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I de nya premiumcampingbilarna från Eura Mobil förvandlar den exklusiva atmosfären varje 
tillfälle till ett minnesvärt ögonblick. Känn på de högvärdiga materialen och upplev alla individu-

ella detaljer som gör din Eura Mobil-van till din egen personliga mobila semesterbostad. Ta dig tid 
och låt dig hänföras av interiören...

MÄRKBART ANNORLUNDA
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3Vardagsrum /

Takluckeramar av mjuk ekoläder 
inklusive LED-belysning

Invändigt belysta ovanskåp med 
hyllor och stämningsbelysning

Lättskött, högvärdig polsterkom-
bination i tyg- / ekoläder

Bord med fällbar skiva, mugghållare 
och svängbar förlängning 

Tvättrum med 30mm tjock dörr 
inklusive dörrhandtag i ekoläder 
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Hemtrevligt – är kanske det ord som bäst sammanfattar vad våra kunder tycker om 
Eura Mobil-vanen. Utvalda klädselmaterial till polstren, mjuka takbeläggningar och 

väggdukar i tyg med ekoläderapplikationer istället för blanka plastytor gör en märkbar 
skillnad. Känn efter själv….

HELT ANNAN KÄNSLA
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Mjuk ”smooth touch”-takklädsel med LED-stäm-
ningsbelysning på ovanskåpen

Bakre förvaringsskåp runtom, längs sidorna med 
hyllor och LED-läslampor med USB-portar

Komfort-kallskumsmadrasser med delade och 
på så sätt fällbara sängramar

Infällda, isolerade fönster  
med myggnät

Mikrofiber-väggdukar i tyg med framskjutna, 
bakgrundsbelysta fönsterinsatser av ekoläder

Sova /
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Förutom de uppenbara skillnaderna kan Eura Mobil Van även övertyga med sina dolda kvaliteter. 
Med en lätt handtryckning svänger du bort tvättfatet och spegelskåpet samt väggen och skapar en 

duschkabin med en komfortabel yta på 60x90cm. Den sänkbara vattenkranen i köket är minst lika 
smart. Upptäck alla dolda möjligheter...

UPPFRISKANDE UPPLEVELSE
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Förvaringsfack till och 
med i taket

Stort tvättfat 
av mineralmaterial

Åtskilliga förvaringsutrymmen och 
duscharmatur inbyggd i väggen

Duschkar  60 x 90cm  
för mycket rörelsefrihet

Svängbar  
duschvägg 
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Är ”kompakt” något negativt eller positivt? Vad har vi och vad är möjligt, tänkte våra konstruktörer … och tänjer 
på gränserna, till exempel i köket: breda utdragslådor med soft-stop-indrag, den högvärdiga arbetsytan i mine-

ralmaterial med inbyggd vask ”i ett stycke” och det externa förvaringsfacket plus bordsförankring för frukost i det 
fria är bara några kännetecken hos detta genomtänkta kökscenter. Prova själv….

EXCELLENT PRAKTISK
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Elegant kryddhylla med indirekt 
belysning

Sidoförvaringsfack i instegsområ-
det bland annat med flaskhållare

Arbetsbänk av mineralmaterial som gjutits i ett enda 
stycke med integrerad diskho och fällbar förlängning

Extra breda, robusta utdragslådor 
i metall med soft-stop-indrag 

Sänkbar 
vattenkran

Kök  /
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Eura Mobil-vanen tål att bli synad i sömmarna. Passnoga formpressade delar, genomtänkt design och smarta 
detaljer utmärker interiören. Oavsett om det gäller grundläggande faktorer som en kraftig elförsörjning med 

litiumjonbatteriet eller oansenliga detaljer som polstersömmar: De olika komponenternas funktioner, monterings-
platser och material har valts med omsorg. Jämför själv... 

KVALITET IN I MINSTA DETALJ

Formskön, sömlös hörnanslutning med tygklädsel 
och inbyggd högtalare

Bakre ventilation för att förebygga att det bildas 
kondensvatten i ovanskåpen

Läslampor med 
USB-portar

Högvärdiga tvåfärgade skåpluckor till ovanskåpen 
med förkromade inlägg och handtagslås

Hylla med inbygga ljusslingor som 
LED-stämningsbelysning
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Panoramatakfönster 
Närmare himlen: Panoramataket 
(tillval) i förarhytten låter det 
invändiga utrymmet flöda av ljus. En 
invändig ram med tygklädsel får 
fönstret att smälta ihop med 
interiören. 

Litiumjonbatteri 
Kraftfull och självförsörjande: 
Litiumjonbatteriet på 100 Ah 
som är utrustat med laddningsförstär-
kare ger dig massor av reservkraft. En 
absolut höjdpunkt som redan ingår i 
standardutrustningen!

Tallriksfjädrar 
Förstklassig sovkomfort: Madrasserna 
fjädrar utmärkt på väl ventilerade 
komfortabla tallriksfjädrar (V 595 HB) 
eller ribbottnar. Sängramarna är 
uppdelade och fällbara och gör det på 
så sätt möjligt att använda bakpartiet 
på ett variabelt sätt.

Vattenspärrkranar 
Komfortabel betjäning: vattentankar-
nas tömningsventiler är lättåtkomliga i 
det uppvärmda och isolerade 
invändiga golvutrymmet. Gasspärr-
kranarna är monterade och lättåtkom-
liga i köksblocket.

Förvaringsfack i dubbelgolvet 
Optimal användning av utrymmet: 3 
förvaringsfack sitter monterade bara i 
sittgruppens område: 1 utdragslåda, 1 
fällbart fack vid sittbänken och 1 
golvfack med greppögla

TV-kablar och USB-anslutningar 
Genomtänkt: uppe vid sittgruppen 
sitter det även två USB-portar 
monterade bredvid TV-förberedelsen.  
På så sätt kan du bekvämt ladda din 
mobiltelefon i hyllorna under 
ovanskåpen, utan att kablarna är i 
vägen. 

Ovanskåpen 
Formsköna och funktionella: 
Ovanskåpen övertygar med en 
elegant design. Massiva metallfjä-
der-mekanismer, förkromade handtag 
och en kontaktstyrd innerbelysning 
förkroppsligar de höga kraven på 
funktionerna hos Eura Mobil.

Dekorsömmar på polstren 
Äkta ögonfröjd: Omsorgsfullt 
utformade dekorsömmar på polstren i 
stilfullt korsstygnsmönster. Även de 
andra tygprydda detaljerna skapar en 
harmonisk och hemtrevlig atmosfär.

Bordsskena 
Friluftskänsla: Bordet från det 
invändiga utrymmet kan även 
användas för frukost utomhus via 
köksblockets utvändiga skena. Fina 
detaljer: Resten av dagen döljs 
skenan bakom en fällbar skyddskåpa.

Mugghållare 
Nyttig funktion i litet format: 
Bordsinsatsen med mugghållaren är 
en nog så praktisk detalj för resan. 
Och om någon skulle spilla, rengör du 
snabbt den högglänsande bordsytan 
och fönsterinsatsen av ekoläder. 

DETALJER OCH
HÖJDPUNKTER



       

12 / Eura Mobil / Vans 2022/2023

PLANLÖSNINGAR

V 595 HB V 635 EB V 635 HB

GRUNDFORDON Fiat Ducato 35L // 35H Fiat Ducato 35L // 35H Fiat Ducato 35L // 35H

Tekniskt tillåten totalvikt* 3 500 kg 3 500 kg 3 500 kg

MÅTT
Total längd 5 990 mm 6 360 mm 6 360 mm
Total bredd 2 050 mm 2 050 mm 2 050 mm
Total höjd 2 650 mm 2 650 mm 2 650 mm
Sovplatser antal 2 (3) 2 (3) 2 (3)
Tillåtet antal personer med 3-punktsbälte 4 4 4

SÄNGAR
Tvärmonterad dubbelsäng, fällbar ribbotten för att 

öka förvaringsutrymmet
Enkelsängar monterade på längden, fällbar 
ribbotten för att öka förvaringsutrymmet,  

2 modulära avtagbara förvaringsboxar.
Elektriskt höjdjusterbar dubbelsäng, lastrumsgolv 
av stålplåt inkl. uppkörningsramp för tvåhjulingar
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Klassisk planlösning för kompakta vanar upp till 6 m längd övertygar på V 595 HB med en fällbar komfortabel dubbelsäng som är utrustad med tallriksfjädrar och kallskumsmadras-
ser, inklusive svängbara LED-läslampor med USB-portar på den polstrade huvuddelen. 

Planlösning: V 595 HB   
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Härlig sovkomfort på de upp till 1,95 m långa enkelsängarna och förvaringsutrymme med stor flexibilitet är de markanta individuella fördelarna hos V 635 EB. Förvaringsboxarna 
som du lossar med ett handgrepp via snäpplås, hjälper dig att använda det bakre förvaringsutrymmet på ett ytterst flexibelt sätt.

 Planlösning: V 635 EB  

/ Eura Mobil / Vans 2022/2023
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Vid behov en laståsna – eller varför inte ett rullande hotellrum? Under sängen med den komfortabla liggytan som du bekvämt fäller upp med en knapptryckning, öppnas ett 
lastutrymme på 1800 x 1200 x 1300 mm (LxBxH) – Det räcker till och med för många motorcyklar.

Planlösning: V 635 HB   

Planlösningar /



Alla uppgifter i den här broschyren gäller för de produkter som anges här och inte för andra produkter från Eura 
Mobil GmbH. De modeller som avbildas i denna broschyr visar utrustningen för Tyskland. De omfattar delvis även 
specialutrustning och tillbehör som inte ingår i standardutrustningen. Alla viktuppgifter har ett variationsintervall 
på +/- 5 procent. I vissa länder kan det förekomma avvikelser från de modellvarianter och utrustningsalternativ som 
beskrivs här, på grund av olika lagstiftning. Kontakta din Eura Mobil-återförsäljare mer information om exakt 
omfattning, tillgängligt sortiment och modelloberoende utrustning. Med reservation för misstag och ändringar i 
konstruktion, utrustning och extrautrustning. När den här broschyren ges ut upphör alla tidigare kataloger att 
gälla.

Allmän information om viktförhållanden hos husbilar
Specialutrustning (extrautrustning) ökar fordonets vikt i körklart skick och reducerar lastkapaciteten. Vikten på 
extrautrustningen framgår av uppgifterna i våra broschyrer. Du kan även fråga din handlare/säljare. Det högsta 
tillåtna antal personer som anges påverkas av fordonets vikt och axellast. Om specialutrustning (= extrautrustning) 
och tillbehör installeras på fordonet, kan det högsta tillåtna antalet personer reduceras eftersom vissa sittplatser 
inte kan användas till förmån för högre lastkapacitet. Om alla sittplatser ska användas måste man delvis minska på 
lastkapaciteten. Den tekniskt tillåtna totalvikten samt axellasterna får inte överskridas.
Vid installation av specialutrustning (= specialutrustning/extrautrustning) och tillbehör reduceras lastkapaciteten. 
Lastkapaciteten påverkas inte bara av fordonets vikt i körklart skick, den faktiska fordonsvikten, vikten på tillbehör 
och den tekniskt tillåtna totalvikten, utan även av respektive axellast. En förutsättning för att kunna utnyttja den 
fordonstekniskt högsta lastkapaciteten är en optimal fördelning av axellasten. 
 

Vikten i körklart tillstånd enl. art. 2 punkt 4.a)VO(EU) 123072012 om inget avvikande är reglerat, definierat som: 
Fordonsvikten med standardutrustning enl. tillverkarens specifikationer (inkl. fordonets verktyg)  
+  bränsletank fylld till 90 %
+ 75 kg (förarens vikt)
+  Gasolflaska i aluminium (11 kg påfyllningsmängd) fylld till 100 % (motsvarar 18 kg total vikt)
+  Färskvattentank i körställning fylld till 100 % (färskvattentankens kapacitet begränsas till 20 liter färskvatten vid  
 körning om detta uppfyller de tekniska kraven*) 
+  Färskvattenvärmare fylld upp till 100 % = vikt i körklart tillstånd
* Färskvattentankens kapacitet i enl. med bilaga V. del A, punkt 2.6 fn. (h) VO (EU) 1230/2012 begränsas till 20 liter 
via överflödesventil beroende på fordonsmodell (rekommenderad fyllning under färd)
 
Den tekniskt godkända totalvikten enl. art. 2, punkt 7 VO (EU) 1230/2012 anges som: Den maximalt angivna 
maximala vikten i lastat tillstånd som anges av tillverkaren.  
 
Den maximala lastkapaciteten i enlighet med kataloguppgifterna definieras som: Tekniskt tillåten totalvikt - vikt i 
körklart tillstånd = maximal lastkapacitet.
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