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AV RESA BLIR UPPLEVA

IKONISK LEGEND
Översikt

AV ERFARENHET
FÖRE SIN TID

H

FYRHJULSDRIVNING KAN KOPPLAS IN

KOMPLETT RESEFÄRDIG

Med den manuellt inkopplingsbara fyrhjulsdriften som tillval, den
ökade traktionen, den förbättrade körstabiliteten och senaste generationen ADAPTIVE ESP® kan man klara av stora utmaningar
också när väder- och vägförhållanden är tuffa.

Du behöver bara stiga in och åka iväg. HYMEReditionmodellerna har redan ett fast utrustningspaketet och
därmed är redo för resan.

DUSCH

PUAL-UPPBYGGNAD

Genom placeringen av hjulhusen i dubbelgolvet får du en
betydligt större och genomgående ståyta i duschen.

1978 skapade HYMER nya standarder med den innovativa
PUAL-konstruktionen. Den utmärkta isoleringen med polyuretanskummet ger ett behagligt klimat under alla årstider. Mer om
det här temat finns på sidan 81.

INGÅNGSDÖRR

STRÅLKASTARE

Ingångsdörren på 65 cm är extra generös och funktionell. Med
den går man bekvämt in i husbilen.

HYMER-LED-strålkastarna och hybridbakljusen uppfyller inte
bara automobilstandard utan ger dig även mer säkerhet med
den optimala belysningen för mer säkerhet dag och natt.

FACE-TO-FACE-SOFFGRUPP

SLC-CHASSI

I den här soffgruppen kan man sitta direkt mittemot varandra
och det nedfällbara bordet ger fri genomgång till förarhytten.

Vårt egenutvecklade Super-Light-chassi är särskilt anpassat efter
vad din husbil kräver. Det jämna undergolvet ger bättre aerodynamik och minimal ljudnivå. Det högre uppvärmda dubbelgolvet ger
dessutom mer förvaringsutrymme och man kommer åt den från
båda sidor. Mer om det här temat finns på sidan 80.

FRAMHJULSDRIVNING

UTAN TRAPPSTEG

Jämfört med bakhjulsdrivningen är framhjulsdrivningen betydlig
lättare. Detta minskar fordonets totalvikt och ger då mer lastvikt.
Framhjulsdrivningen finns med 6-växlad låda eller 9-växlad helautomatisk transmission.

Dubbelgolvet gör att bodelsgolvet genomgående är i ett plan
– från förarhytten till bakdelen. Detta möjliggör en bekväm
och säker förflyttning i husbilen.

LASTKAPACITET GARAGE

TANKVOLYM

Med en lastkapacitet på upp till 450 kg får en hel del resetillbehör plats som t.ex. cyklarna och elmopeder.

Färsk- och avloppsvattentankarna ger ännu mer oberoende på
resorna tack vare den stora volymen. De är isolerade, uppvärmda
och komplett vinterdugliga.

os HYMER har alltid innovation mött vision. Redan grundarna

modernt vanliv kan se ut år 2025 visar vårt konceptfordon

Erwin Hymer och Erich Bachem strävade efter att för alltid
GLASFIBERARMERAD PLAST
förändra det sätt att resa som var vanligt på den tiden. Den här

VisionVenture – en milstolpe när det gäller design, oberoende
LÄTTMANÖVRERAD
och lättkonstruktion. Många av de här innovativa och kundo-

den levande
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kompakta husbilen
är lättmanövrerad,
pionjärandan är mer än Genom
någonsin
hos oss idag.
Teknikens
rienterade
tar lilla,
vi säkerligen
ut på vägarna
i en nära det är en stor

t.ex. på tak, bakdel eller undergolv – är din HYMER i princip
fördel framför allt när man letar efter parkeringsplats, åker
framtid i våra standardfordon.
immun mot väderrelaterade skador, stensprut, vägsalt och
färja eller på ställplatser eller i trånga passager.
vägar och gestalta framtiden
för det mobila resandet. Hur
smuts.

och teknologiernas framsteg gör det möjligt för oss att gå nya

STORT GARAGE

KLASSEN 3,5 TON

Garagen i HYMER-husbilarna har som standard 2 garagedörrar
till höger och vänster (vid Exsis 580 och Tramp S endast tillval).
Man kan på så vis lasta garaget på båda sidor och det finns
mycket förvaringsutrymme – bl.a. för elcyklar och elmopeder.

3.5t

Med husbilen upp till 3,5 t kan du köra med körkort klass B.
Vid hastighets- och trafikregler, vägtullar och fordonsskatt
behandlas fordonet som en personbil.

BAKHJULSDRIVNING
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Tack vare den kraftfulla bakhjulsdrivningen glänser HYMERN
med lugna och utmärkta köregenskaper vid alla vägförhållanden – och det i kombination med en smidig2019
och excellent
körkomfort.

1957

1978

1981

2004

2011

Erich Bachem (”ERIBA”) och
Erwin Hymer bygger Ur-Troll som
första husvagn.

Den innovativa PUAL-uppbyggnaden
utvecklas och skapar nya
standarder när det gäller stabilitet.

HYMER B-klass introduceras
och utvecklas de efterföljande åren till
en av Europas mest omtyckta husbilar.

I oktober rullar HYMER
husbil nr. 100 000
från bandet i Bad Waldsee.

Invigning av Erwin Hymer-museet
mittemot huvudkontoret
i Bad Waldsee.

Vi presenterar den nya ikonen
bland våra husbilsmodeller:
Hymermobil B-klass MasterLine.

MER
Mer om historian på:
www.hymer.com
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naltillbehör, praktiska förklaringar för våra viktigaste
innovationer och nyttig info om t.ex. vårt europeiska

UTRUSTNING, SERVICE OCH TEKNIK

Så att allt passar på resan: Här hittar du HYMER origi-

HYMER B-SL – B-ML T/I
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HYMER ML-T – B-MC-T/I

Översikt med broschyrens innehåll

återförsäljar- och servicenät.
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HYMER EXSIS-T/I – TRAMP S

NJUT AV DIN RESA
VAR DU ÄN STANNAR

O

avsett om det gäller äventyrs- eller familjesemester –
kraven är höga för att uppfylla dina resedrömmar. Se

HYMER Exsis-t
| sida 8

HYMER Exsis-i
| sida 8

HYMER Tramp S
| sida 22

till att förverkliga dem: med de här topputrustade husbilarna
i klassen 3,5 ton med maximal trivsel.
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UPPTÄCK FRAMTIDEN I
KLASSEN 3,5 TON

M

ed Exsis bevisar vi vår mångåriga erfarenhet inom lättkonstruktion:
Även vid nästan full utrustning finns det med 2 personer, en full

färskvattentank och 2 fulla gasolflaskor, fortfarande lastkapacitet för
upp till ca. 450 kg. Ett unikt toppvärde i kategorin 3,5 ton. Även exteriören på Exsis övertygar med unik form och smart funktion. Den aerodynamiska designen ger bland annat lägre bränsleförbrukning, tyst körning
och perfekt sikt. Den innovativa påbyggnadsteknologin ger Exsis bästa
isoleringsvärden, stabilitet och lång hållbarhet.
HYMER EXSIS 580
Den nya generationen Exsis bygger på Fiat lågchassi, optimerat för husbilar. Den övertygar med ett helt nytt interiörkoncept och visar vägen för det
nya designspråket för HYMER. Nya Exsis finns som halvintegrerad och helintegrerad med planlösningen 580.
Tidigare Exsis finns fortfarande i den beprövade kombinationen av
Fiat-basfordon och AL-KO-ram i ett stort urval planlösningar med
modern interiördekor.
Planlösningar finns på sida 20.

REISEMOBILE

REISEMOBILE

DES JAHRES

DES JAHRES

1. PLATZ

1. PLATZ

2020 2020
Hymer Exsis-i
Integrierte bis 80 000 €

Hymer Exsis-t
Teilintegrierte bis 60 000 €

3.5t
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LED-strålkastare
och hybridbakljus

Klassen
3,5 ton

PUAL-uppbyggnad

Smal och
lättmanövrerad

Stort garage

Lastkapacitet garage
upp till 450 kg

HYMER EXSIS-T/I – TRAMP S

HYMER Exsis

HYMER EXSIS-T/I – TRAMP S

HYMER EXSIS 580 / Bo och kök

EXSIS 580
TRIVSAMT ÖVERALLT
Den nya designen och de nya ytmaterialen gör bodelen ännu generösare
och ännu mer inbjudande.
HARMONISKT INTEGRERAD
32-tums-plattskärmen i Exsis 580 smälter in perfekt i en fördjupning i
väggen till badrummet. Man ser den då perfekt från förar- och passagerarsätet samtidigt som den är elegant.
PROFFSIGT SERVERAT
Den nya köksarbetsbänken förmedlar en öppen och generös rumskänsla – tack vare kylskåp på 142 l som standard, integrerad sophink
i köket och optimal användning, t.ex. med praktisk utökning av arbetsbänken.

10

11

HYMER EXSIS-T/I – TRAMP S

HYMER EXSIS 580 / Sova och badrum

RUM ATT HITTA
SIG SJÄLV
MYCKET PRIVATSFÄR
Den mycket rymliga komfortbadrummet har en stor, avgränsningsbar
dusch och mycket utrymme framför tvättkonsolen.
PLATS ATT DRÖMMA
Enkelsängarna i Exsis 580 har som tillval en övergångsdyna mellan
madrasserna. De många takskåpen och det rumshöga klädskåpet avrundar praktiskt sovkomforten. Här syns specialutrustningen med takskåpen över den bakre sängen.
UPP BEKVÄMT
Man går bekvämt upp i den extra stora bakre sängen via den nyutvecklade, utfällbara trappan med halksäker beläggning på de generösa komforttrappstegen.
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HYMER EXSIS-T/I – TRAMP S

HYMER EXSIS / Bo och kök

KÄNN ATT DU HAR
KOMMIT FRAM
KOPPLA AV ORDENTLIGT
Förarhytten är perfekt integrerad i bodelen och ger på så vis en riktig
”vardagsrumskänsla”, som här i Exsis-i 678 med den moderna möbeldekoren
Sauvignon Oak och klädseln Janeiro. Takskåpen som tillval istället för den
nedsänkbara sängen går till fram över förar- och passagerardörren.
HEMMABIOKÄNSLA PÅ RESAN
Tack vare tillvalet 32-tums plattskärm erbjuder Exsis en härlig hemmabiokänsla också på resan.
LAGA GOD MAT
Till utrustningen i många Exsis-modeller hör ett generöst vinkelkök. Takskåpen är lätt åtkomliga och de fritt indelningsbara stora kökslådorna
förenklar arbetet mycket.
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MYCKET PLATS, MYCKET
LJUS, MYCKET LIV
EN DRÖMSÄNG
Den lågt nedsänkbara sängen över förarhytten ger maximal
rörelse- och huvudfrihet. Det går att använda den bekväma liggytan
över hela bredden på 1,50 m utan begränsningar.
KOMFORTBADRUM
I det nyutformade komfortbadrummet med stor duschyta finns mycket
plats att röra sig både framför handfatet och när man duschar. Rymliga
badrumsskåp med gott om förvaringsutrymme gör det enkelt att lagra
alla nödvändiga attiraljer. Inbyggda spännband i hyllorna som standard
skyddar känsliga och små föremål säkert även vid körning. Bänktoaletten
erbjuder en ergonomiskt optimerad sittposition och är enkel att rengöra.
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HYMER EXSIS-T/I – TRAMP S

HYMER EXSIS / Sova och badrum

HYMER EXSIS-T/I – TRAMP S

EDITIONMODELL
HYMER Exsis Pure

FÖR RENT NÖJE
PÅ RESAN

E

n editionmodell, ett pris. Vi gör det enkelt att bestämma sig för den
rätta HYMERN. Exsis Pure har ett omfattande utrustningspaket

som uppfyller allt man kan önska sig när det gäller kör- och boendekom-

fort. Allt på en ny Citroën-bas.
Den konsekventa lättkonstruktionen kombinerat med den 165 hk
starka motorn tar dig utan problem till målet. Utöver detta övertygar
den med en farthållare, en klimatanläggning och 16 tums lättmetallfälgar. Tack vare nedsänkbar säng som standard har den helintegrerade versionen sovplatser för upp till 4 personer.
I vilket fall möter hos Exsis Pure intelligent utformning av utrymmet
boendekomfort. Bodelen präglas av en ädel invändig dekor i Sauvignon
Oak samt möbler med flytande övergång med intelligent funktionsintegrering. Exempelvis är 32 tums platt-TV:n infälld i väggen mot
komfortbadrummet. Själva badrummet är utrustat med en stor
dusch med trägaller plus en bekväm bänktoalett.
Enkelsängarna på längden i bakdelen med en längd på vardera över
1,90 m har en extradyna i mitten som gör det lättare att gå upp i
sängarna. Under sängarna och i den rumshöga högklädskåpet finns
tillräckligt med förvaring. Den bekväma, L-formiga soffgruppen
med sängkonvertering och nedsänkbart bord smälter in harmoniskt
i bodelen mittemot köksarbetsbänken med kyl- och fryskombination på 142 liter.
I utrustningspaketet för editionmodellen ingår stämningsbelysning,
automatisk omkoppling av gasolflaskor plus en markis.
Planlösningar finns på sida 20.

3.5t
Med Citroën
Jumper som bas
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Komplett
resefärdig

Klassen
3,5 ton

DET PASSAR PERFEKT TILL
DIN EXSIS
Med originaltillbehör från HYMER kan du uppgradera din Exsis med praktiska delar – det kan vara för dina värdesakers säkerhet, komforten
för de unga passagerarna, säker rangering eller extra förvaring. All information och fler tillbehör finns på: www.hymer-original-zubehör.com

EXSIS-HALVINTEGRERADE

EXSIS-T 374

3 500 – 4 500 kg
5993.500 kg – 3.850 kg

[ ]

222

222

Exsis-t 374

EXSIS-HALVINTEGRERADE

599

EXSIS-T 474

3.500 kg – 4.500 kg
659

Exsis-i 474

[ ]

3 500 – 4 500 kg
3.500 kg – 4.500 kg
664

222

222

222

222

Exsis-t 474

EXSIS-I 474

3 500 – 4 500 kg

659

664

EXSIS-T 580
3 500 – 4 400 kg
ÄVEN SOM EDITIONMODELL PURE
[ ]

3.500 kg – 4.400 kg
694

EXSIS-I 580
3 500 – 4 400 kg
ÄVEN SOM EDITIONMODELL PURE
Exsis-i 580
3.500 kg – 4.500 kg
699

222

222

694

EXSIS-I 678

3 500 – 4 500 kg
3.500
744 kg – 4.500 kg

[

Exsis-i 678

]

3 500 – 4 500 kg
3.500 kg – 4.500 kg

749

[ ]

229

222

222

B 680 MC

699

222

EXSIS-T 678

739
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BARNSÄNG
Den 3-delade extrasängen för förarhytten övertygar med den snabba och
enkla monteringen och det lilla packmåttet. De båda träskivorna sätts mellan
förarsätenas sittyta och ryggstöd och man lägger den fällbara madrassen på
dem. Madrassen är exakt anpassad till formen på förarhytten. Inklusive
tvättbara spännlakan med exakt passform.

222

222

Exsis-t 580

SAFE I PASSAGERARDÖRR
Den här safen syns inte utifrån och ger även tillräckligt stöldskydd tack vare
specialskruvar. Monteringen är enkel bakom originalkartfickan och det finns
inga störande kanter. Den har tillräckligt med plats för de viktigaste värdesakerna som man inte vill vara utan på resan som t.ex. kreditkort, mobil,
ID-papper, kontanter eller smycken.

749

DUBBEL BACKKAMERA

ORGANIZER FÖR DEN UPPFÄLLBARA SÄNGEN

Backkameran är elegant integrerad i det tredje bromsljuset och lackad i
fordonsfärgen. Fördelarna är att det blir enklare och säkrare att tvätta fordonet
eftersom det inte behövs några extra hål för kabelgenomföring och fastskruvning i den bakre väggen. Kvalitetskameran ger ett optimalt synfält. Man
kan även använda den som backspegel och observera trafiken bakom.

Den perfekta utökningen av förvaringsutrymme för alla som bara använder
den nedsänkbara sängen sällan. När man har tagit bort madrassen kan
man sätta in det skräddarsydda organizersetet. Boxsatsen i 8 delar inklusive
inlägg är tillverkad av stabila och okänsliga plastprofiler med ihåliga kamrar
med textilöverdrag. För att få optimal stabilitet finns en dubbel botten ilagd
i alla boxar. För optimalt skydd har alla hörn på boxarna slagtåliga hörnskydd.
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HYMER EXSIS-T/I – TRAMP S

PLANLÖSNINGAR FÖR
HYMER EXSIS

INNOVATIONER
FÖR DIN SEMESTER

N

ya HYMER Tramp S är på många sätt den första. Den trivsamt
utformade interiören övertygar med moderna designaccenter,

typiska för HYMER, och ett smart belysningskoncept, plus en extra
generös rumskänsla. Den baseras som den första av våra 3,5-tonsmodeller
på den på beprövade och tekniskt överlägsna Mercedes-Benz-framhjulsdrivningen med originalram. Och den okomplicerade hanteringen gör att
det är den perfekta första HYMERN för alla.
Planlösningar finns på sida 28.

3.5t
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Framhjulsdrivning
Mercedes Sprinter

Klassen
3,5 ton

PUAL-uppbyggnad

Face-to-Facesoffgrupp

Utan trappsteg

Lastkapacitet garage
upp till 450 kg

HYMER EXSIS-T/I – TRAMP S

HYMER Tramp S

HYMER EXSIS-T/I – TRAMP S

HYMER TRAMP S / Bo och kök

KASTA DIG UT PÅ
ÄVENTYR DIREKT
EFTER FRUKOSTEN
I BÄSTA FORM
Köksarbetsbänken ger ett ännu generösare utseende och förbättrad
ergonomi.
MED UNIK DESIGN
Den komplett uppdaterade designen är modern, rätlinjig och tidlös.
De specialdesignade stukturytorna och vita accenterna ger särskild,
tidsenlig känsla. Dekoren på bords- och bänkskivorna utstrålar en charmig värme.
GOURMET HELT ENKELT
Vinkelköket ger ännu mer rörelsefrihet. I det rumshöga kompressorkylskåpet på 152 l (standard) finns tillräckligt med plats för all mat som
behövs för att laga även mer avancerade rätter.
OCKSÅ PÅ SEMESTERN
Det helt jämna övergolvet utan trappsteg i bodelen ger en bekväm ståhöjd
på 2,05 m, med en total grundyta på 2,29 x 7,39 m.
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HYMER EXSIS-T/I – TRAMP S

HYMER TRAMP S / Sova och badrum

DRÖM INTE OM ATT
RESA, DRÖM NÄR
DU RESER
BEKVÄMT
En vilsam sömn hör till en perfekt semester. Enkelsängarna
på längden med en storlek på över 2 m längd i Tramps S 685 ser till att du
kan sträcka ut dig ordentligt.
ALLTID RÄTT TEMPERATUR
För att man ska ha det trivsamt varmt överallt och vara oberoende av
gasol, har Tramp S som första HYMER en kraftfull dieseluppvärmning
som standard. Som tillval finns även i fortsättningen en gasoluppvärmning.
DUSCHA SOM HEMMAVID
Med 1,94 m ståhöjd i en-suite-badrummet finns mycket plats också för
långa personer. Dessutom kan platsen användas som genomgång när
duschen är öppen samtidigt som duscharmaturerna elegant försvinner
bakom vikväggen.
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DET PASSAR PERFEKT TILL
DIN TRAMP S
Originaltillbehören från HYMER ger dig många möjligheter att göra din Tramp S personlig precis som du vill – från en trivsam sovplats för barnet till ett
effektivt skydd mot solstrålning och golvmattor med perfekt passform. All information och fler tillbehör finns på: www.hymer-original-zubehör.com

HYMER TRAMP S

TRAMP S 680

TRAMP S 685

3 500 – 4 200 kg

Tramp
680
Exsis-t S374

3.500
– 4.200
3.500
kg –kg
3.850
kg kg
739

[ ] [

3 500 – 4 200 kg

Trramp S 685

]

3.500 kg – 4.100 kg
739

[

]

229

229

229

222
229
599

TRAMP S 695

739

739

3 500 – 4 200 kg

Trramp S 695

3.500
739kg – 4.100 kg

229

229

739

[

]

BARNSÄNG

SOLSKYDDSMATTA

Den 3-delade extrasängen för förarhytten övertygar med den snabba och
enkla monteringen och det lilla packmåttet. De båda träskivorna sätts mellan
förarsätenas sittyta och ryggstöd och man lägger den fällbara madrassen på
dem. Madrassen är exakt anpassad till formen på förarhytten. Inklusive
tvättbara spännlakan med exakt passform.

Ditt skydd mot solstrålning, uppvärmning och oönskad insyn. Trots detta
ger textilväven med PCV-beläggning fri sikt utåt. Passformen är perfekt
och monteringen barnsligt enkel.

MATTA I FÖRARHYTTEN
Robust, lättskött tuftat polypropylenvelour med påsvetsat förstärkning och gummigranulatrygg gör den skräddarsydd. För ett unikt utseende finns en modern,
textil infattning med nubuck-look med dubbelsömdesign liksom även HYMER-loggan. Mattan är glidsäker.
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HYMER EXSIS-T/I – TRAMP S

PLANLÖSNINGAR FÖR
HYMER TRAMP S

HYMER ML-T – B-MC-T/I

EXAKT RÄTT OM DU
DRÖMMER OM STÖRRE

H

YMER skapar nya standarder i den här klassen. Njut av
friheten med ett generöst rumskoncept: bo gemytligt,

sitta bekvämt, laga ordentligt med mat och mycket privatsfär.

HYMER ML-T
| sida 32

HYMER B-klass
ModernComfort-T
| sida 42

HYMER B-klass
ModernComfort-I
| sida 42

Så att du känner dig riktigt som hemma också tusentals kilometer bort.
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HYMER ML-T

DET VIKTIGASTE
MED OMBORD

H

YMER ML-T baseras på original rambyggt chassi med bakhjulsdrivning (finns som alternativ också med fyrhjulsdrift) och en innovativ

lättkonstruktion. Med högsta komfort blir den då till en lättmanövrerad,
halvintegrerad husbil. Boendekomforten märks överallt: bodelsgolvet i ett
plan, den stora soffgruppen och bordet med förlängning som standard är

och en extra komfort som är unikt i den här klassen.
Planlösningar finns på sida 38.

Reisemobil-Wahl
2019
SIEGER

Kategorie: Teil-Integrierte

HYMER ML-T
Ausgabe 19/2019

3.5t
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Utan trappsteg

Klassen
3,5 ton

Bakhjulsdrivning

Smal och
lättmanövrerad

Stort garage

Fyrhjulsdrift
kopplas in manuellt
(tillval)

HYMER ML-T – B-MC-T/I

bara några exempel. Dessutom är HYMER ML-T utrustad med ett omfattande säkerhetspaket. Den glänser dessutom med en standardutrustning

HYMER ML-T – B-MC-T/I

HYMER ML-T / Bo och kök

DET SOM RÄKNAS ÄR INTE
VAR DU ÄR, UTAN HUR
MODERNT SIDOKÖK

MÅNGA SITTPLATSER

Ett Smart-Tower-kylskåp (142 l), en utfällbar utökning av

Komfort-L-soffgruppen i ML-T 580 har tack vare bordet som kan vridas

arbetsbänken, plus på önskemål en köksväggpanel med

360° och ställas in på längden och tvären plats för upp till 4 personer, i

många extra uttag i hela fordonet. De djupa kökslådorna är

modell 620 till och med upp till 5 sittplatser – här med möbeldekoren

sneddade för optimerad genomgång och man kommer

Noce Cognac och klädseln Cristallo.

bekvämt åt takskåpen – allt detta serverar det stora sidoköket
i ML-T 580, här med möbeldekoren Noce Cognac.

ELEGANT BODEL
Planera dagen eller låta den gå mot sitt slut: Det gör man bäst i den vackra
soffgruppen, här i den lättmanövrerade ML-T 570, med den moderna möbeldekoren Chiavenna valnöt och textillädret Creola – på bilden som L-soffgrupp.
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HYMER ML-T / Sova och badrum

RÄTLINJIG ESTETIK
KOMBINERAT MED
MODERN CHARM
BEKVÄM LIGGYTA
De bekväma enkelsängarna i ML-T 570, 580 och 620 finns även med det
bekväma sovsystemet med tallriksfjädrar och HYMER spännlakan med
perfekt passform. Vill man kan enkelsängarna konverteras till en samHYMER ML-T – B-MC-T/I

manhängande del med hjälp av en extra dyna.
GENERÖS FÖRVARING FÖR KLÄDER
För kläderna finns alltid plats i ett generöst klädskåp under den fällbara
fotänden på enkelsängen och ytterligare ett rumshögt klädskåp – i ML-T
580 och 620.
VACKERT IN I MINSTA DETALJ
Det vackra och generösa komfortbadrummet i ML-T 580 har förutom
en avgränsningsbar dusch en bekväm bänktoalett, ett kvalitetshandfat
av ”Cool Glass“ och mycket praktisk förvaring.
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PLANLÖSNINGAR FÖR HYMER ML-T

DET PASSAR PERFEKT TILL DIN ML-T
Uppgradera din ML-T enkelt – med originaltillbehör från HYMER med beprövad kvalitet. Exempelvis med det passande skyddet mot värme
och kyla eller en premiumnavigator som tar dig till alla mål. All information och fler tillbehör finns på: www.hymer-original-zubehör.com

HYMER ML-T

ML-T 560

ML-T 560

ML-T 580

3 500 – 4 100 kg

3.500 kg – 4.100 kg
674

ML-T 580

[ ]

3 500 – 4 100 kg

3.500 kg – 4.100 kg
698

[ ]

222

ML-T 570

ML-T 570

ML-T 620

3 500 – 4 100 kg

3.500 kg – 4.100 kg
674

ML-T 620

4.100 kg
764

222

[ ]

4 100 kg

222

222

222

674

HYMER ML-T – B-MC-T/I

222

222

222

698

674

764

[ ]

SOLSKYDDSMATTA

SATS ISOLERINGSMATTOR FÖR FRAMRUTAN

Ditt skydd mot solstrålning, uppvärmning och oönskad insyn. Trots detta
ger textilväven med PCV-beläggning fri sikt utåt. Passformen är perfekt och
monteringen barnsligt enkel.

Satsen innehåller förutom isoleringsmattan även kederskenor till höger och
vänster med hithörande övertäckningar. Den här vinterisoleringsmattan av hög
kvalitet kännetecknas av lång hållbarhet och användarvänlig uppsättning –
och förblir flexibel ner till -30 °C.

GPS-NAVIGATOR ZENEC N 966 INKL. KARTA
Z-N966 från ZENEC-Prime-serien är en förstklassigt utrustad DAB+ infotainer för husbilar. Den stora 9 tums bildskärmen ger briljanta bilder med
HD-bildvisningen. Z-N966 gör det enkelt och extra säkert att använda mobilen i fordonet. Via USB-porten kan man docka mobilen direkt till infotainern
– enheten är certifierad för Apple CarPlay och Google Android. Ringa, navigera, ta emot och skicka SMS eller lyssna på musik – du styr bekvämt alla
funktioner som stöds med Apple Siri, Google språkassistent eller pekskärmen.
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KORSIKA – MED 4X4 OCH SUP
ÖVER ”SKÖNHETENS Ö”

PETER LINTNER

KORSIKA (FRANKRIKE)

HYMER ML-T 570

FÖRFATTARE

RESMÅL

fyrhjulsdrift
MODELL

Genom de många vikarna
har Korsika en kustlinje
på 1000 km
MORGONSTUND MED MUSSLOR I MUNNEN
Vi kommer fram till Korsika utvilade men med kurrande magar.
Därför gav vi oss direkt av söderut där vår första mellanlandning
läckra, korsiska livsmedel väntar direkt nästa kulinariska höjdpunkt på oss.
Kustvägen tar oss nämligen till Étang D´Urbino – den kända
”musselstranden” strax innan Ghisonaccia. Där hittar man en restaurang som inte bara övertygar med sina dagsfärskt skördade
musslor från egen odling, utan också med en fantastisk terrass
med utsikt över lagunen. Den perfekta stämningen för våra utsökta
skaldjur! Precis vad vi hade hoppats på när vi tidigt på kvällen lite
vemodigt lämnar vår egen terrass …
Hela resereportaget och mer finns på:
https://www.hymer.com/se/se/resa-och-uppleva/reseskildringar

Ä

ventyret Korsika startar för oss en av de där sena sommarkvällarna då man helst skulle sitta med ett glas vin på terrassen

fram till gryningen. Men den här gången blir vinet kvar i källaren. För
redan 8 timmar senare måste vi vara i Livorno, nästan 700 kilometer
bort, för att hinna med färjan som ska ta oss till Korsika.
SÖMNLÖS GENOM NATTEN
Och den väntar ju som bekant inte på någon. Och definitivt inte på
tyska hobbycampare. Alltså, iväg och förbi alla de trevliga orter som
alla var och en för sig hade varit värd en egen kort resa: Innsbruck,
Verona, Modena, Bologna och Florens – en stjärnklar italiensk natt
hoppar vi helt enkelt över dem.
Men när vi efter knappt 7 timmars körning styr vår ML-T 570 mot
hamnen i Livorno och till och med har tid för en nybryggd espresso
innan vi åker på färjan, har vi för länge sedan glömt det som vi har
missat. På överfarten på fyra timmar till Bastia känner vi bara
förväntansfull glädje inför vår drömö. Och visst ja, en lite tupplur
också för att ta igen den sista nattens sömn.
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HYMER ML-T – B-MC-T/I

följdriktigt blir stormarknaden Géant Casino. Med ett förråd av

HYMER B-klass ModernComfort

EN NY GENERATION GER
SIG UT OCH RESER

I

nnovativ, säker och lätt – det är resultatet av det framgångsrika
partnerskapet mellan Mercedes-Benz och HYMER. Som världens

första husbil övertygar nya B-klass ModernComfort med en
kombination av nya Sprinter-basen från Mercedes-Benz och det

Med den extra lätta och stabila påbyggnaden plus extra säkerhet och
körkomfort ligger du garanterat alltid steget före med den här sportiga,
eleganta följeslagaren och det säkert under gränsen för 3,5 ton och
utan störande trappsteg i bodelen.
Planlösningar finns på sida 50.

3.5t
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SLC-chassi

Klassen
3,5 ton

PUAL-uppbyggnad

Golv med glasfiberarmerad plast

Stort garage

Stor
tankvolym

HYMER ML-T – B-MC-T/I

prisbelönta SLC-chassit utvecklat av HYMER.

HYMER B-KLASS MODERNCOMFORT / Bo och kök

KÄNNA SIG PRECIS SOM
HEMMA PÅ RESAN
MODERN BOENDEKÄNSLA
Koppla av bara ni två eller umgås med vänner? Inga problem i den generösa
soffgruppen med klädseln Delfi och möbeldesignen Noce Cognac. Det
går också att ställa in en individuell ljusstämning med de moderna
LED-lamporna.
HYMER ML-T – B-MC-T/I

TRIVSEL FRÅN FÖRSTA BÖRJAN
Genom en fördjupning i väggen mot tvättrummet smälter en
32 tum stor LED-TV in harmoniskt i helhetsintrycket av bodelen i ModernComfort 580. Man ser TV:n perfekt från förar- och passagerarsätet – inklusive braskaminkänsla om man vill. I bakgrunden syns sängen med
2,15 m liggyta – här med möbeldesignen Grand Oak med klädseln Janeiro.
HÄR ÄR DET ROLIGT ATT LAGA MAT
Interiören med möbeldesignen Noce Cognac i B-klassen ModernComfort
ger ett modernt, fräscht och ädelt intryck. Den förmedlar en mycket
öppen och generös rumskänsla, eftersom alla utrymmen nyttjas optimalt.
Tack vare 142-l-kylskåp som standard, integrerad sophink i köket och
praktisk utökning av arbetsbänken lagar man enkelt och bekvämt både
mindre måltider och middagar med flera rätter.
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HYMER B-KLASS MODERNCOMFORT / Bo och badrum

KOMFORT FRÅN
HUVUD TILL FOT
MER PLATS OCH WELLNESS
I B-klass ModernComfort 680/690 är toalettrummet och duschen separata för ännu mer avskildhet och även komfort. Med upp till 1,94 m har
duschen tillräcklig ståhöjd också för långa personer.

bekväm nedsänkbar säng som går att sänka ner lågt över förarhytten.
Den ligger stadigt i sovläge så att inget kan hindra den goda sömnen.
Som tillval kan den nedsänkbara sängen bekvämt utökas till enkelsängar
på längden med hjälp av utdrag.
DAGS FÖR LITE MER?
Extra positivt för långa personer: Enkelsängarna på längden i planlösningen 580 finns förutom i den klassiska storleken på 192 cm gånger
86 cm också med en längd på 2,15 m på höger sida. Det är någon väldigt
ovanligt för ett fordon som har en totallängd på under 7 m! Samtidigt
finns ett halvhögt klädskåp och ett extra klädfack. I bakdelen återfinns
den nya designen på takskåpen.
UPP OCH NER SÄKERT
Man kommer bekvämt och säkert åt den bakre sängen konverterad till
stor liggyta via den nyutvecklade, utfällbara trappan – och att gå ur
sängen är ännu säkrare. Passande till golvet har de generösa komforttrappstegen en halksäker beläggning.
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HYMER ML-T – B-MC-T/I

BEKVÄM NEDSÄNKBAR SÄNG
B-klass ModernComfort har i de helintegrerade husbilarna en bred,

EDITIONMODELL
HYMER B-klass ModernComfort WhiteLine

FÅR ANDRA
ATT BLEKNA

E

ditionmodellen WhiteLine baserad på Mercedes-Benz Sprinters förenar maximal säkerhet och modernitet med kördynamik och kom-

fort. Inuti och utvändigt präglas allt av ”Next Generation”.
Den exklusiva dekoren på utsidan ger en dynamisk design. Den kända
HYMER-Hightech-påbyggnaden tar upp linjespråket från Mercedes
HYMER ML-T – B-MC-T/I

och kanterna är optimalt utformade. Bakljushållarna och garaget med
diffuserutseende ger ett sportigt intryck.
Invändigt övertygar den med en ny möbelgeneration i färgerna
Grand Oak och Noce Cognac. Tygerna är impregnerade med fläckskyddet ”Lotuseffekt”. Bodelsgolvet i ett plan och den optimerade
utformningen av förvaringen bidrar till den generösa rumskänslan.
Komfortbadrummet, också det med generös storlek, har en avgränsningsbar dusch.
WhiteLine har som standard en 9G-TRONIC-automat-låda och 170 hk.
Bland de andra höjdpunkterna finns den senaste generationen
säkerhetssystem, en farthållare, en elektrisk parkeringsbroms plus
automatiskt varselljus och helljus.

3.5t
Komplett
resefärdig
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Klassen
3,5 ton

SLC-chassi
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PLANLÖSNINGAR HYMER
B-KLASS MODERNCOMFORT

DET PASSAR PERFEKT TILL
DIN B-KLASS MODERNCOMFORT
Ett stort urval av extra, praktiska lösningar för din WhiteLine har du med originaltillbehör från HYMER. Du behöver till exempel mer förvaring?
Eller vill ha skydd mot kyla utifrån inuti? Inga problem. All information och fler tillbehör finns på: www.hymer-original-zubehör.com

B-MC-HELINTEGRERADE

B-MC T 550
3 500 – 4 500 kg
ÄVEN SOM EDITIONMODELL WHITELINE
B 550 MC
3.500 kg – 4.500 kg
[
699

B-MC I 550
3 500 – 4 500 kg
ÄVEN SOM EDITIONMODELL WHITELINE
B 550 MC
3.500
[
699 kg – 4.500 kg

229

229

229

699

B-MC T 580

699

B-MC I 580

3 500 – 4 500 kg

B 580 MC

[ ]

3 500 – 4 500 kg
3.500
699kg – 4.500 kg

229

229

229

3.500 kg – 4.500 kg
699

229

B 580 MC

699

699

]

B-MC I 600
3 500 – 4 500 kg
ÄVEN SOM EDITIONMODELL WHITELINE
B 600 MC
3.500
[
719 kg – 4.500 kg

UTDRAGBAR LASTBOX

SMART-BATTERY-SYSTEM

Tack vare den praktiska lastboxen för planlösningarna 580, 600 och 680 går
det att ta ut små och även större föremål från golvförvaringen. Lastboxen
glider på lättmonterade aluprofiler som är fastskruvade och limmade i dubbelgolvet. De är tätade mot att vatten kommer ut. En antiglidmatta inuti och
aluprofilerna inklusive fästmaterial ingår i leveransomfattningen.

HYMER-Smart-Battery-system förenar två olika batterityper (AGM- och
LI-batteri). Därigenom kan man använda fördelarna med båda teknikerna
och batteriernas livslängd ökar i genomsnitt ca. 3 år till ca. 10 år. Den
användningsbara kapaciteten förblir ungefär identiskt vid betydligt
mindre plats och vikt.

]

229

229

229

229

B-MC T 600
3 500 – 4 500 kg
ÄVEN SOM EDITIONMODELL WHITELINE
B 600 MC
3.500
[
719kg – 4.500 kg

719

B-MC T 680

719

B-MC I 680

3 500 – 4 500 kg
3.500
739kg – 4.500 kg

[

B 680 MC

]

3 500 – 4 500 kg
3.500
739kg – 4.500 kg

[ ]

229

229

229

229

B 680 MC

739

B-MC I 690

3 500 – 4 500 kg
3.500
739kg – 4.500 kg

[

B 690 MC

]

3 500 – 4 500 kg
3.500
739kg – 4.500 kg

739

[ ]

SATS ISOLERINGSMATTOR FÖR FRAMRUTAN

229

229

229

B 690 MC

739

229

B-MC T 690

50

]

229

]

HYMER ML-T – B-MC-T/I

B-MC-HALVINTEGRERADE

Satsen innehåller förutom isoleringsmattan även kederskenor till höger och vänster med hithörande övertäckningar. Den här vinterisoleringsmattan av
hög kvalitet kännetecknas av lång hållbarhet och användarvänlig uppsättning – och förblir flexibel ner till -30 °C.
739
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MED HUNDEN I BERGEN –
MYCKET RASTNING

HANNES HINTERSEER

DOLOMITERNA

HYMER B-MC I 580

FÖRFATTARE

RESMÅL

MODELL

Komfort och säkerhet –
också för människans
bästa vän
På semester med hund är det viktigaste att den kan resa med säkert
och att den trivs framför allt på natten i den ovana omgivningen. I en
kväm hundkoja. Självklart måste det också vara säkert när man kör,
med den rätta utrustningen är det inget problem …
Alla resereportage finns på:
https://www.hymer.com/se/se/resa-och-uppleva/reseskildringar

PASSAR PERFEKT TILL HUNDEN
Beroende på hundens storlek finns en säker plats för den,
t.ex. när man kör, i den stora eller lilla HYMER hundburen av
aluminium. För en gemytlig tupplur på dagen eller natten

A

finns den skräddarsydda och lättrengjorda HYMER hundtt resa med hund betyder att lära känna omgivningarna ännu

bädden (för Fiat och Mercedes) av textilläder inkl. komfort-

intensivare. Lek, rastning och promenader varje dag tar auto-

kudde och koppel. Det praktiska hundkopplet flex&leash

matiskt ut husse (och matte) i naturen. Utevistelse för alla så att säga!

lindar man enkelt kring bordsfoten och ger en rörelsefrihet på

Den här friheten måste man helt enkelt njuta av.

85 cm till 150 cm. Även HYMER uppbindning är ett användbart hjälpmedel. Man fäster den med sugpropp på släta

Dolomiterna är som gjorda för det. Ett imponerande massiv med

ytor som utanpå fordonet. I den går det att fästa kopplet.

snötäckta bergstoppar också på sommaren. Och de klara bergssjö-

För övrigt finns det plats i HYMER-Organizer för alla små

arna är en välkommen uppfriskning för hunden. Efter en aktiv dag

saker som du behöver för din hund. De två fickorna kan in-

tittar man tillsammans bort i fjärran vid utsökt mat och utsökt foder

tegreras i standardentrédörren istället för gummibanden.

– tills man lyckligt ramlar i den gemytliga sängen.
All information och fler tillbehör finns på:
www.hymer-original-zubehör.com
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HYMER ML-T – B-MC-T/I

husbil finns tillräckligt med plats för att göra den till en mycket be-

HYMER B-SL – B-ML T/I

TÄNKT STORT,
RES STÖRRE

V

arför några kompromisser på resan? Välkommen till
HYMER toppklass. Här hittar du allt för att uppfylla

de högsta kraven: maximalt med utrymme, maximal

HYMER B-klass
SupremeLine
| sida 56

HYMER B-klass
MasterLine T
| sida 64

HYMER B-klass
MasterLine I
| sida 64

utrustning och maximal trivsel.
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HYMER B-klass SupremeLine

AVSTÅ INTE FRÅN
NÅGOT, OCH ALDRIG
FRÅN STIL

V

älkommen till toppsegmentet för mobilt resande – med exklusiva
Hymermobil B-klass SupremeLine. Med en längd på upp till 7,79 m

och sin tekniska utrustning över genomsnittet erbjuder den oberoende,
komfort och utseende som en Liner. Bland allt det som utmärker den
här modellserien måste man framhäva det generösa utrymmet, att
den är så bekväm att röra sig i, den förstklassiga standardutrustningen
plus stort garage. Med B-klass SupremeLine kan du njuta av komfort
och oberoende i lika hög grad!

HYMER B-SL – B-ML T/I

Planlösningar finns på sida 62.
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SLC-chassi

LED-strålkastare
och hybridbakljus

PUAL-uppbyggnad

Framdel, tak och
bakdel av glasfiberarmerad plast

65-cmingångsdörr

Stor
tankvolym

HYMER B-KLASS SUPREMELINE / Bo och kök

FÅR DIG ATT MÅ
BRA ÖVERALLT
SITTA BEKVÄMT
Soffgruppen i B-SL 704 på bilden har klädseln läder Napoli. Istället för den
nedsänkbara sängen kan husbilen valfritt levereras med förvaringsskåp
fram för ännu mer rumskänsla och förvaring.
FÖRVARA FÖRRÅD SMART
B-SL 704 har förutom stora lådor med Servo-Soft även ett halvhögt
köksskåp med utdragbart apoteksskåp, elegant som standard med
fönsterpanel av hög kvalitet.
LÅNGA SOFFOR
Till Komfortsoffgruppen i B-SL 704 hör en stor, L-formig soffa och en
extra bred motsatt sidosoffa – finns som tillval i läder Napoli. Det runda kvalitetsbordet (tillval) dras enkelt ut och man får då ännu mer plats
för fler personer.
PRAKTISK UTDRAGSFÖRVARING
Verkligen praktisk är utdragsförvaringen för köksapparater över diskhon
– inklusive separat uttag med 230 V. Köket finns självklart även utan

HYMER B-SL – B-ML T/I

utdragsförvarning för apparater om man vill.
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TILL VÄRLDENS
ÄNDE OCH SEDAN
VÄNDA IGEN

HYMER B-SL – B-ML T/I

HYMER B-KLASS SUPREMELINE / Sova och badrum

TREVLIGT OCH PRAKTISKT
I det extra, rumshöga klädskåpet i 704 åker inte bara festkläderna med
utan att bli skrynkliga. Här finns plats för alla favoritkläder.
AVGRÄNSNINGSBARA DELAR
Njut av en dusch med stor ståyta utan störande hjulhus. Dessutom kan
salongsbadrummet avgränsas framåt och bakåt så att man får ett
omklädningsrum.
ENKELSÄNGAR ELLER STOR SÄNGDEL
De båda generöst utformade enkelsängarna i bakdelen i B-SL 704 är båda
200 cm långa och kan som standard konverteras till en enorm liggyta.
Under fotänden på den högra sängen döljer sig ett generöst klädskåp.
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PLANLÖSNINGAR FÖR HYMER
B-KLASS SUPREMELINE

DET PASSAR PERFEKT TILL
DIN SUPREMELINE
Du kan utrusta din SupremeLine med ännu mera säkerhet och komfort – tack vare originaltillbehör från HYMER. Med de extra produkterna
håller du till exempel kyla effektivt ute, kan lokalisera din HYMER överallt och har alltid en översikt med digitala uppgifter för ditt fordon. All
information och fler tillbehör finns på: www.hymer-original-zubehör.com

B-SL

B-SL 704

B 704 SL

B-SL 708

4 500 kg
4.500 kg

779

4.500 kg

779

[ ]

235

235

235

235

B 708 SL

[ ]

4 500 kg

779

SATS ISOLERINGSMATTOR FÖR FRAMRUTAN

UTDRAGBAR LASTBOX, 60 CM BRED

Satsen innehåller förutom isoleringsmattan även kederskenor till höger och
vänster med hithörande övertäckningar. Den här vinterisoleringsmattan av
hög kvalitet kännetecknas av lång hållbarhet och användarvänlig uppsättning – och förblir flexibel ner till -30 °C.

Tack vare den praktiska lastboxen går det att ta ut små och även större
föremål från golvförvaringen. Lastboxen glider på lättmonterade aluprofiler
som är fastskruvade och limmade i dubbelgolvet. De är tätade mot att vatten
kommer ut. En antiglidmatta inuti och aluprofilerna inklusive fästmaterial
ingår i leveransomfattningen.
HYMER B-SL – B-ML T/I

779

SPÅRNING – VEHICLE DEFENCE

E-CONNECT INKL. KONTROLLSYSTEM FÖR DÄCKTRYCK

POWERED BY VODAFONE

E-Connect är hjärtat i E-Connect-systemet. Modulen ansluts till 12 V och tar
sedan emot data om din husbil. Med den användarvänliga E-Trailer-appen
hämtar du sedan bekvämt dina data. Till exempel information om det aktuella
däcktrycket och däcktemperaturen tack vare ”E-Pressure”-funktionen. För att
installera E-Pressure byter du bara ut de nuvarande ventilhattarna mot de
nya E-Pressure-ventilhattarna. Dessutom ingår även de båda modulerna
”E-Level“ och ”E-Volt“. De aktiveras enkelt genom att man skannar QR-koden.

Förhoppningsvis blir din husbil aldrig stulen. Om det ändå skulle hända, hittar det
duala spårningssystemet husbilen pålitligt. Det batteridrivna systemet monteras
utan problem dolt på många ställen i och på fordonet. Det är heller inga problem
att eventuellt flytta det till ett annat fordon om det skulle behövas. Om fordonet
anmäls som stulet till larmcentralen, lokaliserar medarbetarna systemet och sätter igång processen att återfå fordonet. Den lokala polismyndigheten, som larmcentralen har permanent kontakt med, tar hand om att säkra ditt fordon.
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HYMER B-klass MasterLine

LIKA UNIK SOM
DIN RESA

M

ount Everest, Eiffeltornet, Mona Lisa. Vissa saker är så unika att
de definierar en hel genre. Precis som HYMER. Genom över 60 års

intensivt arbete har vi inte bara gjort vårt namn till garant för kvalitet
och tekniskt know-how. Utan till en synonym för själva husbilen. Med
nya B-klass MasterLine har vi skapat ett fordon som exakt uppfyller det
här kravet. Följ med på resornas resa – i husbilarnas HYMER.

HYMER B-SL – B-ML T/I

Planlösningar finns på sida 70.
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SLC-chassi

LED-strålkastare
och hybridbakljus

Stort garage

Framdel, tak och
bakdel av glasfiberarmerad plast

65-cmingångsdörr

Lastkapacitet garage
upp till 450 kg

HYMER B-KLASS MASTERLINE / Bo och kök

DITT HEM LÅNGT
HEMIFRÅN
PERFEKTA DETALJER
I den generösa L-formade soffgruppen med Duo-Core-dynkoncept med
LoungeComfort-system sitter man så bekvämt att den har alla förutsättningar att bli en bekväm favoritplats. I den helintegrerade 780 har den
som standard en låda och övergår perfekt i köksdelen.
BRILJANT DESIGN
Ögat reser med. Därför ser vi inte interiören som separata rumselement
utan som rumsflöde som smart accentueras genom vårt nya ljuskoncept.
Interiören känns då större och generösare än aldrig förr.
BIOUPPLEVELSE PÅ RESAN
Med tillvalet elstyrd 32 tums TV upplever man bästa underhållning också
på resan.
GOURMÉKÖK PÅ HJUL
Det extra breda köket får matintresserades hjärtan att slå högre. Köket
finns som standard med djupa lådor och Servo-Soft-stängning, en innovativ köksväggspanel, tillvalet hybridhäll och generös arbetsyta. Det gör

HYMER B-SL – B-ML T/I

matlagningen till en happening!
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HYMER B-KLASS MASTERLINE / Sova och badrum

DIN TILLFLYKTSORT –
I VÄRLDENS ALLA
ÄNDAR
SOM PÅ MOLN
Sovrummet i nya B-klass MasterLine ger perfekt nattvila med två mycket
bekväma sängar med över 2 m längd och 89 cm bredd. Sovkomfortsystem
är standard och på önskemål kan det konverteras till stor sovplats.
SÅ ATT DET PRIVATA FÖRBLIR PRIVAT
Badrummet har en avgränsningsbar duschkabin med upp till 1,94 m
ståhöjd. Genom att stänga mellandörren avgränsas den enkelt från
bodelen. Dörrar av äkta glas skapar en känsla som hemma.
WELLNESS
Salongsbadrummet (planlösningar 880/890) inklusive handduksvärmare, dusch, tvättställ, klädskåp med dubbla dörrar och sminkspegel
med magnetinställning bjuder in till vilsamma spastunder. Den separata

HYMER B-SL – B-ML T/I

toaletten ger ännu mer privatsfär.
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PLANLÖSNINGAR FÖR HYMER
B-KLASS MASTERLINE

DET PASSAR PERFEKT TILL
DIN MASTERLINE
Det är inte alltid det finns ett träd eller något passande att ställa cykeln emot i närheten. Använd då det praktiska originaltillbehöret från HYMER.
Också för att säkert transportera cyklarna finns det en lösning. All information och fler tillbehör finns på: www.hymer-original-zubehör.com

B-ML-HALVINTEGRERADE

B-ML-HELINTEGRERADE

B-ML T 780

B-ML I 780

4.430789
kg – 4.500 kg

B 780 ML

[ ]

4 430 – 4 500 kg
4.430 789
kg – 4.500 kg

[ ]

789

789

B-ML I 790

4.430789
kg – 4.500 kg

[ ]

235

789

B-ML I 880

5 500 kg
5.500 899
kg

[ ]

235

235

B 880 ML

ORGANIZER FÖR DEN UPPFÄLLBARA SÄNGEN
Den perfekta utökningen av förvaringsutrymme för alla som bara använder
den nedsänkbara sängen sällan. När man har tagit bort madrassen kan man
sätta in det skräddarsydda organizersetet. Boxsatsen i 8 delar inklusive
inlägg är tillverkad av stabila och okänsliga ihåliga plastprofiler med ihåliga
kamrar med textilöverdrag. För att få optimal stabilitet finns en dubbel botten
ilagd i alla boxar.

235

B 790 ML

4 430 – 4 500 kg

HYMER B-SL – B-ML T/I

235

235

235

235

B 780 ML

3 880 – 4 500 kg

889

B-ML I 890

5.500 kg899

[ ]

235

235

B 890 ML

5 500 kg

889
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SOVPAKET

BIKE-CARRIER

HYMER-sovpaket består av följande delar: ett HYMER funktionstäcke och
en HYMER funktionskudde, passande sängkläder med dekoren flyttfåglar
eller paisley inkl. gratis prydnadskuddar.

Med HYMER-Bike-Carrier kan du enkelt och platssparande fästa två cyklar eller elcyklar i garaget i bakdelen. Hjärtat är den vertikala stången för
cykelhållararmarna, fast monterad i fordonet. Stången kan anpassas med
några få handgrepp efter det aktuella garaget i bakdelen och gör den
egentliga lastningen barnsligt enkel. Som tillval kan systemet utökas med
en cykel – maximalt för upp till 4 cyklar.
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ATLANTIC ROAD –
VÄRLDENS VACKRASTE VÄG

ANDREAS SAWITZKI

NORGE

B-KLASS MASTERLINE 780

FÖRFATTARE

RESMÅL

MODELL

FÄRJEUPPLEVELSER
Inloppet i Göteborgs hamn är spektakulärt. Stena Line passar med
nöd och näppe under Älvsborgsbron. Besättningens mästarbragd ser
man bäst från översta däck. Efter att vi har lagt till går allt snabbt.
Vips är vi ”on the road” med målet Kristiansund. Vi har planerat in
elva timmars körtid för de ungefär 850 kilometrarna till Atlantkusten.
Genom trevliga mellanlandningar tar det lite längre tid.

I Norge sker nästan allt
utomhus. Ett äkta paradis
för friluftsmänniskor!
Att beskriva resan i HYMER som bekväm vore verkligen att underdriva. Vi känner oss som små kungar …
Hela resereportaget och mer finns på:
https://www.hymer.com/se/se/resa-och-uppleva/reseskildringar

HYMER B-SL – B-ML T/I

L

ugnt glider Stena Line genom Göteborgs skärgård. Skrikande
måsar följer färjan. Vår knappt åtta meter långa och tre meter

höga HYMER B-klass MasterLine rullar enkelt till den angivna platsen i fartygets akter. Efter en avkopplande kväll med utmärkt buffé
och en vilsam natt står vi på däck och njuter av morgonen. Börjar
med en resa med färja kommer semesterkänslan direkt. Som om
man tryckt ner en spak, börjar spontant avkopplingen när man
checkar in. Vi tar våra väskor och går till hyttarna. Det kan börja. Vi
har bestämt oss att åka via Göteborg eftersom vi vill kasta en blick
på den svenska västkusten. På den klassiska rutten via Oslo däremot
sparar man ytterligare tre timmars körtid, men missar Sverige och
det mycket sevärda landskapet.

En enda blick på Atlantic Road – på norska kallad ”Atlanterhavs-

veien“ – räckte för att vi skulle vilja åka dit. Det var fotot på en ensam väg mitt genom havet som orubbligt trotsar naturkrafterna,
omgiven av dånande vågor. Vilken imponerande symbolik! En kort
tid senare lastar vi husbilen och ger oss iväg norrut. Med oss har vi
eltrekking- och mountaincyklar, för vi vill uppleda den här delen av
kusten on- och off-road med cykel.
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ÖVERSIKT INTERIÖR
Klädslar, läderdesign och trädekorer
TEXTILER

DELVIS LÄDER

01

02

03

04

ENFÄRGADE TYGER

16

17

18

19

20

21

22

23

25

26

HELT I LÄDER

05

06

07

08

TRÄDEKORER

09

10

13

11

12

24

14

ECOTECH

15

ENFÄRGADE TYGER

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Exsis Pure

–

–

–

–

–

–

–

–

Tramp S

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

B-SL

–

–

–

–

–

–

–

–

B-ML T/I

–

–

–

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

–

–

= standardutrustning

01

02

Kitami

Colombo

B-ML T/I

= specialutrustning – = finns ej

= på önskemål

16
Creola

–

= standardutrustning

= specialutrustning – = finns ej

–
–
–

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
Noce Cognac

–

Velvet Ash

–

–

Grand Oak

–

B-MC T/I (WhiteLine)

Chiavenna
Valnöt

ML-T

–

Sauvignon Oak

–

–

Tip Printed

–

–

Grigio

–

–

Napoli

–

–

Tortora

–

–

Dalana

ML-T
B-MC T/I (WhiteLine)
B-SL
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–

Exsis 580

Grazia

–

–

–

Cristallo

Tramp S

–

–

Janeiro

–

–

Cusco

–

–

Delfi

–

–

Milos

–

–

Milano

Exsis Pure

Exsis T/I
–

Korfu

–

Denver

–

–

Bolzano

–

–

TRÄDEKORER

Ventura

–

–

HELT I LÄDER

Palm Black

–

Exsis 580

DELVIS LÄDER

Phoenix

Exsis T/I

ECOTECH

= på önskemål

UTRUSTNING, SERVICE OCH TEKNIK

TEXTILER
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HYMER
HYMERORIGINAL
ORIGINALPARTS
PARTS
Passar perfekt tillsammans
Upptäck de mångsidiga, innovativa lösningarna som står till förfo-

levereras inte från fabriken utan beställs och uppgraderas via din

gande inom områdena interiör, exteriör, chassiteknik, samt resa och

HYMER-återförsäljare. Hela vårt tillbehörsprogram finns på inter-

transport. Med originaltillbehör gör du alltid rätt val – alltid passande,

net på: www.hymer-original-zubehoer.com
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ÖVERBLICK

SPÅRNING OCH FORDONSÖVERVAKNING

Med E-Connect-systemet kan du använda E-Trailer-appen och enkelt hämta
de viktigaste uppgifterna om din husbil som t.ex. aktuell fordonsnivå eller
däcktrycket.

Säkra ditt fordon effektivt mot stöld och anlita det europeiska servicenätverket
från vår partner Vodafone. Appen ”My Connected Car” har ännu fler funktionen
som t.ex. hantering av geozoner, Car Finder etc.

MÄSTARE I OBEROENDE

MULTIMEDIAPAKET

Med HYMER-Smart-Battery-systemet får du fördelarna med två batteritekniker (AGM+LI) och förlänger för det första din oberoende tid från i
genomsnitt 1,5 dagar till 5,5 dagar och för det andra livslängden på batteriet från 3 år till 10 år. Finns i block om 6 eller 2.

Uppgraderingspaket särskilt anpassat för Mercedes-Benz Sprinter bestående
av ZENEC N 966 (inkl. 3 års kartuppdatering/tillval 5 år och FREEONTOURintegrering) och den dubbla backkameran integrerad i den 3:e bromslyktan.
Observera: Förutsättning är radioförberedelse! Inklusive radioknapp för att
använda systemet utan tändning. Finns även för Fiat-modeller.

VÄRME FÖR VÄLBEHAG

DRÖM FÖR BARNEN

En vältempererad säng – optimala förutsättningar för en hälsosam och avkopplande sömn. Värmedynan används bekvämt på resan eftersom den bara
behöver anslutas till ett 12-voltsuttag.

HYMER-barnsängen med en liggyta på 160 × 70 cm ger ytterligare en
sovplats och kan monteras lekande lätt i förarhytten i Fiat Ducato och
Mercedes-Benz-Sprinter. Nu i omgjord version.

PASSAR EXAKT

TRIVAS – ALLTID

Skräddarsydd kvalitetsmatta i förarhytten av tuftat polypropylenvelour,
plus infattning med nubuck-look. Mattan är glidsäker och är dessutom
monterad med en förstärkning.

Gör ditt ”hem” trevligare med den flerdelade, skräddarsydda bodelsmattan. Den
utmärker sig genom kvalitet, utseende och känns dessutom fantastiskt mjuk.
Finns för alla HYMER husbilar.

TILLBEHÖR HYMER KÖKSSKENA

SITTER PERFEKT

Skenan monterad vid tillverkningen i HYMER-köket kan kompletteras med
följande produkter: krokar, hållare för pappersrulle, kryddhylla eller kaffekapselhållare.

Original HYMER-sätesöverdrag känner du igen på den optimala passformen.
Sätesöverdragen kan tvättas i maskin och har en ficka på ryggen. Finns i färgerna beige och grafit.
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alltid perfekt, alltid med originalkvalitet. Originaltillbehören

GARANTERAT TREVLIG SEMESTER
Erwin Hymer Group (EHG)-garantin för nybilar – i samarbete med CG Car-Garantie
Versicherungs-AG

INSYNSSKYDDAT

HYMER E-BIKE – NEXT GENERATION

Som skydd mot solstrålning och oönskad insyn: extra lätt, väderbeständig,
PVC-belagd textilväv. Passar perfekt och ser bra ut. Finns för alla HYMER
husbilar.

HYMER E-Bike by FLYER kommer i en ny version. Komplett uppdaterad
har den ett mycket modernt och slimmat utseende. Den kompletta utrustningen
och tystgående Bosch-motorn övertygar liksom det 500 Wh stora batteriet
integrerat i ramen. Resultatet är en elcykel perfekt avstämd efter husbilen.
Unikt är också garantin, t.ex. 5 år på motor, display och hithörande elektronik.

Det är något speciellt att köpa en husbil eller en husvagn. I framtiden

garantigivande återförsäljare. Vid EHG förlängd nybilsgaranti betalar

reser du flexibelt och oberoende, när du vill och vart du vill. För du har

CarGarantie fulla arbets- och materialkostnader vid skadefall, själv-

alltid hemmet med dig. Vi vill att du får bekymmersfria dagar och

klart också om ditt fordon skadas flera gånger. Du betalar ingen självrisk.

veckor på semestern.
· Omfattande skydd mot reparationskostnader
Hit hör också att du känner dig säker på alla vägar. EHG-garantin för din

· Gäller i hela Europa

husbil/husvagn får du ett pålitligt skydd mot oväntade reparationskost-

· Likviditetssäkring vid reparation

nader. Det går inte att utesluta att det blir fel på fordon som var felfria

· Endast originaldelar används

från början.

· Värdeökning för ditt fordon

Börja nu! EHG förlängd nybilsgaranti för din husbil/husvagn ger pålitligt

Den förlängda garantin finns hos alla deltagande HYMER-återför-

skydd mot ekonomiska överraskningar också efter garantin. Du kan

säljare i Tyskland och Schweiz.

teckna garantin för 12, 24 eller till och med 36 månader hos din

RS
UPP TILL 5 Å2
I
GA R A NT

VARA DEN FÖRSTA I BAGERIET PÅ MORGONEN
THE-URBAN HMBRG är den första elmopeden från HYMER. Den kommer
att vara din trogna och älskade följeslagare överallt på resans mål. Man
kan hämta färskt bröd på morgonen, kompletteringshandla i närmsta
samhälle eller åka till tvättstugan. Allt det här blir nu garanterat dubbelt så
roligt. Garanterat coolt. Självklart 100 % laglig och godkänd.

12 månader

24 månader

36 månader

Prisöversikt1

”KÖRA” HYMER PÅ LEK

DET ÄR ALLTID MODERNT ATT RESA

Detaljtrogen leksakshusbil baserat på B-klass ModernComfort i skala 1:24.
Genom att fälla upp taket eller sidoväggen skapas 2 solterrasser och gör
lekfaktorn betydligt större. Exklusive Edition i silver med omfattande tillbehör.

Du älskar att vara aktiv och upptäcka något nytt? Vad som än kommer
– det finns passande outfits från HYMER.

Husbil
Fordon upp till 4,5 t totalvikt

549,00 €

999,00 €

1 499,00 €

Husvagn

229,00 €

439,00 €

699,00 €

Om du skulle bestämma dig för en begagnad husbil, finns även här rätt produkt från EHG – begagnatgarantin. Fråga din HYMERåterförsäljare.

1) Datum 07/20, rekommenderat pris inkl. gällande moms. 2) bestående av 2 år tillverkargaranti och 3 års förlängd garanti
Observera: Den förlängda garantin är ett erbjudande från CG Car-Garantie Versicherung AG, Freiburg, enligt gällande garantivillkor.
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BIKE-CARRIER
Cykeltransport i garaget har aldrig varit så enkelt som med HYMER BikeCarrier. Cyklarna skjuts in i hållare och säkras med armen. Det
speciella är det tar så lite plats och att inga styrskenor behövs i golvet.

HYMER-SUPER-LIGHT-CHASSI (SLC)

HYMER PUAL 2.0

FÄRSK- OCH AVLOPPSVATTENTANKAR

TERMOFACK I DUBBELGOLVET

SKARVFRI, ELASTISK LIMNING AV

Med stor volym (180 l färskvatten, 150 l avloppsvatten) för mer oberoende och de är uppvärmda, isolerade och komplett vinterdugliga

Med genomgående förvaringsfack åtkomligt
från båda sidor på 70 x 24 cm (B x H), upp till
1.000 l total förvaringsvolym och en dubbelgolvshöjd på 36 cm

KONSTRUKTION SOM ÄR 100 % UTAN

TAK OCH VÄGGAR

KÖLDBRYGGOR

Den höga stabiliteten och vridstyvheten förhindrar att vatten och fuktighet tränger in

Inner- och ytterskal av polyuretanskum och aluminium med extrem hållbarhet vid totalt lägre vikt

REDUCERAD VIKT

GARAGETRÅG MED GLASFIBERARME-

VÄRME I DUBBELGOLVET

LÅG TYNGDPUNKT

VINTERBONAD MED HÖGA

RAD PLAST FÖR TUNG LAST

Är betydligt tystare genom placeringen;
skyddar tankarna mot extrema temperaturer

Ger med genomgående undergolv utan nivåskillnader reducerad krängning, ger hög
körstabilitet och minimerar körljud

VÄRMEISOLERINGSVÄRDEN

ISOLERINGSVÄRDEN

En 34-mm PUAL-vägg motsvarar
en 80 cm heltegelvägg

Perfekt vinterduglighet genom jämn och
snabb värmefördelning

Klarar upp till 450 kg med förvaringsvolym på
upp till 3.800 l

UTRUSTNING, SERVICE OCH TEKNIK

Därigenom ökas den möjliga lastvikten tack vare lättkonstruktionen
av hög kvalitet; 16 % lättare än
gängse chassin

UTOMORDENTLIGA

Observera: Den avbildade utrustningen är delvis tillval och beror på modellserie/planlösning.
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ÄNNU MER OBEROENDE
PÅ RESAN
Revolutionerande HYMER-Smart-Battery-system

ÖVERSIKT MED ALLA FÖRDELAR
Unik produkt: Perfekt avstämd efter HYMER-fordonen.

Certifierad kvalitet: HY-Tec li-batteriet har e-märkning och är kontrollerat av tyska TÜV gällande temperaturvariationer och vibrationer.

Plus för säkerheten: HY-Tec-batteriet är ett litium-järn-fosfat-batteri
Made in Germany: HY-Tec li-batteriet tillverkas i Tyskland.

(LiFePO4). Därmed är överhettning och brand uteslutet!
Plus för kostnaden: Det är förhållandevis prisvärt att gå över till li

Därför finns ingen anledning längre att lämna den perfekta platsen så snabbt igen.

eftersom man kan fortsätta använda det befintliga AGM-batteriet.

Njut av friheten med ett oberoende elnät i husbilen. HYMER Smart-Battery-systemet
kombinerar den utmärkta prestandan för litiumbatterier med de låga kostnaderna för
gängse blybatterier. Resultatet är en betydligt bättre prestanda, ett tydligt ökat oberoende,

MODULSYSTEM

hela systemet får en enorm ökning av livslängden och lägre totala kostnader räknat på

Enkel, stegvis uppgradering av litiumenheterna – också i efterhand

Enkelt att ta med komponenterna vid fordonsbyte. Mer information

den totala driftstiden.

från 2,8 upp till 9,8 dagar utan landströmanslutning.

finns på: www.hymer.com

45 Ah

135 Ah

+
2,8 dagar

135 Ah

+
4,2 dagar

+
5,6 dagar

+
7,0 dagar

+
8,4 dagar

9,6 dagar

Finns från fabrik och i modulform och kan alltid
uppgraderas via HYMER ORIGINAL PARTS

20 KG

LÄNGRE OBEROENDE

KAN UTÖKAS I MODULFORM
TILL ÖNSKAD KAPACITET

REDUCERAD VIKT
VID SAMMA/ÖKAD
KAPACITET

VINTERDUGLIGT SYSTEM
TACK VARE INTEGRERAD
UPPVÄRMNING

BLOCK OM 2

20 KG MINDRE VIKT VID
SAMMA KAPACITET *

Perfekt uppgradering: HY-Tec 45 i block om 2 passar utmärkt för kunder som vill uppgradera med ett extra batteri för att öka den tillgängliga
kapaciteten. Jämfört med uppgradering med ett extra AGM-batteri kan man fortsätta att använda det redan befintliga blybatteriet (AGM) och
det behöver inte bytas ut **. Optimalt också när AGM-batterierna byts ut på grund av slitage.
Mer information finns på: www.hymer.com
*HY-Tec litiumbatteri 45 jämfört med ett 95-Ah-AGM.
**Om det inte är fullständigt defekt. Din HYMER-återförsäljare hjälper dig gärna med detta.
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-20 KG

GENOMTÄNKT DESIGN
MÖTER HÖGSTA KVALITET

DESIGN

KVALITET

Vi är extra noga med designen för varje enskild detalj i våra husbilar så att varje detalj uppfyller vår övergripande designfilosofi. Därför reser

För våra kunder är varje HYMER-modell ett hem långt hemifrån. För att du ska känna dig som hemma också där är bara det bästa bra nog. Vi

du ännu gemytligare, mer avkopplande och lyxigare genom den innovativa kvalitetsdesignen på LED-lamporna i bodelen, strålkastare och

strävar alltid efter absolut perfektion med allt från våra tyger och textilläder, som vi enbart köper av renommerade tyska tillverkare och pålit-

dimstrålkastare utvecklade av oss och det eleganta möbelkonceptet med dubbla fällsömmar av extra tjock Serbraid-tråd. Just det rätta för

liga europeiska väverier utanför Tyskland, de konstanta spaltmåtten och det perfekta hantverket när alla komponenter hanteras och våra

din nästa resa – det spelar ingen roll vart du tänker åka den här gången.

kvalitetsmaterial. Också därför förlitar vi oss inte på de gängse ISO-standarderna utan har under årens lopp utvecklat många egna testförfaranden för att garantera den utmärkta kvaliteten på våra modeller. Hit hör tester av ljud och vibrationer vid körning, köldkammartester,
duschtester, kokhällstester, kontroll av förvaringsdörrar och att komponenterna är täta. Allt detta för att säkerställa att varje detalj är bra nog
för våra kunder – så att inget står i vägen för din perfekta resa.
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Moderna lösningar från HYMER

100 KM

100%
MADE IN GERMANY

ÅTERFÖRSÄL JARE

I T YSKL AND

300
SERVICESTÄLLEN OCH

IKONISK LEGEND
Översikt
FYRHJULSDRIVNING KAN KOPPLAS IN

KOMPLETT RESEFÄRDIG

Med den manuellt inkopplingsbara fyrhjulsdriften som tillval, den
ökade traktionen, den förbättrade körstabiliteten och senaste generationen ADAPTIVE ESP® kan man klara av stora utmaningar
också när väder- och vägförhållanden är tuffa.

Du behöver bara stiga in och åka iväg. HYMEReditionmodellerna har redan ett fast utrustningspaketet och
därmed är redo för resan.

DUSCH

PUAL-UPPBYGGNAD

Genom placeringen av hjulhusen i dubbelgolvet får du en
betydligt större och genomgående ståyta i duschen.

1978 skapade HYMER nya standarder med den innovativa
PUAL-konstruktionen. Den utmärkta isoleringen med polyuretanskummet ger ett behagligt klimat under alla årstider. Mer om
det här temat finns på sidan 81.

INGÅNGSDÖRR

STRÅLKASTARE

Ingångsdörren på 65 cm är extra generös och funktionell. Med
den går man bekvämt in i husbilen.

HYMER-LED-strålkastarna och hybridbakljusen uppfyller inte
bara automobilstandard utan ger dig även mer säkerhet med
den optimala belysningen för mer säkerhet dag och natt.

FACE-TO-FACE-SOFFGRUPP

SLC-CHASSI

I den här soffgruppen kan man sitta direkt mittemot varandra
och det nedfällbara bordet ger fri genomgång till förarhytten.

Vårt egenutvecklade Super-Light-chassi är särskilt anpassat efter
vad din husbil kräver. Det jämna undergolvet ger bättre aerodynamik och minimal ljudnivå. Det högre uppvärmda dubbelgolvet ger
dessutom mer förvaringsutrymme och man kommer åt den från
båda sidor. Mer om det här temat finns på sidan 80.

FRAMHJULSDRIVNING

UTAN TRAPPSTEG

Jämfört med bakhjulsdrivningen är framhjulsdrivningen betydlig
lättare. Detta minskar fordonets totalvikt och ger då mer lastvikt.
Framhjulsdrivningen finns med 6-växlad låda eller 9-växlad helautomatisk transmission.

Dubbelgolvet gör att bodelsgolvet genomgående är i ett plan
– från förarhytten till bakdelen. Detta möjliggör en bekväm
och säker förflyttning i husbilen.

LASTKAPACITET GARAGE

TANKVOLYM

Med en lastkapacitet på upp till 450 kg får en hel del resetillbehör plats som t.ex. cyklarna och elmopeder.

Färsk- och avloppsvattentankarna ger ännu mer oberoende på
resorna tack vare den stora volymen. De är isolerade, uppvärmda
och komplett vinterdugliga.

GLASFIBERARMERAD PLAST

LÄTTMANÖVRERAD

Genom den tåliga armeringen med glasfiberarmerad plast –
t.ex. på tak, bakdel eller undergolv – är din HYMER i princip
immun mot väderrelaterade skador, stensprut, vägsalt och
smuts.

Den lilla, kompakta husbilen är lättmanövrerad, det är en stor
fördel framför allt när man letar efter parkeringsplats, åker
färja eller på ställplatser eller i trånga passager.

STORT GARAGE

KLASSEN 3,5 TON

ÅTERFÖRSÄLJARE

GLOBALT

10
ÅR
LEVERANS-

GARANTI
PÅ MOBILITETSDELAR

24–48h
LEVERANSTID FÖR

RESERVDELAR I EUROPA

Garagen i HYMER-husbilarna har som standard 2 garagedörrar
till höger och vänster (vid Exsis 580 och Tramp S endast tillval).
Man kan på så vis lasta garaget på båda sidor och det finns
mycket förvaringsutrymme – bl.a. för elcyklar och elmopeder.

3.5t

Med husbilen upp till 3,5 t kan du köra med körkort klass B.
Vid hastighets- och trafikregler, vägtullar och fordonsskatt
behandlas fordonet som en personbil.

BAKHJULSDRIVNING
Tack vare den kraftfulla bakhjulsdrivningen glänser HYMERN
med lugna och utmärkta köregenskaper vid alla vägförhållanden – och det i kombination med en smidig och excellent
körkomfort.
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MAX.

TILL NÄRMSTA HYMER-

OBSERVERA
Denna broschyr beskriver seriens version vid tryckläggning. Trots
att vi noggrant har kontrollerat innehållet kan vi inte utesluta
tryckfel. Under loppet av modellåret förbehåller vi oss rätten att
ändra eller förbättra utrustningsdetaljer eller produkter. Vänligen
kontakta någon av våra auktoriserade HYMER-återförsäljare
innan du undertecknar avtalet och informera dig om produktens
och seriens aktuella version.
Fordonen är delvis avbildade med specialutrustningar som finns i
gällande prislista och kan erhållas mot pristillägg. Den avbildade
dekorationen ingår ej i leveransen från HYMER. Uppgifterna om leveransomfattning, utseende, prestation, dimensioner och vikter för
fordonen – avvikelser inom ramen för fabrikstoleranser (+/– 5 %
max) är möjligt och tillåtet – motsvarar förefintliga kunskaper vid
tidpunkten för tryckning.
Uppgifterna uppfyller de europeiska homologationsdirektiven;
fram till köpet av fordonet resp. till att det levereras kan dessa ändras. Din HYMER-återförsäljare informerar dig gärna om eventuella
ändringar och standardmässig leveransomfattning.
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