Eriba Feeling 442
Fekvőhelyek
3 fő
Szélesség
217 cm

Teljes hossz
667 cm
Magasság
224 cm

Kerék méretek
Állómagasság bent
Technikailag megengedett súly
Fűtés típusa
Frissvíztank
Szennyvíztank (opcionális)

Felépítmény hossz
546 cm
Menetkész tömeg
1085 kg
185 R 14 C 102 L
198 cm
1400 kg
Gázfűtés 3,5 KW
45 l
22 l

Milyen kényelmet tud nyújtani egy kompakt osztályú lakókocsi? Az ERIBA Feeling és
Nova Light sorozata teljesen új választ ad erre a kérdésre! Tágas térérzet, magas fokú
és minőségű felszereltség, sok tárolóhely és nagy terhelhetőség jellemzi. Tökéletes társ
az intenzív utazásokhoz!
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Szériafelszereltségek
Alaprajz

Alváz
Teljesen horganyzott könnyűépítésű alváz, horganyzott tengelytesttel
Extra hosszú vonórúd a nagyobb menetstabilitás érdekében és elegendő hely
biciklitartónak
Független kerékfelfüggesztés
Automatikus fékállítás (rövid féktáv, kényelmesebb utazás, gyengéd fékezéssel,
rázkódás nélkül)
Vonófej 4 dörzsbetéttel, egykezes használattal: Elfojtja a rezgő mozdulatokat
Pótkerék tartó a gázrekeszben
Horganyzott támaszok

Külső felépítés
Oldalfalak sima fémlemezből
Kitolható tető (állómagasság növelés miatt) 30 mm-es szendvics szigeteléssel (PU)
Kitolható tető sátoranyag szellőztetéssel és integrált szúnyoghálóval
Függesztett ablakok szúnyoghálóval, sötétítő rolóval és szellőzőállítással
Minden ablak sötétített, dupla szigetelő akrilüvegezéssel
Bejárati ajtó gardróbbal, tárolóhálóval
Gázrekeszek, szigetelt, alumínium lemezpadlóval és alacsony rakodóperemmel
Integrált rekesz elől (2 x 11 kg-os gázpalacknak elegendő hely, pótkeréknek,
szennyvíztanknak és felhajtó éknek)
Stabil fogantyúk az első részen, folyamatos fogantyú hátul
Külső szervizajtó hátul, menetiránnyal jobb oldalt, 100 x 40 cm
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Textíliák & dekorok
„Chiavenna diófa” bútordekor
Minden anyag ERIBA foltvédelemmel

Lakótér-és hálótér & világítás
12 V LED világítás
LED elősátor lámpa esőterelővel
Minden rögzített ágy habmatraccal és mosható huzattal
Ággyá alakítható ülőgarnitúra
Ergo fa ágyrács minden rögzített ágy alatt, felhajtható

Konyha
Tűzhely 3 égővel, elektromos gyújtással, üvegborítással
Tűzhely kezelőgombok (tisztításhoz levehető)
Konyhafiók evőeszköz tartóval
80 l-es hűtő (gázról, 12V-ról, 230V-ról üzemeltethető)

Fürdő
Felső szekrény tükörrel és tárolórekeszekkel
Megvilágított tükör
Kitámasztható ablak, tejüveg, sötétítővel és szúnyoghálóval
Toalett töltöttségjelzővel és kerekes kazettával

Installáció & technika
Füstjelző
13 pólusú dugós csatlakozó
Fagyálló vízberendezések a téli üzemhez
45 l-es frissvíztank (fix tank külső betöltéssel)
Automatikus átkapcsolás a vonójárműre
230 V csatlakozó a fürdőben, konyhában. hálótérben és lakótérben
Gázfűtés 3500 Watt
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Extra felszereltségek
Elegance csomag:
-Vonórúd műanyag borítással
-Kristály ezüst metál szín
-Design külső matricák
-Eriba könnyűfém felni
Moving csomag:
-Önellátó csomag (95 Ah AGM felépítmény akkumulátor, akksi töltő boosterrel)
-Szúnyogháló
Biciklitartó (2)
Támasztóláb (4 db)
-Prémium támasztókerék integrált terhelési kijelzővel
-22 l szennyvíztank
-2 x 230V tartalékcsatlakozó a lakótérben és a konyhában
Mover
Hátsó ablak kitámasztható, sötétítővel és szúnyoghálóval
Anti csúszásgátló rendszer (fékezéskor visszahúzza a lakókocsit a sávba)
Omnisztor 400 x 250 cm
Tusoló felszereltség
Hőlégelosztás elektromos fúvókával 12V
Elektromos melegvizes bojler 5l
Tartalékpárna hosszanti ágyak közé

Árösszefoglaló
Lakókocsi nettó ára extrafelszereltséggel

Egyéb költségek
Üzembe helyezési költségek nettó

31.283,- €

149.300,-Ft

Fekete-Göltl Adrienn
+36 30 620 2222
goltl.adrienn@vpt.hu
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VPT Caravan, Hivatalos Magyarországi Hymer kereskedés
9400 Sopron, Pozsonyi út 15.
H-CS 8:00 - 17:00
P 8:00 - 13:00
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