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Hymer BDL 588  

 
Fekvőhelyek Utazóhelyek hosszúság 
4 fő   4 fő   699 cm 
Szélesség  Magasság  Menetkész tömeg 
222 cm   296 cm   2990 kg 
 
 

Alapjármű Fiat  
Alváz AL-KO Ducato 
KW / LE 109/148 
Környezetvédelmi norma Euro 5+ 
Hajtás módja Első kerék meghajtás 
Tengelytáv 3665 mm 
Megengedett össztömeg 3900 kg 
Belső állómagasság 198 cm 

 
 

 
A HYMER BDL 588 lakóautó 4 főnek biztosítja a kimagasló kényelmet. A harmonikus és 
egyben exkluzív belső rész minden apró részlete úgy van kialakítva, hogy az első perctől 
kezdve otthon érzik magukat.  A hatalmas garázsában pedig elegendő felszerelést is 
magunkkal tudunk szállítani egy ilyen hosszú túrára. 
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Szériafelszereltségek 
 
Alaprajz 
 

 
 

 
 
 
 
 

Alap 
 
Fiat Ducato Multijet 96kW/130LE 
LED nappali fény és LED irányjelzők HYMER fényszóróba integrálva 
Sárfogó az első és hátsó tengelyen 
AL-KO alváz 
Külső tükör elektromosan fűthető és állítható 
Pohártartó a vezető és utasoldalon 
Vezető és utasoldali légzsák  
ESP, ASR, Traction Plus és Hill Holder 
ABS (blokkolásgátló fékrendszer) / EBD (elektronikus fékerőelosztás) 
6 sebességű váltó 
 

Külső felépítés 
 
Elektromos lépcső 1 szintes 
60cm-es Maxi-bejárati ajtó  
HYMER -tejüveg-tetőszellőztető 40 x 40 sőtétítéssel és szúnyogrolóval a fürdőben  
LED elősátor világítás esőterelővel 
HYMER -tejüveg-tetőszellőztető 40 x 40 sötétítéssel és szúnyogrolóval az elkülönített 
tusoló felett 
HYMER üveg-tetőszellőztető 40 x 40 sőtétítéssel és szúnyogrolóval a hátsó ágyak felett 
Üvegszálas műanyag könnyűépítésű padló XPS szigeteléssel 
Kitámasztható ablak hátul, menetiránnyal jobbra és balra, sötétítéssel és 
szúnyogrolóval 
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Garázs teherbírás 350 kg-ig (opcionálisan 450kg), kérjük vegye figyelembe a tengely 
terhet 
Fűtött duplapadló  
Külső ajtó a vezetőoldalon az L-ülőgarnitúra berakodásához (alaprajzfüggő) 
rekeszekkel  
Üvegszálas műanyag tetőbevonat 
Optimális szigetelés a bizonyított „PUAL-kivitelezés” által, habosított falak és tető (34 
mm-es fal-és tetőerősség) valamint keretablakok 
HYMER panoráma tetőszellőztető 80 x 50 cm, LED világítással a lakótérben 
Harmónika sötétítés a vezetőfülkében, nagyértékű plisszírozott anyagból 
Nagy garázsajtók menetiránnyal jobb-és bal oldalon 
Megnyerő, modern külső optika a kerekített alumínium lemez felépítési forma által 
 

Belső felépítés 
 
Pilótaülések a lakótér anyagában, forgatható, magasság és dőlésállítással 
Első ágy manuálisan süllyeszthető 
Komfort L ülőgarnitúra két integrált három pontos övvel 
Komfort alvásrendszer tányérrugó rácsokkal és többzónás habmatracokkal a hátsó 
ágyakhoz és az első ágyhoz 
Luxus asztal 360 fokban forgatható, hosszanti és keresztirányban eltolható 

 
Fűtés / Klíma / Fedélzeti technika 
 
LED pultvilágítás 
Komplett LED belsővilágítás 
Elektromos szennyvíztankürítés kapcsolóval a műszerfalon 
Esti világítás váltókapcsolóval 
Új vezetőfülke fűtéskoncepció erősített hőlégfűtéssel, fűtött műszerfallal 
Megerősített akkumulátor 12 V 95 Ah AGM 
Frissvíztank 20/150 l, szigetelt és fűtött 
LCD kezelőfelület a fűtéshez 
Combi 6 hőlégfűtés 
Szennyvíztank 130 l, szigetelt és fűtött 

 
Konyha 
 
Servo-Soft konyhaberendezések 
Akrilüveg falborítás 
Extra széles konyhafiókok 
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Multimédia 
 
Rádió-/TV-előkészítés, 12 V és 230 V csatlakozóval, 2 hangszóró a vezetőfülkében, 2 az 
első ágynál, 2 hátul, rádió és DVB-T antenna 
Síkképernyős TV 
 
 

Extra felszereltség 
 
Szín: Carrara fehér 
Trentino Birnbaum bútordekor 
Cremissimo Textilbőr-anyagkombináció 
Fiat 2,3 Mjet/148LE 
Felső ágy elől manuálisan süllyeszthető 
GFK – üvegszálas műanyag tetőbevonat 
Ablak a bejárati ajtón 
Szúnyoghálós ajtó 
Tempomat 
Automatikus klímaberendezés 
 
4 db Alufelni 16” 
Hűtőrács magasfényű 
Króm díszítőcsíkok 
Truma Duo Control CS 
Fantastic Vent tetőszellőztető 
Tetőszellőztető sötétítő rolóval 
Tartalékpárna a hátsó egyszemélyes ágyakhoz létrával 
SOG-Toalettszellőztetés 
Motorkerékpár tartó 
Tartalékcsatlakozó 230V12V/USB 
Ambiente világítás 
Rácsos fakeret a tusolóban 
Navigációs rendszer, tolatókamera, szervízkamera 
Komfort bejárati ajtó ablakkal 
Napárnyékoló 4,5 m  
Ködfényszóró 
Gázcsatlakozó 
Gázellenőrző 
Inverter 
Tetőklíma 2200W 
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Árösszefoglaló 
 
  
Lakóautó nettó ára extrafelszereltséggel  26.480.250,- Ft + ÁFA 
Kedvezményes nettó ár 22.320.000,- Ft + ÁFA 

 
KM óra állás: 54.560 km (2021.02.03.) 
Első üzembe helyezés: 2019.01.23. 
 
 
Göltl Adrienn 
+36 30 620 2222 
goltl.adrienn@vpt.hu 
 
VPT Caravan, Hivatalos Magyarországi Hymer kereskedés 
9400 Sopron, Pozsonyi út 15. 
H-CS 8:00 - 17:00 
P 8:00 – 13:00 


