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PAST PERFECT
BIJ ELKAAR!

E-BIKE

ORIGINELE ONDERDELEN
VAN HYMER
Hartelijk dank voor uw interesse in de originele onderdelen

HOE KAN IK BESTELLEN?

van HYMER. Een van de doelstellingen van onze onderne-

WAAR VIND IK HET COMPLETE ASSORTIMENT?

mingsstrategie betreft de volledige en optimale begeleiding

Originele accessoires van HYMER zijn niet af fabriek leverbaar,

van onze klanten. Daarom denken we veel verder dan al-

maar kunnen via uw HYMER-dealer besteld en achteraf

leen maar aan de verkoop van een voertuig. Wij bieden

ingebouwd worden. Het hele programma aan originele onder-

ook oplossingen met een meerwaarde, op maat en in een

delen en accessoires van HYMER vindt u op

aantrekkelijk design – natuurlijk altijd in de beproefde

www.hymer-original-zubehör.com
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HYMER E-BIKE
Stuurbreedte uitgeklapt: 66 cm
Totale breedte met ingeklapte pedalen
en gedraaid stuur: 35 cm

MET
L AG E
INSTAP!

Hoogste punt
bij gedraaid
stuur: 125 cm

Max.
108 cm

18 cm

Ingeschoven:
105 cm

HYMER-kwaliteit.
Zonder
zadelpen:
71 cm

39 cm

160 cm

HYMER E-BIKE BY
De sterke punten van de HYMER e-bike by FLYER zijn op de weg duidelijk merkbaar. In de stad, tijdens een dagje uit of op de camping: u gaat
altijd met het hoogste rijcomfort en met genoeg vermogen op pad. Bij de volledige uitrusting hebben we ook gelet op eigenschappen die
bij het kamperen van belang zijn. Daarnaast zullen vooral de zeer lage instap en de onderhoudsvrije riemaandrijving bevallen: nooit meer
vlekken door kettingsmeer.
Meer informatie op: www.hymer-original-zubehoer.com
NOG MEER HOOGTEPUNTEN:
• De inklapbare pedalen voor een compacte opberging in de garage
achter
• Het one-size-frame, geschikt voor mensen met een lichaamslengte
van 150 – 190 cm
• Het unieke en omvangrijke garantiepakket met 10 jaar garantie op
het frame, 5 jaar op de motor, motorregeling, display en oplader
• De PowerTube-accu 500 van Bosch (500 Wh / 13,4 Ah / 36 V) voor
een nog grotere actieradius

• De onderhoudsvrije, 8-speed naafversnelling Shimano Nexus
• De Speedlifter Twist met een in hoogte verstelbaar stuur,
waardoor het stuur een kwartslag kan draaien met snelspanner
(zonder gereedschap)
• Parallellogram-zadelpen NCX van Suntour
• Het toegestane totaalgewicht is 149 kg (eigen gewicht van de
e-bike 22,1 kg zonder accu, 25,2 kg met accu)

De volledige uitrusting en de technische gegevens vindt u ook op onze homepage.
Artikelnr.: 3056733
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ACCESSOIRES HYMER E-BIKE BY FLYER

VAUDE-BAGAGEDRAGERTAS

RACKTIME-BAGAGEDRAGERMAND

In het exclusieve HYMER-design. Eenvoudig te bevestigen en absoluut waterdicht. Met praktische binnenzak en schouderriem.
Artikelnr.: 3112686

Met klikbevestiging op de bagagedrager.
Artikelnr.: 3034043

E-SCOOTER

BIKE-CARRIER / HYMER-VELGEN

HYMER E-SCOOTER
THE-URBAN #HMBRG
’s Ochtends als eerste bij de bakker zijn!

HYMER BIKE-CARRIER
Met de HYMER Bike-Carrier kunt u 2 fietsen of e-bikes zeer eenvoudig en compact in de garage bevestigen. Een essentieel onderdeel is de in het voertuig ingebouwde, verticale montagestang voor de fietshouderarmen. De montagestang kan in enkele stappen geschikt gemaakt worden voor uw garage en maakt het
eigenlijke inladen van de fietsen kinderspel. De wielen worden eerst in de voorste klembeugels geschoven: zo staan de fietsen al stabiel. Dat vereenvoudigt de
verdere bevestiging met de houderarm en vóór het wegrijden kunnen de wielen eenvoudig en veilig worden vastgezet. Optioneel kan het systeem steeds met 1 fiets
worden uitgebreid, met een maximum van 4 fietsen. Opmerking: niet mogelijk bij voertuigen met queensbed.

HYMER E-SCOOTER THE-URBAN #HMBRG
De THE-URBAN #HMBRG is de eerste elektrische scooter van HYMER. Hij is vanaf nu uw favoriete begeleider op uw vakantiebestemming. ’s
Ochtends verse broodjes kopen in het naburige dorp of spontaan naar het strand: vanaf nu beleeft u hieraan dubbel zoveel plezier. Cooler onderweg
is niet mogelijk – natuurlijk met toelating voor de openbare weg. Dankzij de 10"-banden rijdt de #HMBRG heel comfortabel en zelfs een grindweg
trotseert hij moeiteloos. Meer informatie op: www.hymer-original-zubehoer.com

NOG MEER HIGHLIGHTS:
• Zeer licht – gewicht onder 4 kg
• Geen ingebouwde vloerrails in de garage nodig
• Geen gaten in de achterwand nodig (anders dan bij een gewone fietsendrager)
• Bij niet-gebruik is de garage praktisch leeg, fietshouderarmen kunnen gemakkelijk weggeklapt worden
• Zelfmontage mogelijk
Artikelnr.: 3099575 – Mercedes/Citroën-variant (voertuigen ZONDER vloerrail in de garage)
Artikelnr.: 3191648 – Fiat-variant (voertuigen MET vloerrail in de garage)
Artikelnr.: 3120304 – Uitbreidingsset 1 fiets

TECHNISCHE GEGEVENS:

HYMER LICHTMETALEN VELGEN

• Maximale snelheid: 20 km/h

Geef uw HYMER mooie “voeten” met de exclusief voor HYMER gemaakte lichtmetalen velgen
van Goldschmitt, in glanzend antraciet. Deze passen perfect bij de esthetiek van de HYMERcampervloot en brengen zowel moderne als sportieve accenten aan. De originele Fiat-wielbouten
kunnen worden gebruikt.

• Actieradius: max. 30 km
• Eigen gewicht: 17 kg
• Extra lading: max. 100 kg
• Motorvermogen: 350 W
• Accu: Li-ion 36 V, 10,4 Ah
• Afmetingen uitgeklapt: 115 x 55,5 x 92–112 cm
• Afmetingen ingeklapt: 105 x 18,5 x 38 cm
Extra accessoires bij de HYMER e-scooter The Urban #HMBRG vindt u op onze website.

Artikelnr.: 2726258 – Grootte: 6J x 16", LK 5 x 130,
ET 68 voor Fiat X290 Heavy Chassis,
Draagvermogen: 1.350 kg
Artikelnr.: 2726252 – Grootte: 6J x 16", LK 5 x 118,
ET 68 voor Fiat X290 Light Chassis,
Draagvermogen: 1.250 kg
Artikelnr.: 2795802 – Grootte: 6,5 x 16", LK 6 x 130,
ET 62 voor Mercedes Sprinter,
Draagvermogen: 1.300 kg

Artikelnr.: 3112671

HYMER

HYMER buscamper / HYMERCAR
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1/

– HYMER-Lifestyle-collectie –

3/
2/

REIZEN IS ALTIJD
IN DE MODE!
U vindt het heerlijk om actief bezig te zijn en nieuwe
dingen te ontdekken?
Om het even wat er nog op uw pad komt – nu zijn er de
bijpassende outfits. Onder het motto: aantrekken en
genieten maar! Voor ontspannen én spannende
momenten: de HYMER-Lifestyle-collectie in
topkwaliteit en tijdloos design.

6/
5/
4/

7/

HYMER-JAS “SMART & EXCLUSIVE”

10 /

In samenwerking met VAUDE hebben wij een moderne en aangenaam lichte outdoor-jas ontwikkeld: de HYMER-jas “Smart & Exclusive”,
de ideale begeleider voor alle HYMER-fans. Materiaal: hoofdstof:
100 % polyamide, inzetten: 100 % polyester, voering: 100 %
polyamide, wattering: 100 % polyester (gerecycled), pasvorm:
regular fit.
Dames: XS – 3XL / heren: S – 4XL

8/
9/

1 / HORLOGE

Type: chronograaf met datumweergave, materiaal: krasbestendig mineraalglas, diameter: 44 mm, waterdicht
tot 10 ATM.

Artikelnr.: 3042943

4 / GASTENDOEK

Materiaal: 100 % katoen, jacquard met
velours afwerking aan de voorkant.

Artikelnr.: 3043623

5 / BADJAS

Materiaal: 100 % katoen.

2 / PLAID

Kleur: platinagrijs, grootte: 150 x 200 cm,
Materiaal: 100 % polyester (microvezelkwaliteit).

Grootte unisex: S/M, L/XL, 2XL/3XL

11 /

8 / PARAPLU
Artikelnr.: 3123848

9 / PET

Materiaal: klep: 100 % katoen,
hoofddeel: 90 % polyester / 10 % viscose.

Artikelnr.: 2987735

10 / HYMER-MODELAUTO

HYMER-JAS “TRAVEL & RELAX”

HYMER-BODYWARMER “SMART & EXCLUSIVE”

De HYMER-jas “Travel & relax” is een modieuze outdoor-fleecejas, die in
samenwerking met VAUDE werd vervaardigd. De jas is van binnen donzig
zacht en heeft een nauwelijks te overtreffen draagcomfort. Aangenaam warm,
zeer gemakkelijk te wassen en sneldrogend. Ideaal voor elke dag en bij sportieve
outdoor-activiteiten. Materiaal: 100 % polyester, pasvorm: regular fit.

De blauwe HYMER-bodywarmer “Smart & Exclusive” is veelzijdig te combineren en ideaal voor een vakantie met de HYMER-camper. De zijdelen van
“performance stretch” zijn bijzonder ademend en zorgen daarnaast voor
meer bewegingsvrijheid. Materiaal: hoofdstof: 100 % polyamide, inzetten:
100 % polyester, voering: 100 % polyamide, wattering: 100 % polyester
(gerecycled), pasvorm: regular fit.

Artikelnr.: 3005173

3 / WELLNESS-HANDDOEK

7 / TOILETTAS

Materiaal: 100 % polyester, afmetingen (B x H x D): 25,8 x 21
x 8 cm, kleur: buiten grijs gemêleerd, binnen blauw.

Gedetailleerd model op basis van de B-klasse
ModernComfort op schaal 1:24. Exclusief zilveren
editie met veel accessoires.

Dames: XS – 3XL / heren: S – 4XL

Dames: XS – 3XL / heren: S – 4XL

Artikelnr.: 3043622

Artikelnr.: 3001915

Artikelnr.: 3239243

6 / REISTAS

Materiaal: 100 % polyester, afmetingen (B x H x D): 60 x 40 x
30 cm, kleur: buiten grijs gemêleerd, binnen blauw.

Artikelnr.: 3002051

Materiaal: 100 % katoen, jacquard met velours
afwerking aan de voorkant.

Schaal: 1:87, lengte: 7,5 cm, materiaal: metaal,
aanbevolen leeftijd: 3 – 8 jaar.

Artikelnr.: 2994686

11 / CAMPERSET

OPMERKING
Deze brochure geeft de stand van deze modellen weer op het
moment van ter perse gaan. Wij behouden ons het recht voor
om tijdens het modeljaar de uitrusting te wijzigen of het product
te verbeteren. Vraag vóór afsluiting van het contract bij één
van onze geautoriseerde HYMER-dealers naar de actuele
stand van het product en de serie.
Auteursrecht © 2020 Hymer GmbH & Co. KG

Hymer GmbH & Co. KG, Postfach 1140, D-88330 Bad Waldsee,
www.hymer.com
Volg ons ook op
Facebook en Instagram.

Afbeeldingen ten dele onder voorbehoud van wijzigingen. Ondanks controle van de inhoud zijn drukfouten niet uitgesloten. Voor
montage door de dealer worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht. Online vindt u de actuele prijzen. Hymer GmbH & Co.
KG behoudt zich het recht voor om gedurende het jaar de prijzen te wijzigen.

