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Nomad med 
smal bodel

ITINEO NOMAD CJ 660. Nya helintegrerade Nomad CJ 660 är 
en smart husbil som är lite smalare än vanligt. Med andra ord 
en reskompis som inte räds varken småvägar eller stadstrafik. 

En nomad som klarar att resa överallt!

JIMMIE ÖBOM (text och foto)

Dörren med fönster ingår i 
svensksålda bilar där tillvals-

paketet Pack Life är standard. 
I det ingår fjärrstyrd nyckel och 

 Pioneer multimediaskärm m.m.

I nstegsmärket Itineo byggs 
av Rapidogruppen på deras 
stora fabrik i Mayenne 

och till 2022 finns varumärket 
i både halv- och helintegrerade 
utföranden. Halvintegrerade 
serien Cosy och sedan Nomad 
och mer välutrustade Traveller. 
De båda sistnämnda finns bara 
som helintegrerade. Sedan finns 
också ett par extrautrustade 
Spirit-edition-modeller (MC 740 
& SB 740). 

Itineo Nomad CJ 660 som vi 
tittar närmare på i Düsseldorf 
har fått en tuffare front jämfört 
med det babyliknande ansiktet 
den hade tidigare. Fem högt 
placerade frontlampor på 
vardera sida, förutom strålkas-
tarna längre ned, ger ett eget 
utseende. Itineo har fått en mer 
tilltalande design runtom. An-
nars har bodelen snyggt platta 
ramfönster istället för utanpålig-
gande, vilket också ger ett mer 
exklusivt utseende.

Garaget har luckor på båda 
sidorna och det är byggt med 
en smalare ränna och nedsänk-

ning där höga cyklar platsar 
bra på ett oömt plastgolv. Där 
finns också sex lastöglor för att 
spänna fast lasten.

ENTRÉDÖRREN PÅ det utställda 
exemplaret ingår i Pack Life-
paketet och det är standard i 
Sverige och har ett inbyggt föns-
ter och en förvaringssnodd där 
vantar och andra småplagg kan 
klämmas fast. I samma paket 
ingår också en myggnätsdörr.

Det finns inget invändigt 
trappsteg utan man kliver upp 
på ett elektriskt utfällbart steg. 
En ledstång att hålla sig i sitter 
på köksmodulen direkt till 
vänster.

Entrédörren sitter långt 
fram så man kliver rakt in mot 
sittgruppen som inte har en 
sidopuff vilket annars är vanligt. 
Däremot finns en liten hörn-
soffa och ett vridbart pelarbord 
som fälls på mitten för lättare 
passage. De vändbara framsto-
larna har en snygg Itineo-logga 
och integrerade bälten samt 
dubbla armstöd. Den utställda 

SNABBKOLL

Trots att det handlar om en smalare bodel så märks det förvå-
nansvärt lite i husbilens mittgång. Det går utmärkt att röra sig här.

Bra förvaring för cykel 
eller andra höga före-
mål. Nedsänkt golv med 
oöm plastbeklädnad och 
lastöglor.

Sittgrupp med liten hörndel på soffan och ett vikbart pelarbord. 
Gott om belysning och den öppna hyllan under överskåpet är 
verkligen välkommen. Klädseln i denna bil är tillval.

Itineo Nomad är en aning 
smalare (2,19 m). Fronten 
har fått ett lyft till 2022.
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modellen vi har fotograferat har 
en tillvalsklädsel i konstskinn 
med namnet Macadamia.

Den nedfällbara gästsängen 
mäter 140x180 cm och undersi-
dan av den har LED-slingor som 
fungerar bra som allmänbelys-
ning ihop med andra slingor 
runt överskåpen. Det finns 
också spottar som ger bra ljus.

FÖRARMILJÖN ÄR den som 
vi är vana vid från Fia... förlåt 
 Peugeot Boxer är det ju! Vill man 
ha automatlåda finns annars den 
nästan identiska Fiat Ducaton 
att beställa, då som tillval.

Linjerna i bodelsmöble-
manget är moderna och de raka 
överskåpen utan handtag har en 
praktisk öppen avlastningshylla 

med höga långbäddar är att det 
bara finns ett litet överskåp i 
sovrummet mellan sängarna. 
Smaken är delad, men personli-
gen tycker jag det fungerar. 

Nu går det att sitta upprätt 
mot väggen och läsa och läslam-
porna är bra placerade intill. 

Vill man förvara småsaker 
medan husbilen står stilla finns 
ett hyllplan högre upp vid taket. 
En annan intressant detalj är 

att det även här finns draperier 
som kan dras för längs med ena 
sängen. Perfekt om man åker 
två kompisar som vill slippa se 
varandra! 

UPPVÄRMNINGEN sker med 
Truma luftburen värme så detta 
är inte vad man brukar säga 
en vinterhusbil även om den 
funkar en enkel vinterhelg. Är 
man ute mer flitigt på vintern 
så finns bättre alternativ hos 
koncernsyskonet Rapido med 
vattenburen uppvärmning.

Annars har Itineo isopor-
isolering och både tak och golv 
är på utsidan klädda i slitstark 
polyester som klarar hagel ovan-
ifrån och stensprut underifrån.

Sammanfattningsvis har 
Itineo tagit ett kliv uppåt i 
 karriären och står nu lite kaxigt 
nära det lyxigare storasysko-
net Rapido. Nomad CJ 660 är 
en helintegrerad husbil med 
smala yttermått utan att för 
den sakens skull kännas trång 
invändigt och prismässigt ligger 
den bra till. &

SNABBKOLL

Varför har inte 
alla husbilar utan 
dörr i mittgången 
ett draperi att dra 
för istället?

Varför har inte fler husbilar ett draperi på skena i taket? 
Det är en busenkel och lättviktig lösning som funkar i alla 
bilar utan skjutdörr. Till exempel i många plåtisar.

Vikvägg till handfatet som viks över toalettstolen. Det enda 
som saknas är möjligen förvaring till schampo.  Handduken får 
man hänga på andra sidan väggen.

Köksmodulen är inget underverk när 
det kommer till arbetsytor, men det finns 
 fördelar med spis och diskho i samma 
 enhet när det är dags att göra rent.

monterad undertill, vilket är 
både snyggt och praktiskt. 

Det gäller bara att komma ihåg 
att plocka undan tyngre saker 
från hyllan innan avfärd så de 
inte flyger iväg i närmaste kors-
ning. Men faktum är att småpry-
lar kan ligga kvar för det finns 
faktiskt en centimeterhög list 
som utgör fallskydd på hyllorna.

Bakom soffans ryggstöd finns 
en läcker vägg i antracitgrått 
med ett förmonterat tv-stativ 
som kan vridas runt för tittning, 
antingen från sittgrupp eller 
sovrum. 

KÖKET ÄR litet och kompakt 
med trelågig spis och diskho 
i en och samma enhet. Det är 
lite snålt om arbetsytor så det 
blir till att nyttja de nedfällbara 
glaslocken och tidigare nämnda 
hyllplan under överskåpet.

Kylskåpet är ett rymligt 
 Thetfordskåp på 137 liter, 
inklusive inbyggt frysfack 
på 15 liter. Mellan köket och 
husbilens bakre regioner med 
badrum/sovrum, finns ett enkelt 

draperi som hänger i en skena 
från taket. Utmärkt lösning! 
Varför har inte fler ett sådant? 
Finns massor av fritidsfordon i 
den enklare klassen där detta 
fungerar utmärkt istället för en 
svårplacerad och tung skjutdörr.

BADRUMMET imponerar med 
sina praktiska lösningar och 
rena design. Ett snyggt litet runt 
handfat med avställningsytor 
runtom och spegel direkt på 
väggen medan skåpförvaringen 
är placerad ovanför toalettstolen 
i både öppna hyllor och bakom 
en lucka. 

När det blir dags att duscha 
viks handfatsväggen undan över 
toastolen. Och en liten plastvägg 
viks sedan ut som stänkskydd 
mot toalettdörren.

ETT STEG längre bak kommer 
man in till sovrummet och där 
finns skjutdörrar att stänga 
mittgången med och förvaring 
under bäddarnas fotända. 

En spännande lösning jämfört 
med flertalet andra husbilar 

Bestickinsats i översta lådan ingår liksom det manuellt styrda 

centrallåset för alla lådor.

Basfordon: Peugeot
Motor: Peugeot 2,2 L BlueHDI 
140 hk, diesel
Växellåda: Manuell
Drivning: Framhjulsdriven
Säkerhetssystem: ABS, TPMS, 
farthållare m fartbegränsare
Totalvikt:  
3 500 kg (3 650 kg tillval)
Tjänstevikt: 2 870 kg
Maxlast: 630 kg
Längd/bredd/höjd: 
6 610/2 190/2 800 mm
Axelavstånd: 3 800 mm
Karosstjocklek vägg/tak/
golv: 30/30/38 mm
Uppvärmning: Truma Combi 4, 

luftburen värme
Bränsletank: 75 liter +19 liter 
AdBlue
Bäddmått:  
Bak 210/190x80 & 200x80 cm, 
fällbar säng fram 140x180 cm
Pris: 761 100 kr (grundpris)

Övrigt: svensksålda bilar har 
Pack life-paket som standard 
och där ingår bodelsdörr med 
fönster och dubbla låskolvar, 
elfotsteg, fjärrstyrd startnyckel, 
LED-strålkastare, elstyrda/
elvärmda sidospeglar, Pioneer 
DAB multimedia 6,2" skärm och 
backkamera,

 ITINEO NOMAD CJ 660  (2022)

Viktuppgifter kommer från tillverkaren. Tillval kan påverka vikten.  

136 l

KYLSKÅP

3

SPIS

110/20 l

VATTEN

90 l

 GRÅVATTEN

4 

BÄDDAR

4

BÄLTEN

2

AIR BAG

Bara ett 
överskåp i 
mitten  mellan 
 sängarna 
räcker många 
gånger. Det ger 
också fördelen 
att kunna luta 
sig mot väggen 
och läsa.


