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VOOR KLANTEN DIE WEL INTERESSE HEBBEN IN 
DE DISTINCTION I96, MAAR DEZE INTEGRAAL IETS 
TE LANG VINDEN, HEEFT RAPIDO DE KORTERE 
DISTINCTION I86 GEBOUWD. IN DEZE LEEFTEST 
KIJKEN WE OF DAT EEN GOED COMPROMIS IS.

ruimte. Kun je nog comfortabel zitten aan de 
dinette? Moet je je buik inhouden tussen het 
queensbed en de douche? Moet de kok zich 
in de keuken behelpen? De test van de gloed-
nieuwe Distinction i86 geeft het antwoord op 
deze vragen. 

OPBOUW
Aan de buitenkant laat de aantrekkelijk vorm-
gegeven integraal zien dat Rapido een repu-
tatie te verdedigen heeft. De precies passende 
ramen in kozijnen en perfect sluitende be-
stuurders- en toegangsdeur, laten zien dat het 
met de afwerking wel goed zit. Beide deuren 
zijn verbonden met de centrale vergrendeling, 
de bestuurdersdeur heeft elektrische raambe-
diening, de andere deur een raam voor beter 
zicht naar opzij. Heel prettig is ook de perfect 
passende, naar boven openende motorkap die 
voor een integraal een ongebruikelijk goede 
toegang geeft tot de motorruimte van de Fiat 
Ducato.
Het dak, de onderkant van de dubbele bodem 
en de wanden vervaardigt Rapido uit vezel-
versterkte kunststof sandwichplaat, de isolatie 
bestaat uit dertig millimeter styrofoam. Met 
uitzondering van de vloer in de camper is de 
hele opbouw houtvrij. De integraal heeft nog 
meer doordachte details, zoals een techniek-
kast die van buitenaf via een klep te bereiken 
is en de via de garage makkelijk toegankelijke 
130 liter schoonwatertank. 
De ruime garage wordt net als het in-
terieur verwarmd door de optionele 

Alde-warmwaterverwarming in plaats van de 
standaard Truma Combi 6. De doorlopende 
dubbele bodem - door Rapido Novabox ge-
noemd - is net als de techniekkast van bui-
tenaf toegankelijk en laat zien hoe doordacht 
de camperbouwer te werk is gegaan. De goede 
afwerking blijkt ook uit de netjes afgedichte 
onderbodem die op de Fiat Ducato met Al-Ko-
chassis is gemonteerd. 

INTERIEUR
Van het interieur heb je al plezier zodra je de 
camper begint te beladen. De toegangsdeur is 
aangenaam breed en binnenin heb je dankzij 
de luiken naar de dubbele bodem, voldoende 
bovenkasten en met twee kledingkasten meer 
dan genoeg opbergruimte. Standaard heeft de 
Distinction i86 een 3,5 tons-chassis. Wie het 
laadvolume graag meer wil benutten kan de 3,7 
tons-versie of de 4,4 tonner met heavy chassis 
tegen meerprijs bestellen. 
Het meubilair maakt een hoogwaardige eerste 
indruk. Een nadere beschouwing bevestigt 
die eerste indruk, want de hoeken en kanten 
van de meubels zijn goed afgewerkt zonder 
scherpe randjes. Het werkblad in de keuken is 
net zo accuraat afgedicht als de toiletruimte en 
de douche. 
De eerste blikvanger in het interieur is de 
zitgroep. Zowel tegen de linker als de rechter 
zijwand achter de stuurcabine is een bank 
geplaatst. De daartussen geplaatste tafel heeft 
een blad dat je halverwege kan omklappen. 
Zo kun je makkelijk van de stuurcabine naar 

Kleine 
broertje

B
ij Rapido uit het Westfranse plaatsje 
Mayenne, is de Distinction-reeks al 
enige jaren de topserie. Behalve door 
de goede afwerking, vallen deze cam-

pers in de smaak door de luxueuze uitrusting, 
met verfijnde details en de smaakvolle inrich-
ting van het interieur. 
Tot voor kort waren deze integralen verkrijg-
baar in indelingen tussen de 7,54 en 8,79 meter 
lang. Met de nieuwe Distinction i86 biedt 
het Franse merk nu voor het eerst een korter 
model aan. Qua indeling is dit model afgeleid 
van de Distinction i96 met een queensbed 
achterin, de toiletruimte en de keuken ervoor 
en de zitgroep en het hefbed voorin. Maar de 
i86 is met een lengte van 7,24 meter dus dertig 
centimeter korter. 
Minder lengte betekent natuurlijk ook minder 

Ook al is de nieuwe Rapido 
Distinction i86 30 centi-
meter korter dan de i96, hij 
biedt een ruim interi-
eur. Deze indruk wordt 
versterkt door het lichte, 
hoogwaardige meubilair 
en de zitgroep met te-
genover elkaar geplaatste 
banken en centrale tafel. 
Bij de keuken laat het 
extra werkblad zien dat 
de Franse fabrikant goed 
over details nadenkt. De 
laden en deuren worden 
vergrendeld met een 
enkele draaiknop en de 
glasplaat aan de zijkant 
beschermt de bekleding 
van de zitgroep. 
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de keuken komen. Beide banken kunnen in 
een handomdraai worden omgetoverd tot 
een zitplaats in rijrichting met hoofdsteun en 
driepunts veiligheidsgordel. Het zitcomfort is 
er zeer acceptabel, op de bestuurders- en bijrij-
dersstoel is het zelfs echt goed dankzij de vele 
verstelmogelijkheden. 
Tijdens het rijden hoor je weinig windgeruis 
en rijgeluiden. De motorruimte en de voorste 
wielkasten zijn bij veel integralen vaak niet 
echt royaal voorzien van dempingsmateriaal, 
maar de Distinction vormt een uitzondering. 
Zelfs op de deels matige wegen van Mayenne 
via Mortain naar Le Mont-Saint-Michel is een 

gesprek of het luisteren naar muziek heel goed 
mogelijk. Het zicht naar voren is dankzij de ver 
naar onderen doorgetrokken voorruit goed en 
het zicht rondom profiteert van het raam in de 
toegangsdeur. 

TOILETRUIMTE EN KEUKEN
Op de camperplaats in Le Mont-Saint-Michel 
bereiden we ons voor op een bezoek aan het 
stadje met het wereldberoemde klooster. De 
toiletruimte verschaft daarvoor alle gemak-
ken. Een schuifdeur sluit de toiletruimte af en 
de kast beschikt over een spiegeldeurtje. De 
ronde wastafel is wat klein uitgevallen, maar 

De royaal bemeten zitgroep biedt plaats aan vijf personen, aan ruimte is er geen 
gebrek. Het tafelblad kan in vier richtingen verschoven worden en in lengterichting 
worden omgeklapt. 

De toiletruimte is goed verlicht en afgedicht. 

TECHNISCHE GEGEVENS

Basisvoertuig: Fiat Ducato 2.3 MultiJet met Al-Ko verlaagd 
chassis, 150 pk turbodiesel, handgeschakelde zesversnel-
lingsbak en voorwielaandrijving, Euro 6.
Maten en gewichten: (L x B x H) 724 x 235 x 284/289 cm 
(15-inch/16-inch wielen respectievelijk heavy chassis), wiel-
basis: 404 cm, maximaal toelaatbaar totaalgewicht: 3.500 kg 
Bedden: queensbed: 195 x 150 cm, hefbed: 190 x 140 cm
Vulhoeveelheden: Schoon-/vuilwatertank: 130/110 liter
Standaarduitrusting: airbags bestuurder en passagier, 4 
zitplaatsen met driepunts veiligheidsgordels, elektrisch in 
hoogte verstelbaar queensbed, verwarmbare, geïsoleerde 
dubbele bodem, tweedeurs garage, opbouw: vezelversterkte 
kunststof sandwichplaten, ramen in kozijnen, airconditioning 
in stuurcabine, cruisecontrol, gasregelaar met crashsensor, 
koelkast met 160 liter.
Opties: 150 pk in plaats van 130 pk (€ 2.470) , leren bekle-
ding Riga (€ 2.750), Executive pakket met onder meer een 
achteruitrijcamera, Kenwood multimedia-raio met 6,1-inch 
scherm en bediening vanuit het queensbed, ESP met Trac-

De Distinction i86 verwent zijn ‘bewoners’ met een hoog ligcomfort. De koudschuim matrassen stammen van Bultex en het 195 centime-
ter lange en 150 cm brede queensbed is met een druk op de knop 30 centimeter in hoogte te verstellen. Het 190 bij 140 centimeter grote 
hefbed is makkelijk te bedienen.

tion+, ESC, afhaalhulp en mistlampen (€ 2.750). 
Verbruik: 11,4 l/100 km
Basisprijs: € 103.700
Prijs testcamper: € 111.670
Info: rapido-camper.nl
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voor tandenpoetsen en scheren is het groot 
genoeg. Aan de andere kant van het gangpad 
is de douche te vinden die Rapido van een 
acrylglasdeur voorziet die goed aansluit op de 
douchebak. De laatste heeft slechts één afvoer, 
maar ook als de camper niet perfect waterpas 
staat loopt het water nog keurig weg. Zowel 
in de toiletruimte als in de douche monteert 
Rapido een dakluik.
Na de heerlijke gemarineerde mosselen van 
het diner, staan er voor de lunch van de vol-
gende dag Galettes op het menu. Het is een 
zoute variant van een pannenkoek, die we 
gaan bereiden in de goed uitgeruste hoekkeu-
ken van de Distinction i86. De ingrediënten 
liggen in de 160 liter absorptiekoelkast. De drie 
pitten van de kookplaat met elektrische ontste-
king liggen in lijn, zodat er tussen de kok en de 
kooplaat nog werkruimte is, die bovendien uit 
te breiden valt met een snijplank die je op de 
uitgetrokken lade van de onderkast kunt leg-
gen. Omdat het bereiden van galettes wel wat 
boter vergt, is het goed dat er een hogere glas-
plaat aan de rechterzijde tussen kookplaat en 
bank is geplaatst die de bekleding beschermt. 
De rechthoekige spoelbak is groot genoeg. 
Door de indeling van de zitgroep hebben de 
passagiers geen last van elkaars voeten onder 
de tafel. Bovendien blijkt in de praktijk dat het 
verschuifbare tafelblad zelden hoeft te wor-
den omgeklapt, zelfs niet als er iemand van 
de stuurcabine naar achteren wil. Dat het kan 
blijft natuurlijk praktisch. 
Tijdens onze test blijkt de Rapido Distinction 
i86 een goede keuze te zijn. Hij is zo com-
fortabel als zijn grote broer, zonder merkbare 
concessies voor de camperaar. De Distinction 
i86 is er vanaf € 103.700. ■

Afhankelijk van de hoogte van het bed 
biedt de tweedeurs garage - 218 bij 114 
centimeter - achterin een hoogte van 
90 tot 120 centimeter.

Testredacteur Mathias Piontek
Bijna hetzelfde maar dan iets korter. 
Zo zou je de nieuwe Distinction i86 
het beste kunnen omschrijven. Rapido 
is er bij het nieuwe model goed in 
geslaagd om bijna ongemerkt een 
kortere camper te bouwen. Een paar 
centimeter minder bij de zitgroep, net 
iets minder ruimte tussen toiletgroep 
en queensbed; zo wist Rapido 30 
centimeter lengte te besparen en een 
mooi gemaakte camper te constru-
eren.

CONCLUSIE
De beide banken kunnen worden om-
getoverd in zitplaatsen in lengterich-
ting met driepunts veiligheidsgordels.

De verwarmbare, geïsoleerde en eveneens erg goed verlichte dubbele bodem is 
zo’n 20 centimeter hoog en van buiten via kleppen en binnenuit via vloerluiken 
bereikbaar. 

Met 7,24 meter lengte is de Distinction i86 de kortste variant van het topmodel 
van Rapido. Het is leuk om de camper in het thuisland van Rapido te testen. De 
molen Moulin de Moidray is niet ver van Le Mont-Saint-Michel. 
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