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OPTIMA DE LUXE 

T75 HGE 

Půdorys 
 

 

Celková délka 7.564 mm 

Celková šířka 2.330 mm 
 

Max. užitná hmotnost 3.650 kg 
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TECHNICKÁ DATA 
 

Model T75 HGE 
 

Počet lůžek (pevných / provizorních) 4 / 1 

Plocha lůžka po přestavbě v kabině 1.600 x 740 mm 
   

(délka x šířka) 
  

Plocha lůžke, oddělená lúžka  (délka 1.900 x 830; 2.095 x 830 mm 

Počet náprav 2 
 X šířka)  

Přední náhon 
  

Plocha spouštěcího lůžka, (délka x 
šířka) 

2.000 x 1.320 / 1.190 mm 

Rozvor 4.300 mm 
 

Nádrž na palivo 75 l 

Rozměr pneumatik 215 / 70 R 15 CP 
 

Nádrž AdBlue 19 l 

Poloměr otáčení 15,30 m 
 

Nádrž na odpadní vodu 96 l 

Celková délka 7.535 mm 
 

Nádrž na pitnou vodu 10 / 100 l 

Celková šířka 2.330 mm 
 

Venkovní sprcha Na straně řidiče 

Celková výška 2.845 mm 
 

Venkovní zásuvka Na straně spolujezdce 

Světlost vnitřního prostoru (na stání) 2.054 mm 
 

Střešní klimatizační jednotka Uprostřed / vzadu 

Světlost pod spouštěcím lůžkem 1.900 mm 
 

Držák na televizor Vlevo u vstupu 

Max. užitná hmotnost 3.650 kg 
 

Nádrž na pitnou vodu V sedací soupravě  

Hmotnost v prázdném stavu 3.121 kg 
 

Venkovní zásuvka plynu Na straně spolujezdce 

Hmotnost pro jízdu 3.157 kg 
 

Láhve s plynem 2 x 11 kg 

Doložitelnost 493 kg 
 

Počet zásuvek (12 V / 230 V) 3 / 6 

Přívěs, bržděný 1.900 kg 
 

Nabíješka 25 A 

Tloušťka stěn nástavby 

(podlaha / střecha / stěny) 

42 / 34 / 34 mm 
 

Garáž – vnitřní rozměr  (délka x 

šířka x výška) 

1.200 x 2.180 x 1.100 mm 

Počet osob pro jízdu 4 
 

Dveře do garáže na straně 
spolujezdce (světlost, šířka x výška) 

1.000 x 1.010 mm 

Tříbodové pásy 4 
 

 

 

Dveře do garáže na straně řidiče 

(světlost, šířka x výška) 

 

1.000 x 1.010 mm 

 
 

 
 

PLNÁ VÝBAVA HOBBYKOMPLETT 

 
 

Dekor nábytku: Olmo Pavarotti / Uni béžová matná | 

Nástavba: Dvojitý nástupní schodek, elektricky ovládaný, 

Střešní markýza THULE OMNISTOR, šířka  425 cm, vyložení  

250 cm,  Podlaha GFK s tepelnou izolací XPS, Střecha GFK           

s optimální ochranou před kroupami, Střešní okno DOMETIC 

SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, se skládanými roletami pro 

zatemnění a ochranu proti hmyzu v obytném prostoru, Střešní 

okno DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, se 

skládanými roletami pro zatemnění a ochranu proti hmyzu      

v prostoru lůžek, Střešní okno DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 

400 x 400 mm, se skládanými roletami pro zatemnění             

a ochranu proti hmyzu, v koupelně,  Vstupní dveře, extra 

široké s dvojitým zavíráním, oknem, košem na odpadky          

a odkládacími policemi, světlost: 605 x 1.740 mm, 

Nástavba: Světlo LED nad vstupem, Zadní svítilna s dynamickým 

ukazatelem směru, Zásuvka na lahve s plynem pro 2 x 11-kg-, Lišty 

z hliníku |  

Garáž / odkládací prostory: Zapuštění podlagy na zádi           

s tepelnou izolací XPS, Zadní garáž, izolovaná a vytápěná,              

s robustní podlahovou krytinou, Dveře do garáže na straně 

spoluejzdce s plynovými tlumiči, Dveře do garáže na straně řidiče 

s plynovými tlumiči, Upevňovací lišty a závěsná oka v garáži | 

Obytný prostor: Šatna ve vstupním prostoru, Závěsné skříňky 

s velkým odkládacím prostorem, Skříň na šaty s vnitřním 

osvětlením, Zásuvka na boty ve vstupním prostoru, Bezprahový 

přechod z kabiny řidiče do obytného prostoru | Kombinbace 

čalounění:  Patch |  

Kuchyně: Tříhořákový vařič z nerezové oceli, elektrickým 

zapalováním a skleněným krytem 
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Síť proti hmyzu ve vstupních dveřích, Madlo s osvětlením | 

Spaní: Spouštěcí lůžko, elektrické, laťový rošt systému 

GOODSIDE®, vč. matrace ze studené pěny) | Kuchyně: 

Lednice (AES) DOMETIC, 133 l, s dvojitým dorazem, absorpční, | 

Osvětlení LED: Stropní svítidlo v obytném prostoru i u lůžek, 

Osvětlení garáže | Smart Home: HOBBY CONNECT, ovládání 

palubní techniky panelem TFT a aplikací Bluetooth |  

Kabina: Sedadla řidiče i spolujezdce otočná, Držáka ny pohárky 

a na tablet, nabíjecí zásuvka USB, Střešní okno, nastavitelné, 

dvojitě zasklené, tónované, Sedadla židiče i spolujezdce              

s područkami - „Captain´s Chair“, výškově nastavitelná, 

potažená čalouněním shodným s obytným prostorem, Rohožka   

v kabině řidiče, Police obíhající kabinu, Systém zatemnění 

REMIS na předních a bočních oknech kabiny |  

Motorizace: FIAT Ducato 2,3 l - 140 Multijet, Euro 6d-TEMP, 

2.287 ccm, 103 kW / 140 PS, s technologií start/stop a ECO-

Pack | Podvozek: FIAT Light, 3.650 kg | Zvýšení / snížení 

užit. zatížení: Zvýšení na 3.650 kg bez technické změny | 

Disky: Ocelové disky 15", Original FIAT, s poklicemi | 

Základní vozidlo: ABS, Venkovní zrcátka, elektrick ovládaná, 

vytápěná, prodloužená,  Palubní počítačNádrž na palivo – 75 l, 

diesel, AdBlue-Tank 19 l, ESP vč.ASR, Hillholder a TRACTION+, 

airbag řidiče a spolujezdce, elektricky ovládaná okna, Palubní 

přístroje s chromovými rámečky, Klimatizace, manuální               

s pylovým filtrem v kabině řidiče, LED-světlo pro denní svícení, 

Volant a řadicí páka v kůži, Anténa rádia integrovaná ve střeše, 

Příprava pro rádio s reproduktory, Sada pro opravu pneumatik, 

Převodovka, 6.stupňová manuální, Zástěrky – vpředu, Přední 

nárazník lakovaný v barvě vozu, Tempomat , Výstražný 

trojúhelník a lékárnička, Imobilizér, elektronický, Centrální 

zamykání s dálkovým ovládáním |  

Varianty designu: Lak kabiny - bílá, Maska chlaiče a rámečky 

světlometů - černá, Dekor černá | 

Okna: Předsazená okna, nastavitelná, dvojitě zasklená               

a tónovaná, Kombikazet se skládanou roletou pro zatemnění       

a proti hmyzu, pro všechna okna| 

Nerezový dřez s krtem sloužícím jako krájecí prkénko, Zásuvky   

v komfortní velikosti s plným vyložením a měkkým dorazem Soft-

Close, Kuchyňská linka, Police na kořenky na závěsné kuchyňské 

skříňce, Držák na utěrky, Vložka na přínory, Kuchyňská el. 

zásuvka |  

Spaní: Oddělená lůžka, Límec a police v hlavové části lůžek, 

Závěsné skříňky lemující lůžka, Police na prádlo pod lůžkem, 

Vypínač světla v dosahu lůžka, Schodek, vysouvací, pro každé 

lůžko |  

Koupelna: Kompaktní prostor koupelny s integrovanou sprchou, 

Sprchová zástěna, Sprchový sloupek s baterií a odkládacími 

poličkami, Otočná toaleta THETFORD, Skříňka se zrcadlem, 

Umývadlo, vysouvací |  

LED-osvětlení: Osvětlení amniente, provedení závislé na modelu 

Svítidla „kabutí krk“ v protoru spaní, Osvětlení pracovní 

plochy v kuchni, |  

Topení / Klimatizace: Topení TRUMA Combi 6 vč. 

ohřívače vody 10 l a ventilu pro ochranu před 

zamrznutíml, LCD- ovládací panel  TRUMA Combi CP 

Plus, Dodávka teplé vod do kuchyňky a koupelny,  

Přívod teplého vzduchu k sedací soupravě, k lůžkům     

a do skříně 

Voda / Plyn / Elektro: Nádrž na odpadní vodu, 96 l, izolovaná   

a vyhřívaná, Nádrž na pitnou vodu, 10 / 100 l, chráněná před 

mrazem, Palubní baterie AGM, 12 V / 95 Ah, Instalace chráněné 

před mrazem v podestě podlahy, Regulátor tlaku plynu              

s ochranou proti přetlaku (DIN EN 12 864) a hadicovým 

rozvodem, Rozdělovač plynu v kuch. lince, Zásobování 

proudem, 12 V / 230 V, Zásuvky v garáži, 12 V / 230 V, 

Tandemové ponorné čerpadlo, Hlásič kouře, Příprava na 

zpětnou kameru |  

Multimédia: Reproduktor u sedací soupravy, 2 ks, , Navigace    

s  DAB+, vč. CD- / DVD-přehrávače, Zpetná kamera, Databáze 

odstavných míst, Příprava pro satelitní přijímač,  Přípojka TV, vč. 

12 V / 230 V und Antennensteckdose | 

 
 

ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA 

 

 

Spaní 
Přestavba na lůžko v kabině vč. matrace 10 kg 

 

Rozšíření lůžka vč. matrace a žebříku 4,8 kg 

 

Multimédia 

SAT / TV- kombinace satelitního přijímače TELECO, LED-ploché obrazovky 22" vč. tuneru / přijímače a  DVD-

přehrávače, výsuvný držák 

 

 
15,4 kg 

 

Motorizace 

FIAT Ducato 2,3 l - 160 Multijet Power, Euro 6d-TEMP, 2.287 ccm, 118 kW / 160 PS, s technologií start/stop          

a  ECO-Pack 

 

 
15 kg 
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FIAT Ducato 2,3 l - 180 Multijet Power, Euro 6d-TEMP, 2.287 ccm, 130 kW / 178 PS, s technologií start / stop  

A  ECO-Pack 

15 kg 

 
Podvozek 

 

FIAT Tiefrahmen-Chassis Maxi, 4.250 kg (jen s motorem 140 k ) 40 kg 

FIAT Tiefrahmen-Chassis Maxi, 4.400 kg (jen s motorem 160k nebo 178 k  40 kg 

 
Zvýšení / snížení nákladu 

 

Zvýšení na 3.500 kg, bez technické změny 
 

 
Disky 

 

Ocelové disky 16", Original FIAT 16 kg 

Disky z lehkého kovu 16", Original FIAT 10 kg 

 
Základní vozidlo 

 

Nádrž na palivo, 90 litrů 13 kg 

Automatická převodovka, 9-Gang 18 kg 

Klimatizace, automatická 
 

Mlhové světlomety 2 kg 

Závěsné zařízení SAWIKO, odnímatelné 29 kg 

Závěsné zařízení SAWIKO, pevné 29 kg 

 
Varianty designu 

 

Lak kabiny - šedá, maska chladiče a rámečky světlometů stříbrná, Dekor šedá 
 

Lak kabiny - černá, maska chladiče a rámečky světlometů, Dekor černá 
 

 
Kabina 

 

Termozávěsy vč. izolace podlahy 4,5 kg 

 
Fenster 

 

Rahmenfenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, für serienmäßige Fenster 8 kg 

 
Aufbau 

 

Střešní okno  DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, s plisovanou roletkou pro zatemnění a ochranu proti 
hmyzu, v prostoru spaní 

4,5 kg 

Nosič na kola THULE für 2 Fahrräder, Nutzlast 60 kg 8 kg 

Nosič na kola THULE für 3 Fahrräder, Nutzlast 60 kg 11 kg 

Nosič na kola  THULE für 4 Fahrräder, Nutzlast 60 kg 14 kg 

Nosič na kola  SAWIKO Mikro für 4 Fahrräder, Nutzlast 120 kg 30 kg 

Zadní opěry 6 kg 
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Obytný prostor  

Sedací souprava do L se spouštěcím stolkem na sloupku, 360° výklopným, provedení závislé na 
modelu 

15 kg 

Koberec v obytném prostoru, vyjímatelný 10 kg 

 
Kombinace čalounění 

 

Sari 
 

 
Kuchyně 

 

Trouba s elektrickým zapínáním a osvětlením 16 kg 

Digestoř DOMETIC 3 kg 

 
Smart Home 

 

HOBBY CONNECT+, dálkové ovládání palubní techniky aplikací pro mobilní telefon 0,6 kg 

 
Topení / Klimatizace 

 

Střešní klimatizace DOMETIC FreshJet vč. CI-BUS, s funkcí topení, bez osvětlení, 2,2 KW 32 kg 

Příprava na klimatizaci 1,5 kg 

Topení TRUMA Combi 6 E, místo Combi 6 1,1 kg 

Ohřívač teplé vody ALDE COMPACT 3020 HE vč. CI-BUS 41,5 kg 

 
Voda / Plyn / Elektro 

 

Venkovní sprcha, studená voda 0,5 kg 

Venkovní zásuvka 12 V / 230 V, vč. přípojky  SAT- / TV 0,4 kg 

Venkovní zásuvka plynu 1,5 kg 

Regulátor tlaku plynu TRUMA MonoControl vč. nárazového senzoru 1 kg 

Regulátor tlaku plynu TRUMA DuoControl vč. automatiky přepínání, nárazového senzoru a  Eis-Ex 2 kg 

Plynový filtr TRUMA pro Mono- nebo DuoControl 0,4 kg 

Dálkový ukazatel pro regulátor tlaku plynu TRUMA DuoControl 0,6 kg 

Poplašný varovný systém pro  narkotizující plyny, propan a butan 1 kg 

Dvojizá zásuvka USB, po jedné v obytném prostoru a u lůžek 0,1 kg 

Příprava na solární zařízení 1 kg 

Dodatečná palubní baterie AGM, 12 V / 95 Ah 28 kg 

 


