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The Venture S  

  
  

Basisprijs: €254.390   
 

  
Als exclusief uitgeruste off-road camper voor twee personen belooft de Venture S vrijheid zonder 
compromissen. Een uniek leefruimteconcept, innovatieve technologieën en hoogwaardige materialen 
maken de Venture S tot een icoon van modern kamperen. Met innovaties zoals de unieke Instant Loft - 
een pneumatisch slaapdak inclusief geïntegreerde trap, evenals de opvallende achterklep met echt 
glazen Infinity Screen dat een 180 graden panoramisch uitzicht biedt en een exclusief zonnedek, is de 
Venture S een camper in een klasse apart.  
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Compacte tweepersoons off-road camper  
(6.46m) met smalle opbouw (2.16m) Instant 
Loft - pneumatisch slaapdak met 
dubbelwandige, isolerende bovenbouw en 
sfeerverlichting  
Comfort trap - verlichte treden met bamboe 
treden en geïntegreerde opbergruimte  
Ruimte-uitbreidende achterklep met airline 
rails voor de bevestiging van accessoires 
(bv. een fietsenrek)  

�  

�  

�  

�  

Achterbank met Infinity Screen - 
panoramische ramen van echt glas  
Achterplatform met 350 kg maximaal  
laadvermogen inclusief bamboevloeren in 
jachtstijl  
Iconische honingraat "Venture S" design 
graphics passend bij de lak van het 
voertuig  
Kantoorruimte met opklapbaar bamboe 
tafelblad, leeslampje, stopcontacten en 
kleine opbergvakken  
  

  

  

  

  

Hoofd   highlights:   
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� Mercedes-Benz Sprinter 4.1 t – 419 CDI –   
140 KW/190 PK – Euro VI-E  

� Tot 18-inch all-terrain banden, Raptor lak,  
LED lichtbalk, beschermplaat  

� Bijpassende carrosserie- en 
cabinebeschildering (steengrijs)  

� Face-to-face zithoek inclusief een flexibele 
tafel met echt bamboe tafelblad  

� Multifunctionele wandrails voor leeslampjes, 
accessoires of decoratieve elementen  

� Opbergruimte boven de cabine met praktische, 
met vilt gevoerde opbergvakken  

� FENIX keukenblad (ultra-mat, antivingerafdruk 
afwerking)  

� Lade met geïntegreerde werkbladverlenging 
en snijplank  

� Opslag voor smartphones, inclusief draadloos 
opladen   

� Mobiele SONOS smart speaker inclusief beugel 
voor multifunctionele wand  

� Keukenachterwand van massief materiaal met 
de uitstraling van echte tegels en een 
wandkraan in matzwart design  

� Vario-comfortbadkamer met draaibare wand in 
leisteenoptiek, gepatenteerde ruimte-
uitbreiding en gelijkvloerse douche  

� Premium slaapsysteem op basis van een 
luchtkernlaag gecombineerd met een 
innovatieve, ademende Revo schuimlaag  

� Batterijsysteem: 80Ah per module; 
zuivere lithiummodus, 4x80Ah  

� Zonne-energie dankzij 3 x 115W flexibele 
zonnemodules  

� Waterfilter (Grünbeck clearliQ)  
� 6kW dieselverwarming met 

warmwaterboiler en hoogtekit  
� THERMOTRONIC volautomatische  

airconditioning inclusief regensensor   

� Warmte-isolerend glas met 
antiverblindingsstrip op de voorruit  

� Actieve afstandsassistent DISTRONIC+, 
inclusief multifunctioneel stuurwiel   

� Volledige Beam Assist  

� Verkeersborden assistentie  
� Actief waarschuwingssysteem voor het 

onbedoeld verlaten van de rijstrook  
� Attentie Assist  
� Verwarmde voorruit  

� Wet wiper system (ruitenwissers met 
geïntegreerde sproeikop)  

� Mercedes-Benz MBUX 10,25" 
multimediasysteem inclusief navigatie 
met stuurwielbediening, DAB, 
touchscreen en achteruitrijcamera  

                           
                          
                          
                          
                          
    

    

 
  

Uitgebreide  standaarduitrusting   

  

  
Optionele extra's (geselecteerd):   
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� Bijpassende carrosserie en cabine    �  Premium bamboe douchekolom en 
kleurstelling (Sea Blue Metallic)  keramisch toilet (optioneel)  

� Elektrische zonneschermen en verlichting  �  Truma Saphir Compact  
 bij aankomst  vloerverwarmingsautomaat 1.800 W  

� Projector inclusief scherm  

For more information, visit www.hymer.com/de/en/home  
A wide range of press releases and high-resolution images can be found here.  
Hymer on Facebook: www.facebook.com/hymer.reisen.im.original  
Hymer on Instagram: www.instagram.com/hymer  
  

    


