							

•
•
•
•
•
•
•

Zachte Smooth Touch-afwerking op het plafond
Afwerking van textiel aan de zijwanden
Lijsten van ramen en dakluiken van eco-leer
Robuust klepbeslag in metalen uitvoering
Verchroomde kastsluitingen met greeptoets
Functionele en sfeerverlichting met led
USB-poorten en tv-voorbereiding bij de zitcombinatie

Keuken

Optimaal uitgerust:
➝ Lithium-accu met laadbooster
➝ Wintervast conform EN 1646
➝ Wasruimte met zwenkbare douchewand
➝ Keukenwerkblad van minerale stof "uit één stuk"
		 met geïntegreerde spoelbak, neerlaatbare kraan
		 en werkbladverlenging
➝ Bovenkasten met binnenverlichting

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Basisvoertuig

Fiat Ducato 35L chassis, bestelauto
Euro 6D Final incl. Ad Blue en roetfilter
Airbag bestuurder + bijrijder
ABS, ASR, Esp incl. Traktion+ , Hilldescent
Handmatige airconditioning
Cruisecontrol
Brandstoftank 90 liter
Centrale vergrendeling met afstandbediening
Dagrijlicht
Elektrische ruiten
Cupholder
Sierwieldoppen
Fix and go-pechset
Bumper achter zwart

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Opbouw buitenkant

Wintervast conform EN 1646
Geluids- en warmte-isolerende isolatie in dak, vloer en zijkanten
Opbouwkleur wit
In de carrosserie geïntegreerde ramen, geïsoleerd, met snelsluitingen
Ramen met horren en verduistering (ook in de achterdeuren?)
Twee zijramen in slaapgedeelte (595HB : 1)
Klapraam achterin
Buitenverlichting
Elektrische trede

Bestuurderscabine

Overtrek van stoelen in bestuurderscabine van interieurstof
Tapijt in stuurcabine
Doorlopende, manshoge doorgang naar bestuurderscabine
2 kaartenvakken boven de deuren
2 dubbele leeslampen
Lijst van eco-leer met geïntegreerde led-sfeerverlichting in de 		
overgang naar de opbouw

Woonruimte

Ergonomisch gevormde dinette met afgeronde randen
Klaptafel met zwenkbare verlenging en verchroomde tafelpoot
Tafelblad met cupholder
Interieurkussens van combinatie van eco-leer en stof met siernaden
Dubbele opbergvakken in de vloer onder de zitcombinatie (1 lade, 1 		
klapvak, 1 vloeropbergvak)
Bovenkasten met achterventilatie, met opbergvakken en
sfeerverlichting
Bij opening automatische inschakeling van binnenverlichting van 		
bovenkasten
Meubeldecor "Beach Home"
Kledingkast met uittrekbaar kledingrek

Standaarduitvoering

• Eendelig werkblad van mineraal materiaal met geïntegreerde spoelbak en
klapbare werkbladuitbreiding
• Keukenarmatuur uittrekbaar/neerlaatbaar
• Brede laden met softclose-functie
• Tweepits gasfornuis met afdekking
• Gasafsluitkranen centraal in het keukenblok geplaatst
• Compressorkoelkast met een inhoud van 90 liter
• Kruidenrek met reling van acrylglas en indirecte verlichting
• Sfeerverlichting bij het keukenblok en de bovenkast
• 2 klapvakken bij de entree, waarvan 1 met flessenhouder
• 1 van buiten bereikbare lade in het keukenblok
• Tafelrail voor het inhaken van de dinettetafel, met klapbare afdekking

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Badkamer

Wasruimte met zwenkbare "easy open"-douchewand
Doucheruimte met een oppervlak van tot wel 60 x 90 cm
Doucherooster van hout
Grote wasbak van mineraal materiaal met Click-Clack afvoerplug
Opbergvakken in bovenkast, douchewand en wandpaneel
Spiegelkast
In scharnieren gelagerde, 3 cm dikke deur
Deurgreep met exclusieve ommanteling van eco-leer
Cassette-toilet
Raam in wasruimte met hor en verduistering

Slaapgedeelte

Achterbedden met schotelveren en koudschuim-comfortmatrassen
Achterbedden kunnen voor variabel laadoppervlak rechtop worden gezet
bij model 635 EB modulaire opbergboxen onder de bedden
bij model 635 HB oprijplaat en laadruimteafdekking van metaal
Dakopbergkasten met opbergvakken, met achterventilatie en 		
verlichting
• Met stof afgewerkte hoekverbinder-modulen met geïntegreerde 		
luidsprekers in de hoekkasten

• Dakluik Midi-Heki boven slaapgedeelte
• 2 zijramen (635HB:1) met raam- en dakluiklijsten van eco-leer met 		
verlichting
• Zwenkbare led-leeslampjes met USB-poorten
• Achterdeuren met afwerking van stof en klapramen

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Installatie

Verwarming Combi 4KW Diesel
Warmwatervoorziening met eenhendel-mengkraan
Drukwaterpomp
Verwarmde en geïsoleerde schoonwatertank in het interieur
Verwarmde vuilwatertank onder de vloer
Wateraftapkranen vorstveilig in een vloervak in de binnenruimte
Gaskast in opbergruimte achter

Elektrische voorziening

Lithium-ion-accu 100 Ah voor woonruimte
230V-stopcontacten in keuken, bij zitcombinatie en in badkamer
Functionele en sfeerverlichting gescheiden inschakelbaar
Tv-voorbereiding en 12V-stopcontact bij zitcombinatie
Elk 2 USB-poorten in woon- en slaapgedeelte
Scheidingsschakelaar voor start- en woonruimteaccu
Elektr. laadautomaat voor opbouw- / voertuigaccu
CEE-buitenaansluiting voor 230 V met slagpenzekering
FI-aardlekschakelaar
Boord-controlepaneel met indicatie van alle belangrijke functies boven
de ingang
• CP+ verwarmingsbesturing incl. crash-sensor

Design-pakket

Rijassistent-pakket

Chassis-pakket

Mistlamp
Zwarte radiatorgrille
Aluminium velgen 16"

Noodremassistent
Spoorassistent
Regen- en lichtsensor
Grootlichtassistent
Verkeersbordherkenning

DAB-voorbereiding
Meegespoten bumper
Elektrisch verstelbare
buitenspiegels
Elektr. terugzetten van
buitenspiegels
Captain Chair zitten

Prestige-pakket

Mondial-pakket

Multimedia-voorbereiding
(radiovoorbereiding met
bedieningselementen aan het
stuur en achteruitrijcamera)
Aircoautomaat
Stuur en pook in
lederen uitvoering
Inductief laadstation

Chassis-pakket
Design-pakket
Dakluik Midi-Heki
140 pk motor
Dak - kunststof panoramadak
"Sun Roof"
Handmatig verduisteringssysteem
Hor voor opbouwdeur
Zonne-energie-installatie
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V 595 HB

V 595 HB
BASISVOERTUIG
Techn. toegestaan totaal gewicht*
Brandstoftank
Gewicht in rijklare staat**

Fiat Ducato 35L // 35H,
89 kW (120 pk)
3.500 kg
90 l Diesel + 19 l Ad Blue
2.915 kg

Toeg. totaal treingewicht met 120 pk / 140, 160, 180 pk

5.800 / 6.000 // 6.500 kg****

Toeg. trekgewicht (geremd)*** met 120 pk / 140, 160, 180 pk

2.000 / 2.500 // 3.000 kg****

AFMETINGEN
Totale lengte

5.990 mm

Totale breedte

2.050 mm

Totale hoogte

2.650 mm

Binnenbreedte

1.940 mm

Stahoogte

1.890 mm

Wielbasis
Banden serie
Achterbed
Bed voor / hefbed
Aantal slaapplaatsen
Toegestaan aantal personen met 3-punts gordel

4.035 mm
215/70 R15 // 225/75 R16C****
1.830 x 1.535 (1.385) mm
–
2 (3)
4

INSTALLATIE
Schoonwatertank compleet
Vuilwatertank

100 l
90 l

Gaskast

2 x 5 kg

Accucapaciteit (lithium-ion-accu)

100 Ah

Oplader

17 A

Koelkast

90 l

*
**

Het in de voertuigregistratie aangegeven "technisch toegestane gewicht in rijklare toestand" mag om veiligheidstechnische redenen in geen enkel geval worden overschreden.
Gewicht in rijklare toestand volgens verordening (EU) Nr.1230/2012: Voertuig met standaarduitrusting overeenkomstig de gegevens van de fabrikant inclusief bestuurder (75 kg), 90% van de
tankinhoud aan brandstof, 100% voor water en gas (ALU-gasfles 5 kg), zonder optionele uitrusting.
*** Het toegestane totale treingewicht moet worden aangehouden.
**** met 35 H chassis (optie)
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V 635 EB
BASISVOERTUIG
Techn. toegestaan totaal gewicht*
Brandstoftank
Gewicht in rijklare staat**

Fiat Ducato 35L // 35H,
89 kW (120 pk)
3.500 kg

V 635 EB

90 l Diesel + 19 l Ad Blue
3.045 kg

Toeg. totaal treingewicht met 120 pk / 140, 160, 180 pk

5.800 / 6.000 // 6.500 kg****

Toeg. trekgewicht (geremd)*** met 120 pk / 140, 160, 180 pk

2.000 / 2.500 // 3.000 kg****

AFMETINGEN
Totale lengte

6.360 mm

Totale breedte

2.050 mm

Totale hoogte

2.650 mm

Binnenbreedte

1.940 mm

Stahoogte

1.890 mm

Wielbasis
Banden serie
Achterbed
Bed voor / hefbed
Aantal slaapplaatsen
Toegestaan aantal personen met 3-punts gordel

4.035 mm
215/70 R15 // 225/75 R16C****
1.910 x 770 / 1.780 x 750 mm
–
2 (3)
4

INSTALLATIE
Schoonwatertank compleet
Vuilwatertank

100 l
90 l

Gaskast

2 x 5 kg

Accucapaciteit (lithium-ion-accu)

100 Ah

Oplader

17 A

Koelkast

90 l

*
**

Het in de voertuigregistratie aangegeven "technisch toegestane gewicht in rijklare toestand" mag om veiligheidstechnische redenen in geen enkel geval worden overschreden.
Gewicht in rijklare toestand volgens verordening (EU) Nr.1230/2012: Voertuig met standaarduitrusting overeenkomstig de gegevens van de fabrikant inclusief bestuurder (75 kg), 90% van de
tankinhoud aan brandstof, 100% voor water en gas (ALU-gasfles 5 kg), zonder optionele uitrusting.
*** Het toegestane totale treingewicht moet worden aangehouden.
**** met 35 H chassis (optie)

V 635 EB
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V 635 HB
BASISVOERTUIG
Techn. toegestaan totaal gewicht*
Brandstoftank
Gewicht in rijklare staat**

Fiat Ducato 35L // 35H,
89 kW (120 pk)
3.500 kg
90 l Diesel + 19 l Ad Blue
3.065 kg

Toeg. totaal treingewicht met 120 pk / 140, 160, 180 pk

5.800 / 6.000 // 6.500 kg****

Toeg. trekgewicht (geremd)*** met 120 pk / 140, 160, 180 pk

2.000 / 2.500 // 3.000 kg****

AFMETINGEN
Totale lengte

6.360 mm

Totale breedte

2.050 mm

Totale hoogte

2.650 mm

Binnenbreedte

1.940 mm

Stahoogte

1.890 mm

Wielbasis
Banden serie
Bedombouw zitgroep
Achterbed
Aantal slaapplaatsen
Toegestaan aantal personen met 3-punts gordel

4.035 mm
215/70 R15 // 225/75 R16C****
–
1.900 (1.750) x 1.850 mm
2 (3)
4

INSTALLATIE
Schoonwatertank compleet
Vuilwatertank

100 l
90 l

Gaskast

2 x 5 kg

Accucapaciteit (lithium-ion-accu)

100 Ah

Oplader

17 A

Koelkast

90 l

*
**

Het in de voertuigregistratie aangegeven "technisch toegestane gewicht in rijklare toestand" mag om veiligheidstechnische redenen in geen enkel geval worden overschreden.
Gewicht in rijklare toestand volgens verordening (EU) Nr.1230/2012: Voertuig met standaarduitrusting overeenkomstig de gegevens van de fabrikant inclusief bestuurder (75 kg), 90% van de
tankinhoud aan brandstof, 100% voor water en gas (ALU-gasfles 5 kg), zonder optionele uitrusting.
*** Het toegestane totale treingewicht moet worden aangehouden.
**** met 35 H chassis (optie)
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S=
O=
P=
– =

V 595 HB V 635 EB V 635 HB

Gewicht in
kg

Prijs in €

COMFORT-PAKKETTEN

V 595 HB V 635 EB V 635 HB

Gewicht in
kg

Prijs in €

2415

Lak Expedition Grey

O

O

O

0

€ 1.125,00

2416

Lak Lanzarote Grey

O

O

O

0

€ 1.125,00

2750 Stoelverwarming voor stoelen in bestuurderscabine

O

O

O

0

€ 500,00

2593 Parkeerhulp

O

O

O

1

€ 450,00

O

O

O

7

€ 550,00

4500 Mondial-pakket Eura Mobil Van

O

O

O

72

€ 4.625,00

2820 Chassis-pakket

O

O

O

2

€ 1.450,00

2823 Design-pakket

O

O

O

2

€ 1.660,00

2822 Prestige-pakket Eura Mobil Van

O

O

O

5

€ 1.950,00

FIETSENDRAGER EN MARKIES

2823 Rijassistent-pakket

O

O

O

1

€ 1.595,00

5141

CHASSIS

standaard uitrusting
speciale uitrusting tegen meerprijs
optionele pakketuitrusting
niet mogelijk

Fietsendrager voor 2 fietsen (tot 30 kg)

VERZORGINGSTECHNIEK

2315

Chassis 35 H

O

O

O

40

€ 1.115,00

7221

Verwarming Combi C 6 E

O

O

O

1

€ 650,00

2110

140 pk-motor Fiat (meerprijs t.o.v. 120 pk)

O

O

O

0

€ 1.200,00

7222 Verwarming Combi D 6 E

O

O

O

0

€ 650,00

2111

160 pk-motor Fiat (meerprijs t.o.v. 120 pk)

O

O

O

15

€ 3.950,00

2112

180 pk-motor Fiat (meerprijs t.o.v. 120 pk)

O

O

O

15

€ 6.350,00

2117

160 pk-motor Fiat (meerprijs t.o.v. 140 pk)

O

O

O

15

€ 2.750,00

O

O

O

1

€ 655,00

2119

180 pk-motor Fiat (meerprijs t.o.v. 140 pk)

O

O

O

15

€ 5.150,00

2131

Automatische transmissie Fiat

O

O

O

18

€ 4.525,00

2417

Zilveren lak Fiat

O

O

O

0

€ 1.125,00

2411

Lak Iron Grey Fiat

O

O

O

0

€ 1.125,00

2412

Zwarte lak Fiat

O

O

O

0

€ 1.125,00

2414

Lak Artense Grey

O

O

O

0

€ 1.125,00

MULTIMEDIA
3430 Wandhouder flatscreen voorin
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Alle informatie in deze brochure heeft betrekking op de hierin genoemde producten en geldt niet voor andere
producten van Eura Mobil GmbH. De in deze brochure afgebeelde modellen tonen de uitvoering voor Duitsland.
Voor een deel hebben deze ook speciale uitvoeringen en toebehoren die niet tot de standaard leveringsomvang
behoren. Alle aangegeven gewichten zijn waarden met een tolerantie van +/– 5 procent. In verschillende landen zijn
op grond van wettelijke bepalingen afwijkingen van de hier beschreven modelvarianten en uitvoeringen mogelijk.
Informeert u zich over de precieze omvang en het leverbare programma van de modelspecifieke en de modelonafhankelijk uitrusting bij uw Eura Mobil-dealer. Vergissingen en wijzigingen in constructie, inrichting en speciale
uitvoering voorbehouden. Met het verschijnen van deze brochure verliezen alle vorige catalogi hun geldigheid.
Algemene informatie over de gewichtssituatie bij campers
Speciale uitvoering (speciale uitrusting) verhoogt het gewicht in rijklare toestand en verlaagt de beladingscapaciteit. Het gewicht van de extra uitrusting resulteert uit onze folderspecificaties of kan bij uw dealer/verkoper
worden opgevraagd. Het aangegeven maximaal toegestane aantal personen is afhankelijk van het gewicht en de
asbelasting. Dit aantal kan bij de inbouw van een speciale uitvoering (=speciale uitrusting/opties) en accessoires
verminderen, zodat losse zitplaatsen niet kunnen worden gebruikt ten gunste van de beladingscapaciteit. Als alle
zitplaatsen moeten worden gebruikt, moet deels van bijlading worden afgezien. De technisch toegestane totale
massa en de aslasten mogen niet worden overschreden.
De beladingscapaciteit verlaagt door de inbouw van een speciale uitvoering (=speciale uitrusting/optie) en
accessoires. Bovendien is de beladingscapaciteit niet alleen afhankelijk van het gewicht in rijklare toestand, het
daadwerkelijke voertuiggewicht, het gewicht van de accessoires en het technisch toegestane gewicht in rijklare
toestand, maar ook van de bijbehorende aslasten. Voorwaarde voor de volledige benutting van de voertuigtechnische mogelijke belading is een correcte aslastafhankelijke lastverdeling.

Het gewicht in rijklare staat volgens art. 2. nr.4.a)VO(EU) 123072012 is, voor zover er geen sprake is van afwijkende
regels, gedefinieerd als: gewicht van het voertuig met standaarduitrusting volgens de gegevens van de fabrikant
(incl. boordgereedschap) + brandstoftank voor 90% gevuld
+ 75 kg (gewicht van de chauffeur)
+ aluminium-gasfles (11 kg inhoud) voor 100% gevuld (is gelijk aan 18 kg totaalgewicht)
+ schoonwatertank tot 100% gevuld (capaciteit van de schoonwatertank is begrensd op 25 liter
vers water tijdens het rijden, voor zover technisch voorzien*)
+ spoelbak van het toilet volledig gevuld
+ verswaterboiler voor 100% gevuld = afmetingen in rijklare staat
* capaciteit van de schoonwatertank in de zin van bijl. V. deel A, Art. 2.6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012 is al naar gelang
voertuigmodel door overloopventiel begrensd op 25 liter (aanbevolen niveau tijdens rijden)
Het technisch toelaatbare totaalgewicht volgens art. 2, nr.7 VO (EU) 1230/2012 is gedefinieerd als: het door de
fabrikant opgegeven maximumgewicht van het voertuig in beladen toestand.
De maximale belading in de zin van de catalogusgegevens is gedefinieerd als: technisch toelaatbar totaalgewicht
— gewicht in rijklare staat = maximale belading.
© Eura Mobil GmbH 2022 PEM-2022-VHO/1527068
Nadruk, ook gedeeltelijk, alleen met schriftelijke toestemming van Eura Mobil GmbH.
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