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Celková délka

7.069 mm

Celková šířka
Max. přípustná hmotnost

2.330 mm
3.500 kg
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TECHNICKÉ ÚDAJE
T65 GE

Model

2

Počet osob

Plocha lůžka, francouzské lůžko
(délka x šířka)
Plocha lůžka po přestavbě sezení

2.000 x 830; 1.900 x 830 mm
2.120 x 1.200 / 450 mm

(délka x šířka)

Přední náhon
4.035 mm

Objem palivové nádrže

75 l

AdBlue objem nádrže

19 l

14,43 m

Odpadní nádrž

96 l

Celková délka

7.069 mm

Nádrž na vodu

10 / 100 l

Celková šířka

2.330 mm

Venkovní sprcha

Celková výška

2.775 mm

Venkovní zásuvka

Světlá výška interiéru

1.984 mm

Nástřešní klimatizační jednotka

Rozvor
Rozměr pneu

215 / 70 R 15 CP

Poloměr otáčení

3.500 kg

Celková povolená hmotnost

TV držák
Nádrž na vodu

Na straně řidiče
Na straně spolujezdce
Střed / Zaď
U posezení / koupelny
V sedadle

Hmotnost v prázdném stavu

2.995 kg

Venkovní zásuvka na plyn

U spolujezdce

Hmotnost pro jízdu

3.031 kg

Prostor pro plynové lahve

2 x 11 kg

469 kg

Náklad

2.000 kg

Hmotnost bržděného přívěsu
Síla stěn nástavby

42 / 34 / 34 mm

Podlaha/stěny/střecha
4

Tříbodové pásy

4

Počet lůžek pevných/přídavných

(12 V / 230 V)

2/1

25 A

Nabíječka
Vnitřní rozměry garáže (výška x

Počet osob za jízdy

3/5

Počet zásuvek

1.000 x 2.180 x 1.100 mm

šířka x délka )
Garážová vrata na straně spolujezdce

820 x 1.010 mm

(délka x šířka)
Garážová vrata na řidičové straně
(šířka x výška)

820 x 1.010 mm

PLNÁ VÝBAVA HOBBYKOMPLETT
Spaní: rošt GOODSIDE®
Motorizace: FIAT Ducato 2.3 l – 140 Multijet, Euro 6d-TEMP,
2,287 cm, 103 kW / 140 hp, s technologií start/stop a ECO-pack
Podvozek: FIAT Low- Frame Chassis Light, 3,500 kg
Ráfky kol: Steel rims 15", original FIAT, s kryt y kol
Vozidlo: ABS, zrdcátka, electricky nastevitelná, vyhřívaná,
prodloužená, Palubní počítač, Nádrž na naftu 75 l, AdBlue 19 l,
ESP vč. ASR, Hill Holder a TRACTION+, Airbag u řidiče I
spolujezdce, electricky otvíratelná okínka, Přístrojová deska
s chromovým lemováním, klimatizace, manuální s pylovým
filtrem v kabině, LED denní svícení, volant a řadící páka
s koženým potahem, Radiová anténa na střeše, Příprava na
radio s reproduktory, Sad a na opravu pneumatik, 6-stupňová
převodovka
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Garáže a skříňky: zadní garáž izolovaná a vytápěná, s robustní
podlahovou krytinou, garážová vrata na straně spolujezdce i řidiče
s plynovými pružinami
Obytný prostor: skříně s dostatkem úložného prostoru, skříň
s vnitřním osvětlením, zásuvka na boty ve vstupním prostoru,
přechod z kabiny do obyt. prostoru bez schodku
Dekor nábytku: Ashai Ash / Magnolia
Čalounění: Florence
Kuchyň: Lednice Slim-Tower DOMETIC, 140 l, vč. vyjímatelné
mrazící přihrádky 12 l, Sporák 3 hořáky, elektrické zapalování
a skleněný kryt, Nerezový dřez se skleněným krytem, Zásuvky
s velkým objemem, plně výsuvné, s soft-close mechanismem,
stojany na koření, vložka příbory, kuchyňská zásuvka
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Stěrače, přední nárazník malovaný v barvě karoserie
Tempomat, Výstražný trojúhelník a lékárnička, Imobiliser,
zamykání s dálkovým ovládáním
Možnosti designu: lak – bílá mřížka chladiče a lišty
světlometů - černá
Kabina: držák na poháry, držák na tablet a USB zásuvka,
střešní větrání- může se otevírat, dvojitá skla s tónováním,
sedadlaprořidiče a spolujezdce s područkami “Captain’s Chair”,
otočné a výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce
poteženo stejným čalouněním jako v obytném prostoru,
rohožka v kabině, univerzální police, system zatmívání
Blackout REMIS pro přední a boční okna
Okna: vyklápěcí okno, dvojité zasklení s tónováním,
kombinované kazety s plisovanou zatemňovací roletou
a síťkou proti hmyzu, na všech oknech
Nástavba: GRP podlaha s tepelnou izolací XPS, GRP střecha
pro optimální ochranu před krupobitím, Střešní okno
DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, s plisovanou
clonou a žaluzíí v obyt. prostoru, Stropní okno DOMETIC
SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, se skládanými žaluziemi
a žaluziemi v prostoru spaní, Střešní okno DOMETIC SEITZ,
Mini-Heki 400 x 400 mm, s plisovanou roletou a žaluzií v
koupelně, Markýza THULE OMNISTOR šířka 375 cm, hloubka
výsuvu 250 cm, vstupní dveře, extra široké s dvojitým
zámkem, s oknem okna, košem na odpadky a přihrádkami,
rozměry: 605 x 1,740 mm, Síť proti mouchám ve vstupních
dveřích, rukojeť se světlem, vstupní stupínek elektricky
ovládaný, LED vstupní světlo, Zadní světla s dynamickým
ukazatelem směru, Výsuvná police na plynové lahve 2 x 11
kg, zástěrky z hliníku

, zásuvka
Spaní: oddělená lůžka, matrace se studenou pěnou, u hlavy
v posteli – police, celoplošné nastěnné jednotky nad postelí,
povlečení pod postelí, spínač světla v prostoru spaní
WC: kompaktní toaleta s integrovanou sprchou, sprchovou
zástěnou, sprchový sloup s sprchovým koutem a přihrádkami,
otočná toaleta THETFORD, zrdcadlová skříň, Výsuvné umévadlo.
LED osvětlení: Ambiente-světla, design závisí na modelu,
lampy s labutímkrkem v prostoru spaní, a sezení, Stropní
světlo, Osvětlení prac. plochy v kuchyni, Garážové světlo
Vytápění / klimatizace: Vytápěcí systém TRUMA Combi 6
vč. 10 l systému přívodu teplé vody a ventilu pro kontrolu při
mrazu, LCD ovládací panel TRUMA Combi CP Plus, Teplá
voda – kuchyně, koupelna, Výdechy topení pro prostor na
sezení, skříňky a postele
Voda / plyn / elektřina: nádrž na odpadni vodu 96 l,
izolovaná a vyhřívaná nádrž na čerstvou vodu 10 / 100 l
mrazuvzdorná, AGM baterie 12 V / 95 Ah v kabině, instalace
chráněna před mrazem do podlahy, Regulátor plynu
s přetlakovou ochranou (DIN EN 12 864) a hadicové vedení,
Regulační kohouty plynu v kuchyni,ovládací panel TFT vč.
CI-BUS a system správy baterií se snímačem baterie HELLA,
Napájení 12 V / 230 V, Zásuvk y garáži 12 V / 230 V. Ponorné
čerpadlo
Multimédia:Výsuvný držák na TV s plochou obrazovkou,
reproduktor v prostoru sezení, navigační system s DAB+, vč.
CD/DVD přehrávač, database pro couvání a rozteč, předem
zapojený pro satelitní system, TV připojení vč.12 V/ 230 V
a antení zásuvky

Garáže a skříňky: Snížená zadní část s tepelnou izolací XPS

ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA
Motor
FIAT Ducato 2.3 l – 160 Multijet Power, Euro 6d-TEMP, 2,287 ccm, 118 kW / 160 hp, s technologií start/stop a
ECO-pack

15 kg

FIAT Ducato 2.3 l – 180 Multijet Power, Euro 6d-TEMP, 2,287 ccm, 130 kW / 178 hp, s technologií start/stop a
ECO-pack

15 kg

Podvozek
FIAT Low-Frame Chassis Maxi, 4,250 kg (pouze ve spojení s motorem 140 koní)

40 kg

FIAT Low-Frame Chassis Maxi, 4,400 kg (pouze ve spojení s motorem 160 nebo 178 koní)

40 kg

Zvýšení / snížení hmotnosti
Zvýšení nosnosti na 3,650 kg, bez jakýchkoliv technických úprav

Disky
Ocelové disky 16", original FIAT
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16 kg
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Disky z lehkých slitin 16", original FIAT
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10 kg
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Vozidlo
Palivová nádrž na naftu 90 l

13 kg

Automatická převodovka, 9-stupňová

18 kg

Automatická klimatizace
Mlhovky

2 kg

Tažné zařízení SAWIKO, odjímatelné

29 kg

Tažné zařízení SAWIKO, pevné

29 kg

Varianty designu
Přrdní nátětová barva břidlicová šedá, mřížka chladiče a lišty světlometů stříbrná, dekor břidlicová šedá
Předná nátěrová barva černá, maska chladiče a lišty světlometů stříbrná, dekor černá

Kabina
Termozávěsy vč. Izolace podlahy

4,5 kg

Okna
Nastavitelná rámová okna s dvojitým zasklením a tónováním

8 kg

Nástavba
Střešní okno DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, s plisovanou clonou pro zatemnění a proti hnmyzu
v prostoru spaní

4,5 kg

Nosič na kola THULE pro 2 kola, nostnost 60 kg

8 kg

Nosič na kola THULE fpro 3 kola, nosnost 60 kg

11 kg

Nosič na kola THULE pro 3 kola, nosnost 60 kg

14 kg

Nosič na kola SAWIKO Mikro pro 4 kola, nosnost 120 kg

30 kg

Zadní sloupky

6 kg

Obytný prostor
Sedaci souprava do L se zvedacím stolem na sloupku, otočným o 360 stupňů, provedení zavisí na modelu

15 kg

Koberce v obytném prostoru, vyhímatelný

10 kg

Kombinace čalounění
Vigo

Kuchyň
Trouba s elektrickým zapalováním a světlem

16 kg

Digestor DOMETIC

3 kg

Spaní
Prodloužení postele vč. Studené pěnové matrace a žebříku

4,8 kg

Polštář pro přestavbu postele na sezení

2 kg
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Topení / klimatizace
Stropní klimatizační jednotka DOMETIC FreshJet vč. CI-BUS, s funkní vytápění, bez osvětlení

32 kg

2.2 KW

Předběžné zapojení pro střešní klimatizaci

1,5 kg

Topný system TRUMA Combi 6 E, místo of Combi 6

1,1 kg

Ohřívač teplé vody ALDE COMPACT 3020 HE vč. CI-BUS

41,5 kg

Voda / plyn / elektro
Venkovní sprcha na studenou vodu

0,5 kg

Venkovní zásuvka 12 V / 230 V, vč. satelitu / TV připojení

0,4 kg

Venkovní zásuvka na plyn

1,5 kg

Regulátor tlaku plnyu TRUMA MonoControl vč. nárazového senzoru

1 kg

Regulátor tlaku plynu TRUMA DuoControl vč. automatického přepínaní, nárazového senzoru,a systému

2 kg

odmrazování EisEx
Plynový filtr TRUMA pro MonoControl nebo DuoControl

0,4 kg

Dálkový displej pro regulator tlaku plynu TRUMA DuoControl

0,6 kg

Bezdrátový poplašný system s výstražným systémem pro narkotické plyny – propan a butan

1 kg

HOBBY-CONNECT, dálkové ovládání pro palubní technologii pomocí aplikace

0,6 kg

Kouřový alarm

0,2 kg

Dvounabíjecí zásuvka USB, 1 pna obývací a spací plochu

0,1 kg

Příprava pro solární zařízení

1 kg

Přídavná obytná baterie AGM 12 V / 95 Ah

28 kg

Přídavná zásuvka 12 V (místo instalace lze vybrat)

0,5 kg

Přídavná zásuvka 230 V (místo instalace lze vybrat)

0,5 kg

Multimédia
LED plochá obrazovka 22" vč. tuner / rpříjmač a DVD přehrávač

3,4 kg

Satellitní system KATHREIN CAP 650 vč. TWIN LNB

15 kg
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VYOBRAZENÍ
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