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Hymer Free S 600 
 
Fekvőhelyek Utazóhelyek Hosszúság 
4  fő   4  fő   593 cm 
Szélesség  Magasság  Menetkész tömeg 
206 cm   278 cm   3000 kg 
 
 
Alapjármű Mercedes  
Alváz Sprinter 
KW / LE 110/150 
Környezetvédelmi norma Euro VI-E 
Hajtás módja Első kerék meghajtás 
Tengelytáv 3924 mm 
Megengedett össztömeg 3500 kg 
Belső állómagasság 200 cm 

 
 

 
A HYMER és a Mercedes-Benz egyvelegéből csakis jó sülhet ki, ennek ékes bizonyítéka 
az új FREE S. A kiváló dinamika, könnyű vezethetőség, a biztonsági rendszerek sokasága 
ötvözve a több évtizednyi tapasztalaton alapuló lakóautóépítéssel az, ami páratlanná 
teszi! Kell ennél több?? 
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Szériafelszereltségek 
*A szériafelszereltség a modell alap felszereltségét mutatja be. Egyes extrafelszereltségek felülirhajták a szériában 
felsorolt jellemzőket. 

Alaprajz 
 

 

 
Alap 
 
Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t – 315 CDI – 110 kW/150LE – Euro VI-E 
6 sebességű váltó ECO Gear 
Diesel tank 65l  
Adblue Tank 22l 
Adaptív féklámpa 
Automatikus menetfénykapcsolás 
Halogén fényszóró  
Komfort futómű (rezgéscsillapító, stabilizátor, lengéscsillapító) 
Fényszóró magasságállítás 
Motortérszigetelés 
Irányjelző a külső tükrökben 
Nappali menetfény 
Szélvédő biztonsági üvegből 
16” acélfelni 
Külső hőmérsékletjelző 
ECO Start Stop 
Elektromos ablakemelő a vezetőfülkéhez 
Indításgátló (elektronikus) 
Vezető és utasoldali légzsák 
Figyelmeztetés be nem kötött öv esetén 
Fogantyú a tolóajtónál beszálláshoz 
Keyless Start – Kulcsnélküli indítás (Start-Stop gomb) 
Pixel-Matrix kijelző 
Booster – a felépítmény akkumulátor töltése menet közben 



    

www.hymer-magyarorszag.hu 

3  

 
Kormány magasság-és dőlésállítással 
Süllyeszthető napellenzők 
Elektromos rásegítő fűtés 
Központi zár távirányítással 
Hegymenetasszisztens 
ESP fékasszisztenssel (BAS), ABS, ASR, EBV 
Oldalszél asszisztens 
Szervokormány 

 
Külső felépítés 
 
Carbon fólia a hátsó szárnyas ajtó ablakán 
Elektromos lépcső 
Szigetelt padló 
Sötétített ablakok a lakótérben és utastérben 
Tetőablak 28 x 28 cm a fürdő felett 
Tetőablak 40 x 40 cm a hálótér felett 
Szigetelt alumínium keretablakok 
Tetőszellőztető 70 x 50 cm a lakótér felett 
 

Belső felépítés 
 
Vezető-és utasoldali ülés, kartámaszok és ülőgarnitúra a lakótér anyagában 
Mercedes Benz komfort ülések a lakótér anyagában 
Beakasztható asztal, kiforgatható bővítéssel 
Szúnyogháló a tolóajtóhoz 
Vezetőfülke sötétítés 
Gázpalack rekesz kettő palacknak 
Kihúzható fellépő az ágyhoz 
Rögzítőszemek a hátsó ágy alatti részen 
Tükrösszekrény 
Függőlegesen felállítható ágyrács hátul 

 
Textíliák & dekorok 
 
Grand Oak bútordekor 
Delfi anyagkombináció 
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Lakó-és hálótér & világítás 
 
Oldalfalborítás minőségi, hő-és zajszigetelő anyagkasírozással 
Ambiente világítás a lakó-konyha-és hálótérben 
LED-világítás  

 
Konyha 
 
Extra mély fiókok 
90 l-es kompresszorhűtő (12 V vagy 230V) fagyasztóval 
Bővíthető munkafelület a konyhában 
Főző-mosogató kombináció üvegborítással 
 

Fürdőszoba  
 
Zuhanyfejtartó tapadókoronggal 
Kazettás WC töltöttség jelzővel 
Kompaktfürdő ajtóval 
 

Installációk & technika 
 
Hőlégfűtés 4kW melegvizes bojlerrel 
Belső hőmérsékletérzékelő 
LCD-vezérlőegység a fűtéshez, iNet ready-vel 
95 Ah akkumulátor – akkumulátor töltővel 
230 V külső csatlakozás  
85l-es szennyvíztank 
110l-es frissvíztank 
Elektromos szennyvízleeresztés 
Töltöttségjelző a frissvíz-és szennyvíztartályhoz 
 

Extra felszereltségek 
 
Alvázcsomag  
-Külső tükrök elektromos állítható/fűthető 
-Félautomata klíma  
-DAB Audioelőkészítés 4 hangszóróval 
-Elektromos parkolófék 
-92 l-es tank 
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Style csomag:   
-Lökhárító és hűtőrácskeret az autó színébe lakkozva 
-Króm hűtőrács 
 
Vezetőasszisztens csomag:   
-Hőszigetelt üveg sávszűrővel 
-Távolsági fény asszisztens 
-Közlekedési tábla felismerő rendszer 
-Aktív sávtartó asszisztens 
-Fáradtságérzékelő asszisztens 
-Fűthető szélvédő 
 
    
Aktív távolságtartó  
Automata váltó 9G-Tronic  
LED fényszóró  
Bőrkormány  
Omnisztor 325 x 250 cm  
Mercedes Benz MBUX 10,25” multimédia rendszer navigációval   
Obszidián fekete metál fényezés   
Tolatókamera   
Alvótető az autó színében 
   
  
 

Lakóautó nettó ára extrafelszereltséggel   74.500,- € +ÁFA 
 
 
 
 
Fekete-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 


