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Hymermobil B-Klasse MasterLine 780

Technikai adatok
Alváz:

Mercedes Sprinter 418 CDI

Motor:

2,2

kW (LE):

130 (177)

Teljes hossz/szél/mag:

789 cm / 235 cm / 296 cm

Technikailag megeng. összsúly: 4500 kg

Szériafelszereltség

Alap

Alváz

Króm kivitel elől

Mercedes-Benz 4,43 t - 414 CDI, 105
kW/143LE, Euro 6c

Dízeltank 92 l
Sárfogó az első-és hátsó tengelyen
6 sebességű váltó
AdBlue tank 22l
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Külső visszapillantó az autó színében,
elektromosan fűthető-és állítható,
széles látószögű tükörrel

65 cm Maxi – Komfort bejárati ajtó,
kétszeres zárással, ablakkal,
sötétítővel és szemetessel

Pohártartó a vezető—és utasoldali
ülésnél

Kitámasztható ablak hátul,
menetiránnyal jobb és bal oldalt,
sötétítővel és szúnyoghálóval

Keyless Start-Start-Stop gomb a
komfortos motorindításért

Fűtött duplapadló, pincerekeszekkel

Komfort-biztonsági futómű
LED nappali fény és LED irányjelzők a
HYMER fényszórókba integrálva
Eredeti dísztárcsa 16”

Tetőablak 40 x 40 cm sötétítővel és
szúnyoghálóval az első ágy felett
Elektromos belépőlépcső, 1 szintes
Tejüveg-tetőszellőztető 40 x 40 cmes sötétítővel és szúnyogrolóval a
fürdőben

Oldalszélasszisztens
SLC alváz (könnyűépítésű alváz)
Mélykeretes alváz rakodófunkcióval
Erősített generátor
ABS (blokkolásgátló fékrendszer) / ASR
(kipörgésgátló) / EBD (elektronikus
fékerőelosztó) és ESP (elektronikus
stabilizátor)

Garázs teherbírás 350 kg-ig
(opcionálisan 450kg), kérjük vegye
figyelembe a tengely terhelést.
GFK (üvegszálas műanyag)
tetőbevonat (A bevonat nincs az autó
színéhez igazítva, nem felel meg egy
lakkozott külső lemeznek)

Automatikus menetfény kapcsolás

GFK (üvegszálas műanyag)
könnyűépítésű padló XPS
szigeteléssel

Mercedes Benz zajcsökkentés:
Motortérszigetelés és alsó rész borítás

Nagy garázsajtók menetiránnyal
jobb-és bal oldalon

Vezető és utasoldali légzsák

Nagy átrakodórekesz külső és belső
hozzáféréssel, extra mély
pincerekesszel

Aktív fékasszisztens

Külső felépítés
Kitámasztható ablak hátul,
menetiránnyal bal oldalt sötétítővel
és szúnyoghálóval
Carrara fehér alumínium-lemez
Vezetőajtó elektromos ablakemelővel
és belépővilágítással
Panoráma tetőszellőztető 80 x 50 cm,
duplaüvegezéssel, LED világítással a
lakótérben

Magasfényű hűtőrács króm
díszcsíkokkal
Üveg-tetőszellőztető 40 x 40 cm
sötétítővel és szúnyogrolóval a hátsó
ágy(ak) felett
Szigetelt GFK hátsó rész integrált
harmadik féklámpával és design
elemekkel
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Optimális szigetelés a „PUALkivitelezés” által, habosított falak és
tető (34 mm-es fal-és tetőerősség)
valamint keretablakok
Prémium Hightech felépítés: Alu/Alu
PUAL-szendvics az optimális
szigetelésért – összeragasztott,
hőhidak nélkül, 100% famentes

Komfort alvásrendszer tányérrugó
ágyráccsal és többzónás
habmatraccal a hátsó ágyakhoz
Első ágy felül, manuálisan
süllyeszthető
Esti világítás váltókapcsolóval
Komplett LED belső világítás

Tejüveg-tetőszellőztető 40 x 40 cm
sötétítővel és szúnyogrolóval az
elkülönített tusoló felett

Modern, egyenes design

Sötétítés a vezetőfülkében minőségi
pliszírozott anyagból

Szabályozható világítás

Exkluzív HYMER multifunkciós hátsó
lámpák LED hibrid technológiával

LED pultvilágítás

Konyha
Kihúzható szekrény
Servo-Soft konyhaberendezések

Belső felépítés

Extra széles konyhafiókok

Szúnyogháló a bejárati ajtón
Komfort L-ülőgarnitúra, 2 integrált 3pontos övvel
Luxus asztal 360 fokban forgatható,
hosszanti és keresztirányban
eltolható (csak L-ülőgarnitúra
megrendelése esetén)

Extra mély mosogató, vágódeszkával
és magas vízcsappal
Nagy tűzhely üvegborítással és elülső
kezeléssel
Vágódeszka
Jumbo hűtőszekrény 153 l

Pilótülések a lakótér anyagában,
forgatható-/magasság-és
dőlésállítással, két kartámasszal

Installáció & technika

Textíliák & dekorok

Melegvizes garázspadló fűtés

Grand Oak bútordekor

Új vezetőfülke koncepció erősített
hőlégfűtéssel, fűtött műszerfal

Anyagkombináció: Colombo, Cusco,
Delfi, Janeiro, Kitami, Milos, Phoenix

6kW hőlégfűtés melegvizes bojlerrel

Szennyvíztank 150 l, szigetelt és fűtött

Lakó-és hálótér & világítás

Elektromos szennyvízleeresztés
kapcsolóval a műszerfalon

Komfort alvásrendszer tányérrugó
ágyráccsal és többzónás
habmatraccal az első ágyhoz

Extra mély gázrekeszek a könnyű
gázpalack cseréléshez

Ambiente világítás

Frissvíztank 20/180 l, szigetelt és
fűtött
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LCD kezelőfelület a fűtéshez, iNet
ready-vel
Hőlégfűtés a hátsó hálórészben,
külön szabályozható
Erősített akkumulátor 12 V 95 Ah AGM

Multimédia
24” Síkképernyőtartó a lakótérben,
manuális
Rádió-/TV-előkészítés, 12 V és 230 V
csatlakozóval, 2 hangszóró a
vezetőfülkében, 2 az első ágynál, 2
hátul, rádió és DVB-T2 antenna

Extra felszereltségek
Vezetőasszisztens csomag:
-Mercedes Benz MBUX 10,25” multimédia rendszer navigációval
multifunkciós kormánnyal, DAB, érintőképernyő és tolatókamera
-Aktív távolságtartó asszisztens
-Bőrkormány
-Automata váltó 9G-TRONIC

Vezetőkomfort csomag:
-Félautomata klímaberendezés
-Tempomat Mercedes Benz
-Elektronikus parkolófék
-Erősített első tengely

Lakókomfort csomag:
-Fapadló a tusolóban
- 4 x 230 V / 1 x 12 V / 1 x dupla USB tartalékcsatlakozók, lakókomfort lámpákkal
-Lepedő a hátsó ágyakhoz
-4 párna huzattal
Mercedes Benz Sprinter 4,43 t – 418 CDI – 130 kW/177LE – Euro 6c
Omnisztor 550 x 250 cm
LED ködfényszóró statikus kanyarfénnyel
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Bi-LED fényszóró
Hidraulikus letámasztó
16” könnyűfém felni
Kristály ezüst külső szín
Biztonsági zár a vezető és lakótér ajtóhoz
Ülésfűtés és deréktámasz az első ülésekhez
Kihúzható kerekasztal valódi fa kerettel
Elektromos ablakredőny az első szélvédőn
Napoli bézs bőr kárpit
Velvet Ash bútordekor
Tartalékpárna a hátsó ágyak között, integrált lépcsővel
Tetőklíma berendezés
Toalettszellőztetés
Automatikus gázpalack átkapcsoló berendezés ütközésérzékelővel
32” LED TV integrált hangszórókkal, távirányítással, DVD lejátszóval,
HYMER Smart-Multimédia rendszerrel, bluetooth-al (DVB-T/C, DVB-S2)
TEC-Tower (Hűtő-fagyasztókombináció 153 l, grillsütő)

Vonóhorog
Előszőnyeg 600 x 250 cm
Elősátor – Thule Panorama
Elősátor szúnyogháló oldalfalra
Kempingszék 4 db
Kempingasztal
Oyster parabola antenna
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