HYMER-campers 2022

REIZEN WORDT BELEVEN.

DE DIGITALE WERELD
VAN HYMER.
S

marthome is voor iedereen een begrip. Maar heeft u al gehoord van

Connect” maakt van uw smartphone een afstandsbediening voor uw

een smart HYMER? Dankzij ons innovatieve, digitale ecosysteem

camper. U heeft bovendien heel eenvoudig toegang tot informatie over

HYMER Connect kunt u nu ook talrijke componenten van uw mobiele

het voertuig, zoals de kilometerstand of het niveau in de watertank.

thuis al onderweg regelen. Het licht aandoen, de verwarming aanzet-

Het is overduidelijk: HYMER Connect maakt uw vakantie nog comfor-

ten, water voorverwarmen en veel meer – de bijhorende app “HYMER

tabeler dan die al was. Geniet van uw reis en verbondenheid!

1957
Erich Bachem (“ERIBA”) en Erwin Hymer
bouwen de eerste caravan: de oer-Troll.
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1978
De innovatieve PUAL-opbouw wordt
ontwikkeld en zet nieuwe standaarden
inzake stabiliteit.

1981
De HYMER B-klasse wordt geïntroduceerd
en ontwikkelt zich de daaropvolgende
jaren tot favoriete camper in Europa.

2004
In oktober rolt de 100.000e
HYMER-camper in Bad Waldsee
van de band.

2011
Opening van het Erwin Hymer-museum
tegenover het hoofdkantoor van de
onderneming in Bad Waldsee.

2019
We presenteren het nieuwe symbool
van onze camperserie: de Hymermobil
B-klasse MasterLine.

2021

MEER

De nieuwe verbonden camper

Meer geschiedenis vindt u op
www.hymer.com

3

HYMER EXSIS-T/I – TRAMP S

UW REIS BEGINT HIER.
P. 8 HYMER EXSIS-T

P. 8 HYMER EXSIS-I

P. 8 HYMER EXSIS PURE 580

P. 20 HYMER TRAMP S

28

P. 30 HYMER ML-T

P. 36 ML-T 570 CROSSOVER

P. 42 HYMER B-KLASSE MODERNCOMFORT-T

P. 42 HYMER B-KLASSE MODERNCOMFORT-I

54

P. 48 B-MODERNCOMFORT WHITELINE

P. 56 HYMER B-KLASSE MASTERLINE T

P. 56 HYMER B-KLASSE MASTERLINE I

66

UITVOERING, SERVICE
EN TECHNIEK

P. 66 STOFFEN EN DECORS

P. 72 SLC-CHASSIS EN PUAL

P. 76 HYMER CONNECT

P. 68 ORIGINELE ACCESSOIRES VAN HYMER

P. 74 SMART-BATTERY-SYSTEM VAN HYMER

P. 79 LEGENDA

P. 71 VERLENGDE GARANTIE VOOR NIEUWE VOERTUIGEN

P. 75 AUTONOMIE

ginele HYMER-accessoires, handige toelichtingen bij
onze belangrijkste innovaties en nuttige informatie, bijv.

UITVOERING, SERVICE EN TECHNIEK

Zodat op reis alles op rolletjes loopt: hier vindt u de ori-

HYMER B-ML T/I
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HYMER ML-T – B-MC-T/I

Alle inhoud van deze brochure in een oogopslag.

over ons Europese dealer- en servicenetwerk.
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HYMER EXSIS-T/I – TRAMP S

GENIET VAN UW REIS.
OVERAL WAAR U STOPT.

A

vontuurlijk uitstapje of gezinsvakantie? Bij het realiseren van
uw droomreizen stelt u hoge eisen. Onze piekfijn uitgeruste

HYMER Exsis-t
| Pagina 8

HYMER Exsis-i
| Pagina 8

HYMER Tramp S
| Pagina 20

campers met weergaloze sfeer beantwoorden hieraan.
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ONTDEK DE TOEKOMST
VAN DE KLASSE VAN
3,5 TON.

M

et de Exsis bewijzen wij onze jarenlange ervaring op het gebied van
lichtgewichtconstructies: zelfs bij een nagenoeg volledige uitrus-

ting kan er bij twee personen, een gevulde verswatertank en twee volle
gasflessen nog tot wel 450 kilogram extra lading worden meegenomen.
Een uitzonderlijke topwaarde in de categorie van 3,5 ton. Ook het exterieur van de Exsis overtuigt door de unieke vorm en uitgekiende functie.
Het aerodynamische design zorgt onder andere voor een gering brandstofverbruik, geluidsarm rijden en perfect zicht. Dankzij de innovatieve
opbouwtechnologie beschikt de Exsis over uitstekende isolatiewaarden
en is zeer stabiel en duurzaam.
HYMER EXSIS PURE 580
De Exsis Pure 580 is gebaseerd op het aan campers aangepaste verlaagde
Fiat-chassis. Hij bekoort door het volkomen nieuwe interieurconcept en is
toonaangevend voor het nieuwe HYMER-design. De Exsis is verkrijgbaar
als integraal en half-integraal.
De indelingen 374, 474 en 678 zijn nu ook beschikbaar in de beproefde
combinatie van Fiat-motorrijtuig en ALKO-frame, met een modern interieurdecor.
Indelingen vindt u op pagina 18.
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-koplampen en
hybride achterlichten

Klasse van 3,5 ton

PUAL-opbouw

Smal en wendbaar

Grote garage

Draaglast garage
tot 450 kg

HYMER EXSIS-T/I – TRAMP S

HYMER Exsis

HYMER EXSIS-T/I – TRAMP S

HYMER EXSIS PURE 580 / Wonen en koken

DE EXSIS PURE 580.
OVERAL GEZELLIG.
Door het design en de nieuwe materialen voor de oppervlakken is het
woongedeelte nu nog ruimer en uitnodigender.
HARMONIEUS GEÏNTEGREERD.
Het 32"-flatscreen van de Exsis PURE 580 past perfect in een verdieping
van de badkamerwand. Daardoor ziet u het scherm perfect vanuit de
cabinestoelen – en blijft het toch elegant.
PROFESSIONEEL GESERVEERD.
Het keukenblok biedt een open en groots ruimtegevoel, omdat elk plekje
optimaal benut wordt – dankzij de standaardkoelkast van 142 l, geïntegreerde afvalemmer in de keuken en een handige werkbladverlenging.
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HYMER EXSIS-T/I – TRAMP S

HYMER EXSIS PURE 580 / Slapen en badkamer

PLAATS OM
U TE ONTPLOOIEN.
VOLDOENDE PRIVACY.
De enorm ruime, comfortabele badkamer heeft een grote, afzonderlijke
douche en veel ruimte voor de wastafel.
PLAATS OM TE DROMEN.
De eenpersoonsbedden van de Exsis Pure 580 beschikken optioneel over
een verbindingskussen tussen beide matrassen. De talrijke dakbergkasten en de kledingkast tot aan het plafond maken het slaapcomfort handig
compleet. De optionele uitvoering is hier met de dakbergkasten boven het
bed achterin zichtbaar.
HANDIG NAAR BOVEN.
Het uiterst grote bed achterin bereikt u heel comfortabel via het nieuwe,
uitklapbare opstapje met antisliplaag op de ruime, comfortabele treden.
LANGER ONTSPANNEN.
Het 2,18 m lange XXL-bed is buitengewoon in een voertuig van minder
dan 7 m. Het heeft een 23 cm langer ligoppervlak en is bij bepaalde indelingen verkrijgbaar. De halfhoge kledingkast en het legvak blijven vanzelfsprekend behouden.
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HYMER EXSIS-T/I – TRAMP S

HYMER EXSIS / Wonen en koken

VOEL U THUIS.
PERFECT RELAXEN.
De cabine is perfect in het woongedeelte geïntegreerd en creëert zo een
echt woonkamergevoel, zoals hier in de Exsis-i 678 met het moderne
meubeldecor Sauvignon Oak en het stofdesign Janeiro. De optionele dakbergkasten in plaats van het hefbed lopen door tot boven de deur van de
bestuurder en passagier.
THUISBIOSCOOPGEVOEL VOOR ONDERWEG.
Dankzij het optionele 32"-flatscreen biedt de Exsis ook onderweg een
geweldige thuisbioscoopsfeer.
GENIETEND KOKEN.
De uitrusting van vele Exsis-modellen omvat een grote hoekkeuken. De
gemakkelijk bereikbare dakbergkasten en de zelf in te delen, grote keukenladen vereenvoudigen het werk aanzienlijk.
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HYMER EXSIS-T/I – TRAMP S

HYMER EXSIS / Slapen en badkamer

VEEL RUIMTE, VEEL
LICHT, VEEL LEVEN.
EEN DROOM VAN EEN BED.
Het neerlaatbare hefbed boven de cabine biedt maximale bewegings- en
hoofdruimte. Het aangename ligoppervlak laat zich over de hele breedte
van 1,50 m onbeperkt gebruiken.
WELLNESS OP TOPNIVEAU.
De ruime badkamer in de Exsis 678 laat dankzij de afzonderlijke douche
en wasruimte niets te wensen over. Royale kasten met veel opbergruimte
maken het gemakkelijk om alle benodigde toiletspullen binnen handbereik te bewaren. Kleine en kwetsbare artikelen blijven door de standaard
ingebouwde spanbanden in de rekken en zijn zo ook tijdens de reis goed
opgeborgen. Indien gewenst kan in de douche de opbergruimte gemakkelijk uitgebreid worden dankzij een standaard kledingstang.
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DAT PAST PERFECT
BIJ UW EXSIS.

HYMER EXSIS-T/I – TRAMP S

INDELINGEN VAN DE HYMER EXSIS.

Ontdek onze diverse innovatieve oplossingen die u voor het interieur,
het exterieur, het chassis evenals reis en transport ter beschikking
EXSIS-HALF-INTEGRALEN

HIER VINDT U PASSENDE ACCESSOIRES
VOOR UW VOERTUIG.

staan. Met de originele accessoires maakt u altijd de juiste keuze –

EXSIS-INTEGRALEN

altijd passend, altijd perfect, altijd de originele kwaliteit. Alle informatie
en andere accessoires vindt u op www.hymer-original-zubehör.com
EXSIS-T 374

3.500 – 4.500 kg

Exsis-t 374

[ ]

222

222

5993.500 kg – 3.850 kg

599

EXSIS-T 474

EXSIS-I 474

3.500 – 4.500 kg

Exsis-t 474

Exsis-i 474

[ ]

3.500 kg – 4.500 kg
664

222

222

222

222

3.500 kg – 4.500 kg
659

3.500 – 4.500 kg

659

664

EXSIS-T PURE 580

Exsis-t 580

EXSIS-I PURE 580

3.500 – 4.400 kg

Exsis-i 580

[ ]

KINDERBED

DUBBELE ACHTERUITRIJCAMERA

MAGNETISCHE VOORKANT VAN KOELKAST

3.500 – 4.400 kg
3.500 kg – 4.500 kg
699

222

222

222

222

3.500 kg – 4.400 kg
694

GELUIDSSYSTEEM

694

EXSIS-I 678

3.500 – 4.500 kg
3.500
744 kg – 4.500 kg

[

Exsis-i 678

]

3.500 kg – 4.500 kg

749

[ ]

229

222

222

B 680 MC

3.500 – 4.500 kg

222

EXSIS-T 678

699

739

749

CONFIGUREER NU HET VOERTUIG VAN UW DROMEN.

EXSIS-T PURE 580
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EXSIS-I PURE 580

EXSIS-T

EXSIS-I
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INNOVATIES
VOOR UW VAKANTIE.

D

e nieuwe HYMER Tramp S is op diverse vlakken kampioen. Het
gezellige interieur overtuigt door de moderne, typische HYMER-

designaccenten, een uitgekiend verlichtingsconcept en een royaal gevoel
van ruimte. Het is ons eerste model gebaseerd op de beproefde en technologisch uitstekende Mercedes-Benz-voorwielaandrijving met origineel
chassis. Door de eenvoudige bediening is het voor iedereen de perfecte
eerste HYMER.
Indelingen vindt u op pagina 26.

3.5t

20

Voorwielaandrijving
Mercedes Sprinter

Klasse van 3,5 ton

PUAL-opbouw

Zitgroep face to face

Zonder opstapjes

Draaglast garage
tot 450 kg

HYMER EXSIS-T/I – TRAMP S

HYMER Tramp S

HYMER EXSIS-T/I – TRAMP S

HYMER TRAMP S / Wonen en koken

STORT U IN HET
AVONTUUR. METEEN
NA HET ONTBIJT.
IN TOPVORM.
Het keukenblok zorgt voor een gevoel van vrijheid en een betere ergonomie.
UNIEK DESIGN.
Het volledig herwerkte design is hedendaags, strak en tijdloos. De speciaal ontworpen structuuroppervlakken en witte accenten zorgen voor een
bijzondere, moderne flair. Het decor van het tafel- en werkblad straalt een
charmante warmte uit.
GEWOONWEG GOURMET.
De hoekkeuken biedt nog meer bewegingsvrijheid. De kamerhoge, standaard compressorkoelkast van 152 l biedt voldoende ruimte om alle
levensmiddelen op te bergen, zelfs voor de bereiding van uitgebreide
gerechten.
VLAK OP VAKANTIE.
De volledig vlakke en traploze vloer in het woongedeelte biedt een comfortabele stahoogte van 2,05 m over de volledige lengte van 7,09 – 7,39 m.
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DROOM NIET OVER
REIZEN. DROOM OP REIS.
HEERLIJK GELEGEN.
Bij een perfecte vakantie hoort een verkwikkende slaap. De eenpersoonsbedden in lengterichting van elk meer dan 2 m lang in de Tramp S 685
zorgen dat u zich zonder problemen kunt uitstrekken.
STEEDS DE JUISTE TEMPERATUUR.
Om het overal lekker warm te hebben en onafhankelijk te zijn van gas,
beschikt de Tramp S als eerste HYMER over een krachtige dieselverwarming. Een gasverwarming is optioneel nog steeds beschikbaar.
DOUCHEN ZOALS THUIS.
De ruime badkamer met een stahoogte van 1,94 m biedt ook grotere passagiers voldoende plaats. Als de douche open is, kan de ruimte bovendien
gebruikt worden als doorgang en verdwijnt de douche elegant achter de
vouwwand.
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HYMER EXSIS-T/I – TRAMP S

HYMER TRAMP S / Slapen en badkamer

DAT PAST PERFECT
BIJ UW TRAMP S.

HYMER EXSIS-T/I – TRAMP S

INDELINGEN VAN DE HYMER TRAMP S.

Ontdek onze diverse innovatieve oplossingen die u voor het interieur,
het exterieur, het chassis evenals reis en transport ter beschikking
staan. Met de originele accessoires maakt u altijd de juiste keuze –

HYMER TRAMP S

altijd passend, altijd perfect, altijd de originele kwaliteit. Alle informatie

HIER VINDT U PASSENDE ACCESSOIRES
VOOR UW VOERTUIG.

en andere accessoires vindt u op www.hymer-original-zubehör.com
TRAMP S 585

TRAMP S 685

3.500 – 4.200 kg

Tramp
585
Exsis-t S374

3.500 kg – 4.200 kg

3.500
kg – 3.850 kg
709

[ ]

[

3.500 – 4.200 kg

Trramp S 685

]

3.500 kg – 4.100 kg
739

[

]

229

229

229

222
229
599

TRAMP S 680

709

739

TRAMP S 695

3.500 – 4.200 kg

Tramp
680
Exsis-t S374

3.500
– 4.200
3.500
kg –kg
3.850
kg kg
739

[ ] [

222
229

Trramp S 695

3.500
739kg – 4.100 kg

[

]

229

229

229

]

3.500 – 4.200 kg

599

739

739

KINDERBED

ISOLATIEMAT VOORRUIT

CONFIGUREER NU HET VOERTUIG VAN UW DROMEN.

HYMER TRAMP S

CABINEVLOERBEDEKKING

26

27

HYMER ML-T – B-MC-T/I

HELEMAAL GEKNIPT
ALS U VAN IETS GROTERS
DROOMT.
H

YMER is grensverleggend in deze klasse. Geniet van de
vrijheid van een royaal ruimteconcept: gezellig wonen,

comfortabel zitten, uitgebreid koken en heel veel privacy.

HYMER ML-T
| Pagina 30

HYMER B-klasse
ModernComfort-T
| Pagina 42

HYMER B-klasse
ModernComfort-I
| Pagina 42

Zodat u zich ook op meer dan duizend kilometer van huis toch
thuis voelt.
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HYMER ML-T

HET BELANGRIJKSTE
ALTIJD AAN BOORD.

D

e HYMER ML-T is gebaseerd op het originele chassis met achterwielaandrijving (alternatief ook beschikbaar met vierwielaandrij-

ving) en een innovatieve lichtgewichtconstructie. Deze wendbare halfintegraal beschikt over een optimaal comfort. Het wooncomfort valt
overal op: de vlakke vloer in het woongedeelte, de grote zitgroep en de
boven beschikt de HYMER ML-T over een uitgebreid veiligheidspakket. Hij
schittert daarbij met een standaarduitrusting en bijkomend comfort, dat
uniek is voor deze klasse.
Indelingen vindt u op pagina 38.

Reisemobil-Wahl
2019
SIEGER

Kategorie: Teil-Integrierte

HYMER ML-T
Ausgabe 19/2019

3.5t
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Zonder opstapjes

Klasse van 3,5 ton

Achterwielaandrijving

Smal en wendbaar

Grote garage

Vierwielaandrijving
(optioneel)

HYMER ML-T – B-MC-T/I

tafel met standaardverlengstuk zijn slechts enkele voorbeelden. Daaren-

HYMER ML-T – B-MC-T/I

HYMER ML-T / Wonen en koken

BELANGRIJK IS NIET WAAR U BENT.
MAAR HOE.
MODERNE ZIJKEUKEN.

VEEL ZITPLAATSEN.

Een Smart-Tower-koelkast (142 l), een opklapbare werkblad-

De comfortabele L-vormige zitgroep in de ML-T 580 biedt dankzij de 360°

verlenging en op verzoek bekleding van de keukenwand met

draaibare, in lengte- en dwarsrichting verplaatsbare tafel, plaats aan

extra stopcontacten in het hele voertuig. De diepe keukenla-

vier personen – hier in het meubeldecor Noce Cognac en het stofdesign

den zijn schuin afgewerkt om comfortabel langs te lopen en

Cristallo. Het model 620 beschikt zelfs over 5 zitplaatsen.

de gemakkelijk te bereiken dakbergkasten zijn onderdeel van
de grote zijkeuken in de ML-T 580, hier in het meubeldecor

ELEGANT WOONGEDEELTE.

Noce Cognac.

De dag plannen of afsluiten: dat lukt het best in de mooie zitgroep, hier in
de wendbare ML-T 570 als L-vormige zitgroep.
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HYMER ML-T / Slapen en badkamer

STRAKKE LOOK
IN COMBINATIE MET
MODERNE CHARME.
AANGENAME LIGWEIDE.
De knusse eenpersoonsbedden van de ML-T 570, 580 en 620 kunnen ook
uitgerust worden met het comfortabele slaapsysteem met schotellattenbodem en met HYMER-hoeslakens op maat. Op verzoek kunnen de
HYMER ML-T – B-MC-T/I

eenpersoonsbedden met behulp van een extra kussen tot een groot
ligoppervlak omgevormd worden.
VOLDOENDE OPBERGRUIMTE VOOR KLEDING.
Voor uw kleding vindt u altijd een plaatsje in de grote kledingkast onder
het opklapbare voetendeel van het eenpersoonsbed en in de kledingkast
tot aan het plafond – in de ML-T 580 en 620.
PRACHTIG TOT IN HET KLEINSTE DETAIL.
De mooie, ruime en comfortabele badkamer van de ML-T 580 biedt een
afzonderlijke douche, een gemakkelijk banktoilet, een hoogwaardige
wastafel van “Cool Glass” en veel handige opbergruimte.
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EDITIEMODEL
HYMER ML-T 570

AANGESPOORD DOOR
VRIJHEID.

V

oor het CrossOver-editiemodel ML-T 570 is geen enkele weg te
moeizaam, geen kade te steil, geen route te bochtig en geen weer te

stormachtig. In combinatie met het gebruikelijke HYMER-comfort biedt
hij u een uitzonderlijke reiservaring, ver weg van overvolle campings en

HYMER ML-T – B-MC-T/I

drukke wegen.
De half-integraal HYMER ML-T 570 met krachtige vierwielaandrijving
heeft daartoe een bijzondere offroad-upgrade ondergaan. In combinatie
met de terreinbanden bent u zo zeker van nog meer rijplezier en -dynamiek, ook op moeilijke ondergrond.
Een omvangrijke standaarduitvoering incl. zonne-installatie maakt u op
uw reizen nog onafhankelijker. Met het autonomie-pakket “Lithium“ bent
u in een normale laad- en verbruikssituatie tot maar liefst 10 dagen
zelfvoorzienend. Vrij. Comfortabel. Veilig.

Op basis van de
Mercedes-Benz
Sprinter

36

Vierwielaandrijving

Diesel-heteluchtverwarming van 6 kW
met warmwaterboiler
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INDELINGEN VAN DE HYMER ML-T.

DAT PAST PERFECT
BIJ UW ML-T.
Ontdek onze diverse innovatieve oplossingen die u voor het interieur,
het exterieur, het chassis evenals reis en transport ter beschikking
staan. Met de originele accessoires maakt u altijd de juiste keuze –

HYMER ML-T

altijd passend, altijd perfect, altijd de originele kwaliteit. Alle informatie

HIER VINDT U PASSENDE ACCESSOIRES
VOOR UW VOERTUIG.

en andere accessoires vindt u op www.hymer-original-zubehör.com

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

222

222

222

698

674
ML-T 570
3.500 – 4.100 kg
OOK ALS EDITIEMODEL CROSSOVER BESCHIKBAAR
[ ]
ML-T 570
3.500 kg – 4.100 kg
674

ML-T 620

ML-T 620

4.100 kg

4.100 kg
764

[ ]

222

222

222

222

HYMER ML-T – B-MC-T/I

ML-T 560

674

764

ZONWERENDE MAT

SAFE VOOR ZITCONSOLE MERCEDES-BENZ

CONFIGUREER NU HET VOERTUIG VAN UW DROMEN.

HYMER ML-T

NAVIGATIESYSTEEM ZENEC N 966 INCL. KAART
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CORSICA – MET 4X4 EN SUP OVER HET
“EILAND VAN DE SCHOONHEID”.

PETER LINTNER

CORSICA (FRANKRIJK)

HYMER ML-T 570

AUTEUR

BESTEMMING

vierwielaandrijving
MODEL

Door de vele baaien heeft
Corsica een kustlijn van
1.000 km.
MORGENSTOND HEEFT MOSSELS IN DE MOND.
We bereiken Corsica uitgerust, maar met een knorrende maag. Daartussenstop logischerwijze de supermarkt Géant Casino is. Overladen
met heerlijke, Corsicaanse levensmiddelen wacht meteen het volgende
culinaire hoogtepunt ons op.
De kustroute voert ons namelijk naar het meer van Urbino met het
bekende “mosselstrand” vlak voor Ghisonaccia. Daar bevindt zich een
restaurant, waarbij het water je in de mond loopt door de dagelijks
vers geplukte mosselen uit eigen productie, en waar je bovendien op
het terras een grandioos uitzicht hebt over de lagune. De sfeer bij uitstek voor onze verrukkelijke zeevruchten! Net wat we hoopten toen
we de avond voordien wat weemoedig afscheid namen van ons eigen
terras.
Het volledige reisverslag en nog meer vindt u op
https://www.hymer.com/nl/nl/reizen-beleven/reisverslagen

H

et avontuur in Corsica begint voor ons op een van die late zomer
avonden, waarop je het liefst tot het ochtendgloren met een

glaasje wijn op het terras zou zitten. Deze keer blijft de wijn echter in
de kelder. Binnen 8 uur moeten we namelijk bijna 700 km verder zijn,
in Livorno, om tijdig de ferry naar Corsica te halen.
SLAPELOZE NACHT.

Dat maakt iedereen wel eens mee. Ook Duitse kampeerliefhebbers.
Maar goed, de weg op, langs tal van prachtige plaatsjes, die elk op
zich een bestemming waard zijn: Innsbruck, Verona, Modena, Bologna en Firenze – in een heldere, Italiaanse nacht vol sterren laten we ze
gewoonweg links liggen.
Als we na een rit van bijna 7 uur met onze ML-T 570 de haven van Livorno binnenrijden en voor het inschepen op de ferry zelfs nog tijd
hebben voor een heerlijke espresso, zijn de gemiste kansen alweer
verleden tijd. Op de vier uur durende overtocht naar Bastia verheugen
we ons op ons droomeiland. Ach ja, en we doen een dutje om de slaap
van de voorbije nacht in te halen.

40
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HYMER ML-T – B-MC-T/I

om gaan we meteen op weg in zuidelijke richting, waar onze eerste

HYMER B-klasse ModernComfort

EEN NIEUWE GENERATIE
GAAT OP REIS.

I

nnovatief, veilig en licht – dat is het resultaat van de succesvolle samenwerking tussen Mercedes-Benz en HYMER. De B-klasse Modern-

Comfort is een uiterst vernieuwende camper met een combinatie van het
Mercedes-Benz-Sprinter-motorrijtuig en het door HYMER zelf ontwikkel-

de en bekroonde SLC-chassis, die binnenkort dankzij de app HYMER

Door de uiterst lichte en stabiele opbouw evenals de extra veiligheid en
het rijcomfort bent u met deze sportief-elegante begeleider op elke reis
altijd een etappe vooruit – en dat zelfs zeker onder de grens van 3,5 ton en
zonder storende treden in het woongedeelte.
Indelingen vindt u op pagina 50.

3.5t
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SLC-chassis

Klasse van 3,5 ton

PUAL-opbouw

GVK-vloer

App HYMER Connect

Grote tankinhoud

HYMER ML-T – B-MC-T/I

Connect ook met uw smartphone verbonden kan worden.

HYMER B-KLASSE MODERNCOMFORT / Wonen en koken

ONDERWEG VOELT
U ZICH THUIS.
MODERN WOONGEVOEL.
Met z’n tweeën relaxen of genieten in het gezelschap van vrienden? Geen
probleem in de ruime zitgroep met het stofdesign Delfi en in het meubeldecor Noce Cognac. Bovendien kunt u de lichtsfeer bij de moderne ledlampen zelf instellen.
HYMER ML-T – B-MC-T/I

VANAF HET BEGIN JE THUIS VOELEN.
Door een verdieping van de wand in de natte cel past een led-tv van 32"
harmonieus in het woongedeelte van de ModernComfort 580. De tv ziet u
uitstekend vanaf de cabinestoelen – inclusief het gevoel van een haardvuur, als u dat wenst. Op de achtergrond ziet u het bed met een optioneel
ligoppervlak van 2,15 m, hier in het meubeldecor Grand Oak met het
stofdesign Janeiro.
HIER IS KOKEN LEUK.
Het interieur in het meubeldecor Noce Cognac van de B-klasse ModernComfort ziet er modern, fris en stijlvol uit. Hierdoor krijgt u een erg open
en groots ruimtegevoel, waarin alle delen optimaal benut worden. Dankzij
de standaardkoelkast van 142 l, afvalemmer in de keuken en een handige
werkbladverlenging kunt u zowel kleine snacks als uitgebreide menu’s
gemakkelijk en comfortabel bereiden.

AUTOMATISCH COMFORTABEL.
In de bergen, aan een meer of tijdens een
wandeling – met HYMER Connect kunt u uw
B-klasse ModernComfort al gezellig maken
terwijl uzelf kilometers ver weg bent. Gewoon even uw smartphone nemen, het gewenste scenario activeren en u verheugen
op een aangename temperatuur, een warme
douche en een ontspannen verlichting.
HYMER Connect is nu beschikbaar als
standaarduitvoering.
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HYMER B-KLASSE MODERNCOMFORT / Slapen en badkamer

COMFORT VAN
BOVEN TOT ONDER.
EXTRA PLAATS EN WELLNESS.
In de B-klasse ModernComfort 680/690 zijn de toiletruimte en de douche
afgescheiden voor nog meer privacy en comfort. Met een stahoogte tot
1,94 m is de douche ook hoog genoeg voor grotere mensen.

hefbed, dat laag in de cabine kan worden neergelaten. In slaappositie ligt
het stevig vast, waardoor niets een verkwikkende slaap in de weg staat.
Optioneel kan het hefbed door het uit te schuiven gemakkelijk worden uitgebreid tot eenpersoonsbedden in lengterichting.
MAG HET IETSJE MEER ZIJN?
Speciaal voor lange mensen: de eenpersoonsbedden in lengterichting in
de indeling 580 bestaan naast de klassieke afmetingen van 192 × 86 cm
ook met een lengte van 2,15 m aan de rechterkant. Dat is uitzonderlijk in
een voertuig met een totale lengte van minder dan 7 m. Toch is er plaats
voor een halfhoge kledingkast en een extra legvak. De dakbergkasten
achterin weerspiegelen het nieuwe design.
VEILIG OP EN AF.
Het bed achterin werd omgebouwd tot een groot ligoppervlak en is via het
nieuw ontwikkelde, opklapbare trapje gemakkelijk en veilig te bereiken –
en nog veiliger te verlaten. De grote, comfortabele treden passen bij de
vloer en beschikken over een antisliplaag.
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HYMER ML-T – B-MC-T/I

COMFORTABEL HEFBED.
De B-klasse ModernComfort is een integraal met een breed, comfortabel

EDITIEMODEL
HYMER B-klasse ModernComfort WhiteLine

DOET ANDERE
VERBLEKEN.

H

et editiemodel WhiteLine op basis van de Mercedes-Benz Sprinter
combineert optimale veiligheid en moderniteit met rijdynamiek en com-

fort. Binnen en buiten staat alles in het teken van de volgende generatie.
De exclusieve, speciale stickers verschaffen een dynamisch design. De
bekende HYMER-hightech-opbouw sluit aan bij de lijn van de Mercedes
HYMER ML-T – B-MC-T/I

en de vorm is optimaal. Sportieve accenten vormen de achterlichten en de
garage met diffusor-voorkomen.
Binnenin bekoort hij door de nieuwe meubelgeneratie in de kleuren Grand
Oak en Noce Cognac. De stoffen zijn geïmpregneerd met vlekkenbescherming “lotuseffect”. De vlakke vloer in het woongedeelte en de uitgekiende
opbergruimte dragen bij tot een royaal gevoel van ruimte. De ruime, comfortabele badkamer heeft een afzonderlijke douche.
De WhiteLine beschikt standaard o.a. over een automatische versnellingsbak 9G-TRONIC en rijdt met maar liefst 170 pk over de weg. Andere
hoogtepunten zijn de laatste generatie veiligheidssystemen, een actieve
afstandsassistent Distronic, een elektrische parkeerrem en automatische
dagrijlichten en dimlichten. Maar ook qua wooncomfort komt u niets te
kort. Tv van 32", satellietinstallatie of luifel mogen bij de WhiteLine uiteraard niet ontbreken.

Helemaal reisklaar
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App HYMER Connect

SLC-chassis
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INDELINGEN VAN DE HYMER
B-KLASSE MODERNCOMFORT.

DAT PAST PERFECT
BIJ UW B-KLASSE MODERNCOMFORT.
Ontdek onze diverse innovatieve oplossingen die u voor het interieur,
het exterieur, het chassis evenals reis en transport ter beschikking

B-MC-HALF-INTEGRALEN

HIER VINDT U PASSENDE ACCESSOIRES
VOOR UW VOERTUIG.

staan. Met de originele accessoires maakt u altijd de juiste keuze –

B-MC-INTEGRALEN

altijd passend, altijd perfect, altijd de originele kwaliteit. Alle informatie
en andere accessoires vindt u op www.hymer-original-zubehör.com

B-MC T 550
3.500 – 4.500 kg
OOK ALS EDITIEMODEL WHITELINE
B 550 MC
3.500 kg – 4.500 kg
699

]

[

]

[

]

699

B-MC T 580

699

B-MC I 580
B 580 MC

3.500 – 4.500 kg
[ ]

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

HYMER ML-T – B-MC-T/I

229

229

229

229

[

B-MC I 550
3.500 – 4.500 kg
OOK ALS EDITIEMODEL WHITELINE
B 550 MC
3.500
699 kg – 4.500 kg

699

699

[

]

B-MC I 600
3.500 – 4.500 kg
OOK ALS EDITIEMODEL WHITELINE
B 600 MC
3.500
719 kg – 4.500 kg

UITTREKBARE LAADBOX

SMART-BATTERY-SYSTEM

ISOLATIEMAT VOORRUIT

WATERFILTER

229

229

229

229

B-MC T 600
3.500 – 4.500 kg
OOK ALS EDITIEMODEL WHITELINE
B 600 MC
3.500
719kg – 4.500 kg

719

B-MC I 680

3.500 – 4.500 kg
3.500
739kg – 4.500 kg

[

B 680 MC

]

229

739

3.500
739kg – 4.500 kg

[ ]

739

B-MC I 690

3.500 – 4.500 kg
[

B 690 MC

]

3.500 – 4.500 kg
3.500
739kg – 4.500 kg

229

3.500
739kg – 4.500 kg

229

229

229

B-MC T 690
B 690 MC

3.500 – 4.500 kg

229

229

B 680 MC

229

B-MC T 680

719

739

[ ]

739

CONFIGUREER NU HET VOERTUIG VAN UW DROMEN.

B-MC T
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B-MC I
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MET DE HOND DE BERGEN IN –
DAT IS PAS UITLATEN.

HANNES HINTERSEER

DOLOMIETEN

HYMER B-MC I 580

AUTEUR

BESTEMMING

MODEL

Comfort en veiligheid –
ook voor de beste vriend
van de mens.
Op vakantie met een hond is het belangrijkste dat hij veilig kan reizen
en zich vooral ’s nachts in de ongewone omgeving goed voelt. Een
hok van te maken. Natuurlijk moet de veiligheid ook tijdens de rit
gegarandeerd zijn, wat met de juiste voorzieningen geen probleem is.
Meer reisverslagen vindt u op
https://www.hymer.com/nl/nl/reizen-beleven/reisverslagen

PAST PERFECT BIJ UW HOND.
Afhankelijk van de grootte van uw hond heeft hij tijdens de rit
een veilig plekje in de kleine of grote HYMER-hondenbench
van aluminium. Een aangenaam dutje overdag of ’s nachts
kan in het op maat gemaakte en eenvoudig te reinigen
HYMER-hondenbed (voor Fiat en Mercedes) van kunstleer,
incl. comfortabel kussen en leiband. De handige flex&leash
hondenriem kunt u gewoon rond de tafelpoot wikkelen en
biedt bewegingsvrijheid van 85 cm tot 150 cm. Ook de
HYMER-ankerplaathouder is een handig hulpmiddel: met

W

een zuignap bevestigt u hem op gladde oppervlakken, zoals
ie onderweg is met een hond, leert de omgeving nog intensie-

aan de buitenkant van het voertuig. Ook hieraan kunt u de

ver kennen. Dagelijks spelen, uitlaten en gaan wandelen bren-

leiband vastmaken. In de HYMER-organizer heeft u trou-

gen de baasjes automatisch naar de natuur. Beweging voor iedereen!

wens plaats voor alle spulletjes die u voor uw hond nodig

Van die vrijheid moet je gewoonweg genieten.

heeft. De twee tassen kunt u gemakkelijk in plaats van de
spanelastieken in de standaard toegangsdeur integreren.

De Dolomieten zijn daarvoor ideaal. Een indrukwekkend massief met
zelfs in de zomer besneeuwde bergtoppen. De heldere bergmeren zijn

Alle informatie en andere accessoires vindt u op

een aangename verfrissing voor de hond. Na een actieve dag glijdt uw

www.hymer-original-zubehör.com

blik dan bij een heerlijke maaltijd (en voer voor uw viervoeter) langs
het panorama – tot u zich gelukkig in het gezellige bed kunt neervlijen.

HIER VINDT U PASSENDE ACCESSOIRES
VOOR UW VOERTUIG.
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HYMER ML-T – B-MC-T/I

camper biedt voldoende ruimte om er ook een comfortabel honden-

HYMER B-ML T/I

DENK GROOTS.
REIS GROOTSER.

U

wilt natuurlijk bij het reizen ook geen compromissen
sluiten. Welkom bij de topklasse van HYMER. Hier

vindt u alles om aan de hoogste eisen te voldoen: maxi-

HYMER B-klasse
MasterLine T
| Pagina 64

HYMER B-klasse
MasterLine I
| Pagina 64

male ruimte, maximale uitrusting en maximaal genieten.
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HYMER B-klasse MasterLine

EVEN UNIEK
ALS UW REIS.

D

e Mount Everest. De Eiffeltoren. De Mona Lisa. Sommige dingen zijn
zo uniek dat ze model staan voor een heel genre. Zoals HYMER. Door

meer dan 60 jaar intensief te werken, hebben wij naam gemaakt, die niet
alleen garant staat voor kwaliteit en technische knowhow, maar ook

gewoonweg synoniem staat voor campers. Met de nieuwe B-klasse
MasterLine hebben we een voertuig ontworpen, dat volkomen aan die eis
voldoet. Laat u meevoeren op de reis onder de reizen – in de HYMER
onder de campers.

HYMER B-ML T/I

Indelingen vindt u op pagina 62.
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SLC-chassis

Led-koplampen en
hybride achterlichten

App HYMER Connect

Voorzijde, dak en
achterzijde van GVK

65 cm brede
ingangsdeur

Draaglast garage
tot 450 kg

HYMER B-KLASSE MASTERLINE / Wonen en koken

UW THUIS VER
VAN UW HUIS.
PERFECTE DETAILS.
Dankzij het Duo-Core-kussenconcept met LoungeComfort-systeem zit u
zo aangenaam in de ruime L-vormige zitgroep, dat deze plaats algauw uw
favoriete plekje wordt. Deze is in de integraal 780 standaard voorzien van
een lade en loopt optisch perfect door in de keuken.
SCHITTEREND DESIGN.
Het oog wil ook wat op reis. Daarom beschouwen wij het interieur niet als
een afgesloten element in de ruimte, maar als een geheel dat door ons
nieuwe lichtconcept perfect beklemtoond wordt. Daardoor ziet het interieur er grootser en royaler uit dan ooit tevoren.
REIZENDE BIOSCOOP.
Dankzij de optionele, elektrisch uitschuivende tv van 32" beleeft u ook
onderweg uitmuntend kijkgenot.
LUXUEUZE KEUKEN OP WIELEN.
De extra brede keuken laat het hart van kookfanaten sneller kloppen. De
keuken is standaard verkrijgbaar met diepe laden met servo-softsluiting,
een geïntegreerde wandbekleding, optionele hybride kookplaten en een

HYMER B-ML T/I

ruim werkvlak. Zo wordt koken een ware belevenis!

AUTOMATISCH COMFORTABEL.
In de bergen, aan een meer of tijdens een
wandeling – met HYMER Connect als standaarduitvoering kunt u uw MasterLine al
gezellig maken terwijl uzelf kilometers ver
weg bent. Gewoon even uw smartphone nemen, het gewenste scenario activeren en u
verheugen op een aangename temperatuur,
een warme douche en een ontspannen
verlichting.
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HYMER B-KLASSE MASTERLINE / Slapen en badkamer

UW TOEVLUCHTSOORD –
IN ELKE UITHOEK VAN DE
WERELD.
IN DE WOLKEN.
Voor een perfecte nachtrust biedt de slaapkamer van de nieuwe B-klasse
MasterLine twee uiterst comfortabele bedden van meer dan 2 m lang en
89 cm breed. Standaard verkrijgbaar met slaapcomfortsysteem en op
verzoek om te vormen tot groot ligoppervlak.
ZO BLIJFT PRIVACY PRIVÉ.
De badkamer beschikt over een afzonderlijke douchecabine met een stahoogte tot 1,94 m, die eenvoudig afgescheiden kan worden van het woongedeelte door de tussendeur te sluiten. Dankzij echte glazen deuren heeft
u het gevoel thuis te zijn.
WELLNESSOASE.
De salonbadkamer (indelingen 880/890), incl. handdoekradiator, douche, wastafel, kledingkast met dubbele deur en magnetisch instelbare
schminkspiegel nodigt uit tot ontspannende momenten van wellness. Het

HYMER B-ML T/I

afzonderlijke toilet biedt nog meer privacy.
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INDELINGEN VAN DE HYMER
B-KLASSE MASTERLINE.

DAT PAST PERFECT
BIJ UW MASTERLINE.
Ontdek onze diverse innovatieve oplossingen die u voor het interieur,
het exterieur, het chassis evenals reis en transport ter beschikking

HIER VINDT U PASSENDE ACCESSOIRES
VOOR UW VOERTUIG.

staan. Met de originele accessoires maakt u altijd de juiste keuze –
B-ML-HALF-INTEGRALEN

B-ML-INTEGRALEN

altijd passend, altijd perfect, altijd de originele kwaliteit. Alle informatie
en andere accessoires vindt u op www.hymer-original-zubehör.com

B-ML T 780

4.430789
kg – 4.500 kg

B 780 ML

[ ]

4.430 – 4.500 kg
4.430 789
kg – 4.500 kg

[ ]

235

235

235

235

B 780 ML

B-ML I 780

3.880 – 4.500 kg

789

789

B-ML I 790

4.430789
kg – 4.500 kg

[ ]

235

235

B 790 ML

4.430 – 4.500 kg

789

BIKE-CARRIER

LADER VOOR E-BIKE

5.500 kg
5.500 899
kg

[ ]

235

235

B 880 ML

SLAAPPAKKET

HYMER B-ML T/I

B-ML I 880

SMART-BATTERY-SYSTEM

889

KONFIGURIEREN
SIEHET
JETZT
IHR WUNSCHFAHRZEUG
CONFIGUREER NU
VOERTUIG
VAN UW DROMEN.

B-ML I 890

5.500 kg899

[ ]

235

235

B 890 ML

5.500 kg

B-ML T

62

B-ML I

889
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ATLANTIC ROAD –
DE MOOISTE STRAAT TER WERELD.

ANDREAS SAWITZKI

NOORWEGEN

B-KLASSE MASTERLINE 780

AUTEUR

BESTEMMING

MODEL

AANGENAME OVERZET
De haven van Göteborg binnenvaren is spectaculair: de Stena Line
past maar net onder de brug Älvsborgbron. De meesterlijke prestatie
van de crew is het best te bewonderen van op het bovenste dek. Na
het aanmeren verloopt alles erg vlot. In een oogwenk zijn we onderweg naar Kristiansund. Voor de ca. 850 km tot aan de Atlantische
kust hebben we een rit van elf uur voorzien, maar die overschrijden we
wat door de prachtige tussenstops.

In Noorwegen gebeurt
zowat alles in open lucht.
Een waar paradijs voor
outdoorfans!
Het zou een understatement zijn om de reis in de HYMER als “comfortabel” te beschrijven. We voelen ons als koningen.
Het volledige reisverslag en nog meer vindt u op
https://www.hymer.com/nl/nl/reizen-beleven/reisverslagen

de meeuwen begeleiden de veerboot. Onze bijna acht meter lange

HYMER B-ML T/I

R

elaxed glijdt de Stena Line door de scheren bij Göteborg. Krijsen-

en drie meter hoge HYMER B-klasse MasterLine past met gemak op
de aangewezen plaats in de scheepsromp. Na een ontspannende
avond met een uitstekend buffet en een verkwikkende nacht verwel-

komen we op het dek de ochtend. Als een reis begint met een ferry,
heb je een instant vakantiegevoel. Je wordt overweldigd door een gevoel van ontspanning, alsof er een knop omgedraaid wordt van zodra
je inscheept. We nemen onze tassen en gaan naar de kajuiten. We
kunnen vertrekken. We kozen voor het traject via Göteborg, omdat we
de Zweedse westkust niet links willen laten liggen. Op de klassieke
route via Oslo bespaar je weliswaar 3 uur, maar je mist Zweden en het
uitzonderlijke landschap.
Een prachtige afbeelding van de Atlantic Road – “Atlanterhavsveien”
in het Noors – volstond ons enthousiast te maken voor deze bestemming. De foto toonde een uitgestorven straat doorheen de zee, omgeven door donderende golven, die continu het natuurgeweld trotseert.
Een indrukwekkende symboliek! Even later laden we de camper en
begeven we ons op weg naar het noorden. Ook elektrische fietsen en
mountainbikes gaan mee, omdat we deze kustregio zowel onroad als
offroad met de fiets willen verkennen.
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HET INTERIEUR IN EEN OOGOPSLAG.
Stoffen, leerdesigns en decors.
STOF

KUNSTLEER/STOF

01

02

03

04

16

17

18

19

20

21

22

23

25

26

ECHT LEER

05

06

07

08

DECORS

09

10

13

11

12

24

14

ECOTECH

15

ECOTECH

Tramp S

–

–

–

–

–

–

ML-T

–

–

–

–

–

–

Kitami

01

= standaard

= optie

– = niet beschikbaar

–

–

–

–

–

–

Tramp S

–

–

–

–

–

–

–

ML-T CrossOver

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

= op verzoek

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

ML-T

Grazia

–

–

Cristallo

B-ML T/I

–

Janeiro

–

Exsis Pure

Cusco

–

–

Delfi

–

–

Milos

–

–

Milano

–

–

Korfu

B-MC T/I (WhiteLine)

–

Denver

–

–

Bolzano

–

–

–

Ventura

–

–

–

Palm Black

–

–

Exsis 580

Phoenix

–

–

–

Colombo

–

ML-T CrossOver
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–

–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

B-MC T/I (WhiteLine)

–

–

–

B-ML T/I

–

–

–

= standaard

= optie

–

– = niet beschikbaar

–

–

–
–

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
Noce Cognac

–

–

Velvet Ash

–

–

Grand Oak

–

–

Chiavenna
Nussbaum

–

–

Sauvignon Oak

Exsis Pure

Exsis T/I
–

Tip Printed

–

Grigio

–

–

Napoli

–

–

Tortora

–

–

DECOR

Dalana

–

Exsis 580

ECHT LEER

Creola

Exsis T/I

KUNSTLEER/STOF

= op verzoek

UITVOERING, SERVICE EN TECHNIEK

STOF
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ORIGINELE ACCESSOIRES VAN HYMER.
Past perfect bij elkaar.
Ontdek onze diverse innovatieve oplossingen die u voor het interieur,

ingebouwd worden. Het hele programma aan originele accessoires en

het exterieur, het chassis evenals reis en transport ter beschikking

accessoires vindt u op www.hymer-original-zubehör.com

staan. Door de nieuwe en innovatieve filter in het verswatersysteem
geniet uw bijv. overal ter wereld in het hele voertuig van drinkwater
kwaliteit, helemaal zonder chemische supplementen.
Met de originele accessoires maakt u altijd de juiste keuze – altijd
passend, altijd perfect, altijd de originele kwaliteit.
Originele accessoires van HYMER zijn niet af fabriek leverbaar, maar

HIER VINDT U PASSENDE ACCESSOIRES
VOOR UW VOERTUIG.

kunnen uitsluitend via uw HYMER-dealer besteld en achteraf

68

Eenvoudige vervanging van
cartouche zonder gereedschap

LOKALISATIE BIJ DIEFSTAL EN VOERTUIGBEWAKING

PARKEERSENSOR

MULTIMEDIAPAKKET

ACCESSOIRES HYMER-KEUKENRAIL

ZONWERENDE MAT

UITVOERING, SERVICE EN TECHNIEK

Inbouw in het opbergvak van
het SLC-chassis

E-CONNECT, INCL. BANDENSPANNINGSENSOR

Getest door bifa Umwelt
institut Augsburg
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UITVOERING, SERVICE EN TECHNIEK

SLAAPCOMFORT
Ontdek de prachtige wereld van heerlijk slapen dankzij een van onze hoogtepunten:
HYMER STOELOVERTREK
70

WARMTEONDERDEKEN

de matrastopper.
71

HET HYMER SUPER-LIGHT-CHASSIS (SLC).
VERS- EN AFVALWATERTANK
Met grote inhoud (180 l vers water, 150 l afvalwater) voor meer autonomie, verwarmd,
geïsoleerd en zeer geschikt voor de winter

THERMISCHE VAKKEN IN DE

HYMER PUAL 2.0
VOLLEDIG ELASTISCHE VERLIJMING VAN DAK

CONSTRUCTIE VOOR 100 % ZONDER

DUBBELE BODEM

EN WANDEN

KOUDEBRUGGEN

Incl. aan beide kanten toegankelijk doorlaad- of
laadvak van max. 70 x 24 cm (B x H), een totale
opbergruimte tot 1.000 l en een dubbele bodem
van 36 cm hoog

Enorm stabiel en bestand tegen torsie, voorkomt het
binnendringen van water en vocht

Polyurethaanschuim en aluminium bij de binnen- en
buitenkant, voor een extreem lange levensduur en
met een lager totaalgewicht

BEPERKT GEWICHT

GARAGEKAST VAN GVK VOOR

VERWARMING IN DE

LAAG ZWAARTEPUNT

WINTERBESTENDIG MET HOGE ISOLATIEWAARDEN

UITSTEKENDE ISOLATIEWAARDEN

ZWARE VOORWERPEN

DUBBELE BODEM

Draaglast tot 450 kg, met opbergruimte
tot 3.800 l

Is door de positie aanzienlijk stiller,
beschermt de tanks tegen extreme
temperaturen

Met volkomen vlakke ondervloer, schommelt
minder, biedt meer rijstabiliteit en beperkt het
geluid tijdens het rijden

Een PUAL-wand van 34 mm komt overeen met een bakstenen
muur van 80 cm dik

Door gelijkmatige en snelle warmteverdeling
o.a. ook perfect voor de winter

UITVOERING, SERVICE EN TECHNIEK

Hierdoor meer extra lading mogelijk
dankzij hoogwaardige lichtgewichtconstructie, 16 % lichter dan normaal
chassis

Opmerking: de weergegeven uitvoering bestaat gedeeltelijk uit opties en is afhankelijk van de serie en indeling.
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NOG MEER ONAFHANKELIJKHEID OP REIS.

VER VAN GEBAANDE WEGEN. AUTONOMIE EN VIERWIELAANDRIJVING.
Met de juiste componenten is dat geen probleem.

Het revolutionaire HYMER Smart-Battery-System.
U heeft geen reden meer om het perfecte plekje snel weer te verlaten: geniet nu van de vrijheid
van een autonoom boordnetwerk. Het Smart-Battery-System combineert de uitstekende capaciteit van lithiumbatterijen en de lage kosten van de tot nu toe gangbare loodaccu’s. Het
resultaat is een veel hogere capaciteit, aanzienlijk meer autonomie, een langere levensduur
van het hele systeem en minder kosten gedurende de volledige gebruiksduur.

OFFROAD NAAR HET VOLGENDE AVONTUUR.

AUTONOME STROOMVOORZIENING.

Met vierwielaandrijving, terreinbanden en een hogere ligging kunt u

Een zonne-installatie en voldoende accu’s zorgen dat uw HYMER

grenzeloos op avontuur.

onafhankelijk is van externe stroombronnen. Zo kunt u dankzij het
autonomie-pakket “Lithium“ tot 10 dagen autonoom kamperen.

ZUINIG EN BETROUWBAAR VERWARMEN.

DE OMVANG IS BELANGRIJK.

Een dieselverwarming is uiterst betrouwbaar en verbruikt bij een ver-

Bij autonoom kamperen is de omvang van de watertank doorslagge-

warmingsvermogen van 1.000 W slechts 110 ml/uur. Onontbeerlijk in

vend. Bovendien moeten de tanks geïsoleerd en verwarmd zijn, zodat ze

het koude seizoen op afgelegen staanplaatsen.

niet bevriezen en te allen tijde gevuld en leeggemaakt kunnen worden.

DRINKWATER – OVERAL EN ALTIJD.
Dankzij de nieuwe en innovatieve HYMER-waterfilter, clearliQ Travel
van de firma Grünbeck, in het verswatersysteem geniet u nu altijd en

MEER AUTONOMIE

20 KG

BEPERKT GEWICHT MET
HOGERE CAPACITEIT

GEWOON UITBREIDEN.

terkwaliteit – helemaal zonder chemische toevoegingen. Bovendien

Het Smart-Battery-System is geschikt voor HYMER-campers en

worden ook smaak- of geurstoffen, zoals chloor, gefilterd.

HYMER-buscampers vanaf modeljaar 2015. Het wordt aangeboden
in twee uitbreidingspakketten. Meer informatie vindt u op

In de reeksen ModernComfort en MasterLine op verzoek zelfs af

www.hymer.com of bij uw dealer.

fabriek. Maar ook alle andere campers, buscampers of caravans kunt
u gemakkelijk aanvullen met originele accessoires van HYMER. Meer

MODULAIR UIT TE BREIDEN TOT
GEWENSTE CAPACITEIT
WINTERKLAAR SYSTEEM DANKZIJ
INGEBOUWDE VERWARMING
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informatie vindt u op
https://www.hymer.com/nl/nl/modellen/technologie-innovatie
HIER VINDT U PASSENDE ACCESSOIRES
VOOR UW VOERTUIG.

Inbouw in het
opbergvak van het
SLC-chassis

Eenvoudige vervanging
van cartouche zonder
gereedschap

Getest door bifa Umwelt
institut Augsburg
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overal ter wereld in het hele voertuig van een uitstekende drinkwa-

TOONAANGEVEND
EN BAANBREKEND.
Welkom in uw verbonden camper: HYMER Connect –
het unieke, digitale ecosysteem.
Hierdoor krijgt u toegang tot voertuiginformatie en kunt u aspecten van het woongedeelte
regelen – gemakkelijk en intuïtief via app. U kunt bijv. de kilometer-, elektriciteits- en waterstand opvragen of het licht en de temperatuur regelen, in de buurt via bluetooth en van
op afstand via het mobiele netwerk. Dankzij uw volledig verbonden HYMER wordt elke reis
een exclusieve uitstap.

refresh

KILOMETERSTAND EN TANKS? CHECK!
De app HYMER Connect geeft u handige,

EÉN APP – ONTELBARE MOGELIJKHEDEN.

vooraf geprogrammeerde checklists. Die

Wat kan ik met de app regelen?

helpen u stap voor stap bij activiteiten, die u
voor het eerst of niet vaak uitvoert.

Verlichting

Koelkast

Verwarming

HOE VERBIND IK DE APP MET MIJN
CAMPER?

GEWENSTE SCENARIO MET EEN DRUK OP DE KNOP.
De app HYMER Connect beschikt reeds over scenario’s, die u natuurlijk ook zelf kunt aanpassen. Zo

12V-schakelaars

Waterpomp

Boiler

creëert u altijd op het juiste moment de juiste, gewenste sfeer.

De regeling via smartphone is overal mogelijk: in de buurt van de camper (ca. 15 m)
maakt de app verbinding via bluetooth, op

Aankomstscenario:

o.a. kamertemperatuur 22 °C,

o.a. automatische activering van

warmwaterverwarming inschake-

verwarming, licht, koelkast, water-

len, lichten in de slaapkamer en het

pomp en satellietinstallatie

Informatie over
het chassis
(afhankelijk van de
compatibiliteit met
Mercedes-Benz)

grotere afstand via het mobiele netwerk.
Satellietantenne

woongedeelte gaan aan op de
vooraf ingestelde helderheid
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Slaapwel-scenario:

Vertrekscenario:

IN WELKE LANDEN IS DE REGELING VIA HET MOBIELE NETWERK MOGELIJK?

o.a. kamertemperatuur 18 °C, warm-

o.a. automatische deactivering van

België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Liechten-

waterverwarming in ecomodus, lich-

airco, waterpomp en licht, checklist

stein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechi-

ten uit, koelkast in nachtmodus

klaarmaken

sche Republiek, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland. In andere landen is de regeling via mobiele telefoon helaas niet mogelijk.
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Goedemorgen-scenario:

Informatie over
watertanks, accu's,
stroomvoorziening

MADE IN GERMANY

300
SERVICEPARTNERS

EN -DEALERS

10

WERELDWIJD

JA AR
LEVERINGS-

GARANTIE
VOOR RIJKLARE ONDERDELEN

24 – 48 UUR

LEVERTIJD VOOR

RESERVEONDERDELEN

IN EUROPA

Alles in een oogopslag.

VIERWIELAANDRIJVING

APP HYMER CONNECT

Door de optionele vierwielaandrijving, meer tractie, een betere
rijstabiliteit en ADAPTIVE ESP® van de nieuwste generatie kunt
u ook bij slechte weersomstandigheden en een slecht wegdek
grote uitdagingen het hoofd bieden.

Met de app HYMER Connect regelt u in het woongedeelte van uw
verbonden camper diverse aspecten, zoals licht en verwarming,
en heeft u toegang tot heel wat informatie over het voertuig.

DOUCHE

HELEMAAL REISKLAAR

Omdat de wielkast zich in de dubbele bodem bevindt, heeft de
douche een aanzienlijk groter en vlak staoppervlak.

U moet enkel nog instappen en vertrekken: de HYMER-editiemodellen beschikken al over een bepaald pakket met uitrustingen en
zijn dus helemaal reisklaar.

INGANGSDEUR

PUAL-OPBOUW

De ingangsdeur van 65 cm breed is erg ruim en handig, waardoor u gemakkelijk in en uit de camper kunt.

Al in 1978 was HYMER grensverleggend met de innovatieve
PUAL-constructie. De uitstekende isolatie van het polyurethaanschuim staat garant voor een aangenaam klimaat in elk seizoen.
Meer hierover leest u op pagina 73.

ZITGROEP FACE TO FACE

KOPLAMPEN

In deze zitgroep kunt u tegenover elkaar zitten. Door de neerklapbare tafel is de doorgang naar de cabine vrij.

De led-koplampen van HYMER en de hybride achterlichten voldoen niet alleen aan de standaards voor auto’s, maar zorgen
door hun optimale verlichting ook voor extra veiligheid overdag
en ’s nachts.

VOORWIELAANDRIJVING

SLC-CHASSIS

In vergelijking met achterwielaandrijving is voorwielaandrijving
veel lichter, waardoor het totale gewicht van het voertuig lager is
en er meer extra lading meegenomen kan worden. De voorwielaandrijving is met een 6-traps-versnellingsbak of een automatische 9-traps-versnellingsbak verkrijgbaar.

Ons zelf ontwikkeld Superlight-chassis is speciaal aangepast
aan de eisen van uw camper. De vlakke ondervloer is een voordeel voor de aerodynamica en beperkt de geluidsontwikkeling.
De hogere, verwarmde dubbele bodem biedt bovendien meer
opbergruimte en is aan beide kanten toegankelijk. Meer hierover
leest u op pagina 72.

DRAAGVERMOGEN VAN DE GARAGE

GEEN TRAPJES

Door de draaglast van de garage tot 450 kg kunt u een heleboel
reisbenodigdheden in de garage opbergen, zoals uw fietsen of
elektrische steps.

Door de dubbele bodem is een volledig vlakke woongedeeltevloer – van de cabine tot achterin – zonder opstapjes mogelijk.
Ideaal voor reizigers op leeftijd, die nu niet bang meer hoeven te
zijn om te struikelen.

GVK

TANKINHOUD

Door de onverwoestbare GVK-laag, bijv. op het dak, aan de achterkant en op de ondervloer, is uw HYMER nagenoeg immuun
voor schade door weersomstandigheden, steenslag, strooizout
en vuil.

De vers- en afvalwatertank bieden dankzij hun grote inhoud extra
autonomie tijdens uw reizen. Ze zijn geïsoleerd, verwarmd en zeer
geschikt voor de winter.

GROTE GARAGE

WENDBAARHEID

De garages van de HYMER-campers hebben standaard links en
rechts een garagedeur (bij de Exsis 580 en Tramp S alleen als
optie). De garage kan zo via beide kanten worden beladen en
biedt veel opbergruimte – o.a. voor uw e-bikes en e-scooters.

De wendbaarheid van uw kleine, compacte camper is vooral een
voordeel bij het zoeken naar een parkeerplaats, op veerboten, op
staanplaatsen en in nauwe doorgangen.

ACHTERWIELAANDRIJVING

KLASSE VAN 3,5 TON

Dankzij deze krachtige achterwielaandrijving is de HYMER
een uitblinker met een rustig en soeverein rijgedrag in alle
situaties – en dat in combinatie met een wendbaar en uitstekend rijcomfort.

3.5t

Met een camper tot 3,5 t gaat u op weg met een rijbewijs van
klasse B. Voor snelheids- en verkeersregels, tolgeld en wegenbelasting wordt uw voertuig beschouwd als een personenwagen.
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100%

LEGENDA.

OPMERKING
Deze brochure geeft de stand van deze modellen weer op het moment van ter perse gaan. Ondanks controle van de inhoud zijn drukfouten niet uitgesloten. Wij behouden ons het recht voor om tijdens
het modeljaar de uitrusting te wijzigen of het product te verbeteren.
Vraag vóór sluiting van het contract bij één van onze erkende
HYMER-dealers naar de actuele stand van het product en de serie.
De voertuigen zijn voor een deel met opties afgebeeld, die in de actuele prijslijst vermeld staan en tegen meerprijs verkrijgbaar zijn. De
afgebeelde decoratie maakt geen deel uit van de leveringsomvang
van HYMER. De gegevens met betrekking tot leveringsomvang,
uiterlijk, prestaties en vermogen, maten en gewichten van de voertuigen – afwijkingen in het kader van de fabriekstoleranties (+/– 5%
max.) zijn mogelijk en toegestaan – zijn zoals op het moment van ter
perse gaan van deze brochure bekend.
De gegevens komen overeen met de Europese homologatiebepalingen
en kunnen tot op het moment van de aankoop resp. levering van het
voertuig gewijzigd worden. Uw HYMER-dealer zal u graag over eventuele wijzigingen en over de standaard leveringsomvang informeren.
Auteursrecht © 2021 Hymer GmbH & Co. KG
Hymer GmbH & Co. KG, Postfach 1140, D-88330 Bad Waldsee,
www.hymer.com

