PRIME TIME-BILEN

SYNLIG ANNERLEDES
I den nye Premium-vanen fra Eura Mobil gjør de eksklusive omgivelsene hvert
øyeblikk til noe spesielt. Føl de edle materialene og opplev individuelle detaljer
som gjør Eura Mobil-vanen til ditt helt personlige mobile hjem. Ta deg tid og la
interiøret gjøre jobben sin...
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Taklukeblender av mykt øko-skinn
inkl. LED-belysning

Overskap med innvendig belysning
med skuffer og stemningsbelysning

Leddpleid kombinasjon av stoff-/
øko-skinn av høy kvalitet
Vaskerom med 30 mm tykk dør
inkl. dørhåndtak i øko-skinn

Bord med nedfellbar plate,
koppholder, svingbar forlengelse
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MERKBART ANNERLEDES
“Koselig – det er favorittordet til våre kunder for stemningen i Eura Mobil-vanen.
Valgte stoffer for møbeltrekkene, et loddent taktrekk og det tekstile veggmaterialet
med applikasjoner i øko-skinn i stedet for blanke kunststoffoverflater, skaper den
merkbare forskjellen. Føler du det?
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Lodden “Smooth Touch”-taktrekk med LED-stemningsbelysning i overskapene

Oppbevaringsskap hele veien bak, med skuff på
sidene og LED-lesespotter med USB-porter

Tekstilt veggmaterial i mikrofiber med foranplasserte vindusblender i øko-skinn med belysning bak
Isolerte vinduer som flukter med
karosseriet, med myggnetting

Komfort-kaldskummadrasser med delt og
nedfellbar sengeramme
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FORFRISKENDE ANNERLEDES
I tillegg til de åpenbare forskjellene kan Eura Mobil-vanen også overbevise med skjulte kvaliteter.
Med et lett håndtrykk svinger du servanten og speilskapet rundt og gir et “dusjkabinett” med
komfortabel grunnflate på 60x90 cm. Den senkbare vannkranen i kjøkkenet er like praktisk.
Oppdag skjulte muligheter...
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Oppbevaringsrom
til og med på taket

Mange skuffer og dusjarmatur integrert i veggen

Svingbar
Dusjvegg

Stor servant
av mineralstoff

Dusjkar 60 x 90 cm
for god bevegelsesfrihet
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ENESTÅENDE PRAKTISK
Er “kompakt” negativt eller positivt? Det kommer an på hva man gjør ut av det, tenkte våre konstruktører ... og bruker
kjøkkenet til å vise hva det dreier seg om:bredde skuffer med lukkedemping, arbeidsflate av mineralstoff av høy kvalitet med
integrert vask støpt i én del og det utvendige oppbevaringsrommet pluss bordforankring for frokost i naturen er bare noen av
sidene av dette herlige kjøkkenet. Prøv det...
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Elegant krydderhylle med
indirekte belysning

Senkbar
vannkran

Arbeidsplate av mineralstoff i én formdel med
integrert vask og nedfellbar forlengelse

Oppbevaringsrom på sidene i inngangsområdet, bl.a. med flaskeholder

Ekstra brede, stabile metallskuffer med lukkedemping
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Formskjønn, overgangsfri hjørneforbindelse med
tekstiltrekk og integrert høyttaler

Tofargede overskapklaffer av høy kvalitet med
forkrommede innlegg og gripetastlås
Baklufting for forebygging av kondensvannansamling i overskapene

Lesespotter med
USB-porter

Skuff med integrert lysstripe med
LED-stemningsbelysning

DETALJERT OG NØYAKTIG
Heller ikke i hjørnene har Eura Mobil-vanene noe å skjule. Passnøyaktige formdeler, en inntrykk av høy kvalitet og smarte
detaljer kjennetegner innsiden av vanen. Uansett om det dreier seg om så elementære ting som en kraftig energiforsyning
med litium-ion-batteriet, eller om tilsynelatende uviktige småting som sømmer i møbeltrekkene: Funksjon, monteringssted og
materialvalg for de enkelte komponentene er valg med omtanke. Sammenlign...
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DETALJER OG
HØYDEPUNKTER

Oppbevaringsrom i den doble bunnen
Optimal utnyttelse av oppbevaringsrommet: Bare i området rundt
sittegruppen er det montert 3
oppbevaringsrom: 1 skuff, 1 klaffhylle i
setekonsollen og 1 oppbevaringsrom i
gulvet med gripehåndtak

Vannstengekraner
Komfortabel betjening: utløpsventilene for vanntankene er montert i det
oppvarmede og isolerte gulvet og er
lette å komme til. Gasstengekranene
er installert lett tilgjengelig i kjøkkenblokken.

Tallerkenfjærer
Førsteklasses sovekomfort:
Madrassene ligger på komfortable
tallerkenfjærer (V 595 HB) eller
sengebunner med god ventilasjon
under. Sengerammene er underdelt
og sammenleggbare og gir dermed
god utnyttelse av plassen bak.

Overskap
Vakre og funksjonelle: Overskapene
overbeviser elegant design. Massive
metallfjæroppstillere, forkrommede
gripetaster og en kontaktstyrt
innvendig belysning legemliggjør Eura
Mobils høye krav til funksjonalitet.

Bordskinne
Friluftsglede: Bordet inne i bilen kan
også henges på ytterskinnen på
kjøkkenblokken for frokost i det fri. En
fin detalj: For resten av dagen skjules
skinnen bak en vippbart deksel.

Panoramatakvindu
Nesten som i himmelen: det (valgfrie)
panoramataket i førerhuset lar lyset
strømme inn i bilen. En innvendig
ramme med tekstiltrekk føyer vinduet
harmonisk inn i omgivelsene.

Litium-ion-batteri
Kraftfull uavhengighet: 100 Ah-litium-ion-batteriet er utstyrt med en
ladeforsterker som holde masse
reserver. Et ekte høydepunkt som
standard!

TV-kabler og USB-tilkoblinger
Gjennomtenkt: Øverst på sittegruppen er det også installert to USB-ladeporter ved siden av TV-forberedelsen. På denne måten kan du lade
smarttelefonene i rommene under
overskapene på en behagelig måte
uten at kabler kommer i veien.

Pyntesøm i møbeltrekkene
En visuell reise: Sømmene i møbeltrekkene, i stilig krysstingmønster,
viser den kjærlige utformingen. Annet
tekstilt utstyr skaper også harmoniske og hjemmekoselige omgivelser.

Koppholder
Mye funksjon i lite format: Bortinnsatsen med koppholder er en praktisk
detalj for reisen. Og skulle noe velte,
er både høyglans-bordflaten og
vindusblenden i øko-skinn lette og raske å rengjøre.
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PLANLØSNINGER

							

V 595 HB

V 635 EB

V 635 HB

Fiat Ducato 35L // 35H

Fiat Ducato 35L // 35H

Fiat Ducato 35L // 35H

3 500 kg

3 500 kg

3 500 kg

Totallengde

5 990 mm

6 360 mm

6 360 mm

Totalbredde

2 050 mm

2 050 mm

2 050 mm

Totalhøyde

2 650 mm

2 650 mm

2 650 mm

2 (3)

2 (3)

2 (3)

4

4

4

Dobbelseng montert på tvers, sengebunn nedfellbar for utvidet oppbevaringsplass

Enkeltsenger montert på langs, sengebunn
nedfellbar for utvidet oppbevaringsplass,
2 modulære oppbevaringsbokser, uttakbare

Dobbelseng, elektrisk høyejusterbar, lasteromsgulv
av stålplate inkl. oppkjøringsrampe for tohjulinger

BASISKJØRETØY
Tekn. till. totalvekt*

MÅL

Soveplasser antall
tillatt antall personer med 3-punkts-belte

SENGER
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Planløsning: V 595 HB 

Den klassiske planløsningen for kompakte vaner opp til 6 m lengde overbeviser ved V 595 HB med en komfortabel, nedfellbar dobbelseng med tallerkenfjærer og kaldskummadrass
- inkludert svingbare LED-lesespotter med USB-porter på den polstrede hodedelen.
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 Planløsning: V 635 EB

Avslappende sovekomfort på de opp til 1,95 m lange enkeltsengene og godt variert oppbevaringsplass er de markante, individuelle styrkene til V 635 EB. Oppbevaringsboksene
bak kan fjernes i en håndvending ved hjelp av knebellåsen, og dette gir en svært fleksibel bruk av oppbevaringsrommet bak.
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Planløsning: V 635 HB 

Hvis man vil lastevognen i programmet – eller sovevognen? Sengen, med komfortabel liggeflate, kan kjøres opp på en enkel måte med et tastetrykk, og under åpner det seg et
lasterom på 1800 x 1200 x 1300 mm (LxBxH), som gir plass for mange motorsykler.
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All informasjon i denne brosjyren henviser til produkter som er oppført her, og gjelder ikke for andre produkter i Eura
Mobil. Modellene som er avbildet i denne brosjyren, viser utstyret i Tyskland. De inneholder delvis også
spesialutstyr og tilbehør som ikke er inkludert i standard leveringsomfang. Alle vektangivelser er verdier med en
svingningsvariasjon på +/- 5 prosent. I forskjellige land er avvik fra de beskrevne modellvarianten mulig på grunn av
lovfestede bestemmelser. Skaff deg informasjon om det nøyaktige omfanget og leveringsprogrammet for
modellspesifikt samt modelluavhengig utstyr hos din Eura Mobil-forhandler. Feil på og endringer i konstruksjon,
utstyr og spesialutstyr forbeholdes. Når denne brosjyren gis ut, mister alle tidligere kataloger sin gyldighet.
Generell informasjon om vektsituasjon ved bobiler
Spesialutstyr (tilleggsutstyr) øker målene i kjøreklar tilstand og reduserer bagasjeplassen. Vekten av tilleggsutstyret går fram av opplysningene i våre prospekter eller kan innhentes fra forhandleren/selgeren. Maksimalt tillatt
antall personer til enhver tid er avhengig av vekt og akselbelastning. Det kan reduseres ved montering av
spesialutstyr (=spesialutstyr/tilleggsutstyr) og tilbehør, slik at noen av sitteplassene ikke kan brukes til fordel for
mer bagasje. Hvis alle sitteplasser skal brukes, må det delvis gis avkall på bagasje. Teknisk tillatt totalvekt samt
akselbelastninger må ikke overskrides.
Tilleggslasten reduseres ved montering av spesialutstyr (=spesialutstyr/tilleggsutstyr) og tilbehør. I tillegg er
bagasjemuligheten ikke bare avhengig av vekten i kjøreklar tilstand, kjøretøyets faktiske vekt, vekten av tilbehøret
og teknisk tillatt totalvekt, men også av de aktuelle akselbelastningene. Forutsetningen for utnyttelse av
kjøretøyteknisk mulig tilleggslast er en tilsvarende, aksellastavhengig fordeling av lasten.

Vekten av kjøretøyet i kjøreklar tilstand iht. art. 2.nr.4.a)VO(EU) 123072012, hvis ikke annet er fastsatt, er definert
som: Kjøretøyets vekt med standardutstyr iht. opplysninger fra produsenten (inkl. verktøy) + drivstofftank fylt opp
til 90 %.
+ 75 kg (vekten av føreren)
+ Aluminiumsflaske for flytende gass (11 kg fyllmengde) fylt opp til 100 %
(tilsvarer 18 kg totalvekt)
+ Ferskvannstank fylt opp til 100 % (kapasiteten til ferskvannstanken er begrenset til
20 liter ferskvann under kjøring hvis det er planlagt teknisk*)
+ Ferskvannsvarmer fylt opp til 100 % = Vekt i kjøreklar tilstand
* Ferskvannstankens kapasitet iht. vedl. V. del A, nr. 2.6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012 er begrenset til 20 liter (anbefalt
fylling under kjøring) av en overløpsventil avhengig av kjøretøymodell
Teknisk tillatt totalvekt iht. art. 2, nr.7 VO (EU) 1230/2012 er definert som: Maksimalvekt for kjøretøyet, oppgitt av
produsenten for lastet kjøretøy.
Maksimal tilleggslast i henhold til opplysningene i katalogen, er definert som: Teknisk tillatt totalvekt — Vekt i
kjøreklar tilstand = Maksimal mulig tilleggslast.
© Eura Mobil GmbH 2022
Ettertrykk, også i utdrag, kun med skriftlig godkjenning fra Eura Mobil GMBH.
Status august 2022
Eura Mobil GmbH · Kreuznacher Straße 78 · 55576 Sprendlingen (Rheinhessen)
Tlf. +49 6701 / 203 200 · Telefaks +49 6701 / 203 210 · info@euramobil.de · www.euramobil.de

