HYMER Tramp S 585
Základné údaje:
Celková dĺžka:
Celková šírka:
Celková výška:
Hmotnosť:
Počet miest na jazdu:

709 cm
229 cm
296 cm
3120 kg
4

Vnútorná šírka:
Vnútorná výška:
Doložnosť:
Počet miest na spanie:

212 cm
205 cm
380 kg
4

Štandardná výbava:
Podvozok:

















Mercedes - Benz Sprinter 314 CDI 105 KW/ 143 PS, Euro 6 vrátane Eco Start / Stop
6-stupňová manuálna prevodovka
ABS, ASR, EBV, ESP
nádrž na AdBlue 22 l
65l palivová nádrž
elektrické ovládanie predných okien a centrálne zamykanie kabíny
držiak na nápoje pre vodiča a spolujazdca
bezkľúčové štartovanie - Keyless Start-Stop tlačidlo
lapače nečistôt na zadnej nápravy
asistent bočného nárazu
denné svetlá zabudované do HYMER svetlometov
vstavaný alternátor
redukcia hluku Mercedes-Benz: izolácia motorového priestoru a obloženie spodku vozidla
Airbag vodiča a spolujazdca
kryty kolies / puklice
rozšírená zadná náprava

Nadstavba:

















biela farba kabíny aj nadstavby
vstupné dvere obytnej časti 60cm
atraktívny, moderný vonkajší vizuálny vzhľad vďaka oblým tvarom z hladkého hliníkového plechu
bočné okná na ľavej aj pravej strane s roletami a sieťkami proti hmyzu
exkluzívne multifunkčné zadné LED svetlá HYMER s hybridnou technológiou
nosnosť garáže do 350kg (voliteľné 450 kg)
GFK odľahčená podlaha s XPS izoláciou
veľké garážové dvere v smere jazdy vpravo 93 x 116 cm
strešné okno z číreho skla - 40x40 cm so zatemnením a sieťkou proti hmyzu nad zadnými posteľami
strešné okno z mliečneho skla - 40x40 cm so zatemnením a sieťkou proti hmyzu nad toaletou
strešné okno z mliečneho skla - 40x40 cm so zatemnením a sieťkou proti hmyzu nad sprchovým kútom
optimálna izolácia vďaka osvedčenej PUAL- technológii zo špeciálne vypenenou strechou a stenami (34mm) a
izoláciou rámu okien
prémiová Hightech konštrukcia karosérie: hliník/ hliník PUAL - sendvič pre optimálnu izoláciu - úplne lepené bez
studených mostov, 100% bez dreva
Panorama - strešné okno 70x50 cm v obytnej časti, dvojsklo s LED osvetlením a sieťkou proti hmyzu
zatemnenie kabíny vodiča z kvalitnej textílie
2 stupňový, elektricky ovládaný vstupný schodík

Vybavenie:





Mercedes Benz Originálne pohodlné sedadlo v tkanine obytného priestoru
2 samostatné sedadlá v nadstavbovej časti s dvomi integrovanými trojbodovými pásmi
otočný, priečne a pozdĺžne posuvný stôl
viac zónové matrace zo studenej peny

Dizajn interiéru:






moderný priamočiary vnútorný dizajn
funkčná integrácia do prvkov nábytku
optimálne priestorové rozloženie pre pocit veľkého priestoru
dekór nábytku Tip Printed
poťahová látka Palm Black

Technika/klíma/kúrenie:










kompletné vnútorné LED osvetlenie
LED osvetlenie pracovnej dosky
6 kW naftové teplovzdušné kúrenie so vzduchovým rozvodom a bojlerom na teplú vodu
izolovaná a vyhrievaná odpadová nádrž 100l
izolovaná a vyhrievaná nádrž úžitkovej vody 20/100l
ovládací LCD panel pre kúrenie s prípravou pre iNet
zosilnená batéria 12V 95Ah AGM
2 zásuvky 230V, 2 zásuvky 12V, 2 x USB
priestor pre 2x3kg plynové fľaše

Kuchyňa:





servo - soft dovieranie kuchynských zásuviek
extra široké kuchynské zásuvky zo systémom vlastného usporiadania
extra hlboký drez s prispôsobenou doskou na krájanie a vysokou batériou
kompresorová chladnička 142l

Nadštandardná výbava/dodávané výrobcom:











Mercedes-Benz Sprinter 4,2 t - 417 CDI - 125 KW/170 PS - Euro VI-D
Váhový variant - hmotnosť 3,50 t
Príprava pre ťažné zariadenie
16“ disky z ľahkej zliatiny originál Mercedes-Benz (čierne)
s celoročnými pneumatikami 225/75 / R16C / 6,5J
Vonkajšia farba kabíny čierno šedá
92l palivová nádrž
Elektricky spúšťacia posteľ nad sedením
Zjednotenie zadnej postele s prídavným matracom
Komfortné L- sedenie s dvomi integrovanými 3-bodovými pásmi
Fahrassistenz Paket Plus - Tramp S:












1.790€

sieťka proti hmyzu na vstupných dverách
panoramatické okno nad kabínou vodiča a spolujazdca
vstupné dvere s oknom so zatemnením a smetným košom
temnenie prdnej kabíny REMIS FRONT

Komfort Paket Tramp S:





990€

prídavné zásuvky 4 x 230V, 1 x 12V, 1 x Doppel-USB
4 vankúšiky s poťahom
ambientné LED osvetlenie
garážové dvere v smere jazdy v ľavo 70x 70 cm

Komfort Paket 2 Mercedes Benz:





390€
360€
1.990€
195€
495€
6.890€

rádio Mercedes Benz MBUX 10,25" multimediálny systém s NAV,
ovládaním na volante a s cúvacou kamerou
automatická prevodovka 9G-TRONIC vrátane funkcie HOLD
Tempomat, Distronic
kožený volant

Komfort Plus Paket 2:





3.380€
0€
100€
1.190€

2.990€

poloautomatická klimatizácia TEMPMATIK
tempomat vrátane multifunkčných tlačidiel na volante
elektrická parkovacia brzda
zosilnená predná náprava

Cena daného modelu:

78.750 EUR bez DPH / 94.500 EUR s DPH
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