

SE
ONLINE
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Upptäck 360 graders bilder,
planlösningar, tekniska specifikationer
och vår produktkonfigurator på
se.newsupersonic.com
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NYCKELFUNKTIONER

Standard
Utrustning

Sittgrupp med flyttbar fotpall

√

Sovrum med enkelsängar

√

Förvaring under säng

√

Stort kök (1,100 x 750 x 650 mm)

√

177 l TEC tower kyl-frys

√

Nedsänkbar säng (1,900 x 1,500 mm)

√

Separat duschrum

√

150 l färsk- och 150 l spillvattentank

√

Antal homologerade säten: 4

Antal sovplatser: 4+1
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TEKNISK DATA

890 LC
Ett längre fordon, idealisk planlösning för ett par eller en familj. Stort sovrum och nedsänkbar
säng. 4 homologerade säten och 4 bäddar. Mercedes-Benz 417 CDi 2,0 l 170 Hp motor som
standard.

Chassi
Mercedes Benz 417 CDI
Axelavstånd (mm)
4.800
Motor
2.0 170 HP
Vikt (kg)
5.500
Dimensioner (mm)
Karosslängd: 8.900
Total bredd: 2.305
Total höjd: 2.950
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NYCKELFUNKTIONER

Standardutrustning

Stor sittgrupp (1,600 x 1,000 mm) med 6 platser

√

Sovrum med queensbed och nattduksbord

√

Förvaring under säng

√

Stort kök (1,100 x 750 x 650 mm)

√

177 l TEC tower kyl-frys

√

Nedsänkbar säng (1,900 x 1,500 mm)

√

Stort spa-badrum

√

Separat duschrum

√

150 l färsk och 150 l spillvattentank

√

Antal homologerade säten: 4

Antal sovplatser: 4

SE
ONLINE

Upptäck 360 graders bilder,
planlösningar, tekniska specifikationer
och vår produktkonfigurator på
se.newsupersonic.com
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TEKNISK DATA

890 LL

Chassi
Mercedes Benz 417 CDI
Axelavstånd (mm)
4.800

Längre fordon, idealisk planlösning för ett par eller en familj, med större sittgrupp och badrum
samt extra förvaring. Stort sovrum och främre nedsänkbar säng. 4 homologerade säten och 4+1
bäddar. Mercedes-Benz 417 CDi 2,0 l 170 Hp motor som standard.

Motor
2.0 170 HP
Vikt (kg)
5.500
Dimensioner (mm)
Karosslängd: 8.900
Total bredd: 2.305
Total höjd: 2.950

SE
ONLINE
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Upptäck 360 graders bilder,
planlösningar, tekniska specifikationer
och vår produktkonfigurator på
se.newsupersonic.com
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NYCKELFUNKTIONER

Standard
Utrustning

Stor sittgrupp (1,600 x 1,000mm) med 6
platser

√

Sovrum med enkelsängar

√

Förvaring under säng

√

Stort kök (1,250 x 750 x 650mm)

√

177l TEC tower kyl-frys

√

Nedsänkbar säng (1,900 x 1,500mm)

√

Separat duschrum

√

150l färsk och 150l spillvattentank

√

Antal homologerade säten: 4

Antal sovplatser: 4+1
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Skinnklädsel
TEXTILIER

TEXTILE LLOYD

_ Välj mellan textilklädsel Lloyd (standard), läderklädsel Edward eller läderklädsel Harry som tillval.

LEATHER EDWARD

LEATHER HARRY

STANDARDUTRUSTNING
Active Brake Assist
Akustikpaket
Alde vattenburen centralvärme, inkl. golvvärme
Alde värmematta, hytt
Alde värmeväxlare
AL-KO chassi
Aluminiumfälgar 16”
Attention Assist
Automatisk växellåda 9G-Tronic
Backkamera från Mercedes-Benz
Bluetooth högtalare
Bränsletank 92 l
Crosswind Assist (endast 2-axlad)
DC/DC Converter (laddningsbooster)
Dekorativa kuddar, 4 st, filt och överdrag säng
Digital bruksanvisning
Digital Radio DAB
Diskställ
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DISTRONIC Active Distance Assist (adaptiv farthållare)
Dubbelglas sidofönster manuell
Däcktrycksövervakning (endast 2-axlad)
ECO start/stop
Elektrisk mörkläggningjalusi för vindruta
Elektrisk parkeringsbroms
Full-LED varselljus och BI-LED modul
Förstärkt framaxel
Förvaringsfack instrumentpanel, höger och vänster
Förvaringsfack under instrumentpanel passagerarsidan
Förvärmare motor (kylarvätska)
Gasfilter Truma
Gasolutrymme med plats för 2x11 kg gas
Gratis kartuppdateringar i 3 år
HOLD Function
Instrumentpanel med färgdisplay
Isofix
Läderklädd ratt inkl. multifunktionsknappar

Markis
Matta i bodel
Mercedes Benz 417 CDI 2,0 170 HP
MBUX multimediasystem 10,25” touch screen
Mugghållare
Nespressomaskin inkl. hylla
Regnsensor
Solskydd båda sidor
Stänkskydd fram och bak
TEC-Tower 177 l kyl, frys, ugn (öppnningsbart båda håll)
Textilklädsel Loyd
THERMOTRONIC automatic climate control
TV-hållare
Uppvärmd spillvattentank av Alde-systemet
Utdragbart bord sittgrupp (ej D-modell)
Utvändig dusch i garage

s u p e r s o n i c

Tillverkad av Adria Mobil

Designad och tillverkad av Adria Mobil, ledande
inom design av fritidsfordon.
PASSION _ Över femtio års erfarenhet, skicklighet och passion
tillämpas på varje fordon.
INSPIRERANDE DESIGN _ Husbilar designade för boende och
designade för att prestera.
TILLVERKNING I VÄRLDSKLASS _ ISO 9001 EFQM 5-stjärniga
certifierade avancerade tillverkningsanläggningar.
HÅLLBARHET _ Engagerad i hållbar utveckling, förebyggande
och minskning av miljöpåverkan.
PREMIUMKVALITET _ Tillverknings- och kvalitetskontrolltekniker
i världsklass för hållbarhet och tillförlitlighet.
SINNESRO _ Klassledande garanti, stöd från speciellt utvalda
Adria Supersonic-återförsäljare i varje land, reservdelsförsörjning i
världsklass och service efter försäljning.
PRISVINNANDE FORDON _ Oberoende utmärkelser för design,
innovation, kvalitet och kundnöjdhet.

Se filmen om produktionsprocessen på www.adria.se

Återförsäljare
Tillgänglighet, modeller och specifikationer kan
variera beroende på land. Supersonic är endast
tillgängligt hos utvalda Adria-återförsäljare, gå till
se.newsupersonic.com för information.
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se.newsupersonic.com

The purpose of the catalogue is illustrative. Pictures inside the catalogue may include some elements not belonging
to standard equipment or portray products belonging to different markets. Products may change from technical or
commercial points of view in respect of regulations. Please contact your selected Dealer to obtain detailed information
before purchasing.
Some features may not be available on all models. Please check www.newsupersonic.com for individual model
specifications and technical details.
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