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VANTANA ONTOUR
K65 ET

PLAN
Długość całkowita

6.363 mm

Szerokość całkowita

2.050 mm

Dopuszczalna masa całkowita
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3.500 kg
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DANE TECHNICZNE
Modele
Miejsce do leżenia, przebudowa

K65 ET
1.600 x 740 mm

Dopuszczalna masa przyczepy, z

2.500 kg

hamulcem

łóżek kabina kierowcy (długość

Liczba osób podczas jazdy

4

x szerokość)

Trzypunktowy pas bezpieczeństwa

4

Dodatkowe gniazda, 2 x 230 V
Dodatkowe gniazda, 2 x 12 V
Liczba osi

Część sypialna / pod łóżkiem
Siedzisko / pod łóżkiem
2

Rozmiar opon
Koło skrętu

2/2

miejsc do spania
Miejsce do leżenia, łóżka pojedyncze

1.850 x 925 / 1.810 x 925 mm

(długość x szerokość)

Napęd przedni
Rozstaw osi

Liczba miejsc do spania / opcjonalnych

4.035 mm
215 / 70 R 15 CP
14,43 m

Miejsce do leżenia, przebudowa łóżek

1.820 x 580 mm

w siedzisko (długość x szerokość)
Zbiornik paliwa

75 l

Długość całkowita

6.363 mm

Zbiornik AdBlue

19 l

Szerokość całkowita

2.050 mm

Zbiornik na ścieki

90 l

Wysokość całkowita

2.642 mm

Zbiornik świeżej wody

95 l

Wysokość wnętrza

1.905 mm

Gniazdo zewnętrzne

Strona pasażera

Dopuszczalna masa całkowita

3.500 kg

Uchwyt na telewizor

Siedzisko / łazienka

Ciężar własny

2.845 kg

Zbiornik świeżej wody

Masa w stanie gotowym do jazdy

2.966 kg

Miejsce na butle gazowe

Ładowność

534 kg

Tył, prawa strona
2 x 11 kg

Liczba gniazd (12 V / 230 V)

1/3

Prostownik do akumulatorów

25 A

HOBBYKOMPLETT
Oświetlenie LED: Lampa sufitowa w części mieszkalnej,
Oświetlenie w garażu | Część sypialna: System stelażowy
GOODSIDE®, składany, z materacami (zimna pianka),
wieloczęściowy | Silnik: FIAT Ducato 2,3 l – 120 Multijet, Euro 6dTEMP, 2.287 ccm, 88 kW / 120 KM, bez technologii Start / Stop |
Rama: FIAT Rama Light, 3.500 kg | Felgi: Felgi stalowe 15",
oryginalne FIAT | Pojazd bazowy: ABS (układ zapobiegający
blokadzie kół podczas hamowania) , Elektryczne lusterka wsteczne
zewnętrzne, ogrzewane , Komputer pokładowy , Zbiornik paliwa
(olej napędowy), 75 l, Zbiornik AdBlue, 19 l, ESP z ASR, Hillholder i
TRACTION+ , Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera ,
Elektryczny podnośnik szyby, Klimatyzacja, ręczna, z filtrem
pyłkowym kabinowym , Antena dachowa, Przygotowanie do
montażu radia z głośnikami , Zestaw do naprawy opon , Manualna,
6-biegowa, Fartuch błotnika z przodu , Ostrzegawczy trójkąt
odblaskowy i apteczka podręczna , Immobilizer elektroniczny ,
Zamek centralny z pilotem | Warianty stylistyczne: Lakier biały,
osłona chłodnicy i obudowy reflektorów kolor srebrny, kolor
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Zabudowa: Przesuwane drzwi z oknem i półkami , Uchwyty
mocujące w schowku | Część mieszkalna: Pojemne szafki wiszące,
Szafa , Przejście pomiędzy kabiną kierowcy a częścią mieszkalną
bez progu | Fronty mebli: Cocobolo / szary Piquet |
Tapicerka: Arras | Kuchnia: Lodówka DOMETIC, 70 l, sprężarkowa
, Kuchenka ze zlewozmywakiem ze stali szlachetnej z 2 palnikami
gazowymi, elektryczną zapalarką i dwuczęściową szklaną osłoną ,
Szuflady w komfortowej wielkości, wysuwane w całości , Wkład na
sztućce , Gniazdo kuchenne | Część sypialna: Łóżka pojedyncze ,
Materac (zimna pianka), wielostrefowy , Stelaż pod materac,
składany, Wyłącznik oświetlenia w części sypialnej , Poszerzenie
łóżka dla łóżek pojedynczych z dodatkową tapicerką |
Łazienka: Kompaktowa łazienka ze zintegrowaną kabiną
prysznicową , Wyciągany, ręczny prysznic w armaturze umywalki ,
Toaleta obrotowa THETFORD , Szafa z lustrem , Okno bez ramy z
szybą mleczną, uchylne | Oświetlenie LED: Lampki do czytania
w części sypialnej, Lampka do czytania przy siedzisku, Lampa
sufitowa, Oświetlenie powierzchni roboczej w kuchni | Ogrzewanie
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ozdobny czarny | Kabina kierowcy: Uchwyt na kubek , Uchwyt na
tablet i gniazdo USB, Fotel kierowcy i pasażera z podłokietnikami
(fotel kapitański), regulacja obrotu i wysokości , Fotel kierowcy
i pasażera, pokryte oryginalnym materiałem marki FIAT, Schowek
w dachu kabiny , System rolet przyciemniających do przednich
i bocznych szyb kabiny kierowcy | Okna: Okno bez ramy, uchylne,
podwójnie przeszklone i przyciemnione, Kasety typu kombi z
roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, w pełni zintegrowane, do
wszystkich okien w części mieszkalnej | Zabudowa: Wysoko
wydajna izolacja B6 i pianka XPS, Podłoga z TWS z izolacją
termiczną XPS , Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ,
700 x 500 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, w części
mieszkalnej , Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 400 x
400 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą w obszarze
sypialnym , Moskitiera do drzwi przesuwnych , Stopień przed
drzwiami wejściowymi , Odpływ wody nad drzwiami przesuwnymi,
Schowek w podłodze |

/ klimatyzacja: Ogrzewanie Combi 4 TRUMA z bojlerem ciepłej
wody o pojemności 10 l i z zaworem zimotrwałym, Panel
sterowania TRUMA CP Classic, Zasilanie ciepłą wodą w kuchni i
łazience , Wymuszona wentylacja siedziska, szafek na rzeczy i
łóżek | Woda / gaz / elektryka: Zbiornik na ścieki, 90 l , Zbiornik
świeżej wody, 95 l, chroniony przed mrozem , Akumulator
pokładowy AGM, 12 V / 95 Ah , Regulator przepływu gazu z
wężem, z zabezpieczeniem przed wysokim ciśnieniem ( DIN EN 12
864 ), Rozdzielacz gazu w siedzisku środkowym , Panel sterowania
Hobby Standard , Zasilanie prądem 12 V / 230 V , Pompa
głębinowa, podwójna , Czujnik dymu | Multimedia: Przygotowanie
do montażu instalacji satelitarnej , Przyłącze TV, 12V / 230V, z
gniazdem antenowym |

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Silnik
FIAT Ducato 2,3 l – 140 Multijet, Euro 6d-TEMP, 2.287 ccm, 103 kW / 140 KM, z technologią Start / Stop i pakietem
ECO-Pack
FIAT Ducato 2,3 l – 160 Multijet Power, Euro 6d-TEMP, 2.287 ccm, 118 kW / 160 KM, z technologią Start / Stop

15 kg

i pakietem ECO-Pack
FIAT Ducato 2,3 l – 180 Multijet Power, Euro 6d-TEMP, 2.287 ccm, 130 kW / 178 KM, z technologią Start / Stop

15 kg

i pakietem ECO-Pack

Część sypialna
Przebudowa łóżka do kabiny kierowcy włącznie z tapicerką

10 kg

Przebudowa łóżka w siedzisko włącznie z tapicerką

14 kg

Woda / gaz / elektryka
Dodatkowe gniazda, 2 x 12 V / 2 x 230 V

2 kg

Zbiornik na ścieki, 90 l, ogrzewany

1 kg

Gniazdo zewnętrzne 12 V / 230 V z wyjściem SAT / TV

0,4 kg

Regulator ciśnienia gazu TRUMA MonoControl z czujnikiem zderzeniowym

1 kg

Regulator ciśnienia gazu TRUMA DuoControl wraz z automatycznym układem przełączania, czujnik zderzeniowy

2 kg

oraz ogrzewanie zapobiegające zamarzaniu (Eis-Ex)
Filtr gazu TRUMA do regulatora Mono- lub DuoControl

0,4 kg

Wskaźnik zdalny regulatora ciśnienia gazu TRUMA DuoControl

0,6 kg

Radiowy system alarmowy z czujnikiem ostrzegawczym, wykrywającym gazy o działaniu narkotycznym, propan i

1 kg

butan
Podwójne gniazdo do ładowania USB, po 1x w części mieszkalnej i sypialnej
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0,1 kg
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Przygotowanie do montażu kamery cofania

0,8 kg

Przygotowanie do montażu instalacji solarnej

1 kg

Dodatkowy akumulator pokładowy AGM 12 V / 95 Ah

28 kg

Multimedia
Zestaw telewizyjno-satelitarny: instalacja satelitarna TELECO, płaski ekran LED 22" z tunerem / odbiornikiem

15,4 kg

i odtwarzaczem DVD, wyciągane ramię TV

Felgi
Felgi z metali lekkich 16", oryginalne FIAT

10 kg

Pojazd bazowy
Zbiornik paliwa (olej napędowy) o pojemności 90 l

13 kg

Deska rozdzielcza z chromowanymi elementami
Światło LED do jazdy dziennej

0,2 kg

Kierownica i dźwignia zmiany biegów - skórzane

0,5 kg

Zderzak z przodu, lakier w kolorze pojazdu
Tempomat

0,2 kg

Automatyczna skrzynia biegów, 9-biegowa

18 kg

Hak holowniczy SAWIKO, zdejmowany

29 kg

Hak holowniczy SAWIKO, sztywny

29 kg

Warianty stylistyczne
Lakier biały, osłona chłodnicy i obudowy reflektorów kolor czarny, kolor ozdobny czarny

Kabina kierowcy
Fotel kierowcy i pasażera, pokryte materiałem w stylu części mieszkalnej

3 kg

Dywaniki w kabinie kierowcy

1,5 kg

System rolet przyciemniających REMIS do przednich i bocznych szyb kabiny kierowcy

3,5 kg

Zasłony termiczne, wraz z izolacją przestrzeni przypodłogowej

4,5 kg

Okna
Okno ramowe, uchylne, podwójnie przeszklone i przyciemnione, do okien seryjnych

8 kg

Okno ramowe, uchylne, podwójnie przeszklone i przyciemnione, w części sypialnej, z lewej strony

1,9 kg

Okno ramowe, uchylne, podwójnie przeszklone i przyciemnione, w części sypialnej, z prawej strony

1,9 kg

Okno bez ramy, uchylne, podwójnie przeszklone i przyciemnione, w części sypialnej, z prawej strony

2,1 kg

Okno bez ramy, uchylne, podwójnie przeszklone i przyciemnione, w części sypialnej, z lewej strony

2,1 kg

Zabudowa
Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 280 x 280 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, w łazience

2 kg

Markiza dachowa THULE OMNISTOR, szerokość 400 cm

33 kg
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Stopień wejściowy, wysuwany elektrycznie, szerokość 550 mm

1,6 kg

Odpływ wody nad drzwiami przesuwnymi z lampą LED

0,6 kg

Wyciąg na butle gazowe, do 2 butli a' 11 kg

14,5 kg

Bagażnik rowerowy THULE na 2 rowery, ładowność 35 kg

9,5 kg

Część mieszkalna
Wykładzina w części mieszkalnej, wyjmowana

10 kg

Tapicerka
Vigo

Kuchnia
Lodówka DOMETIC, 90 l, z podwójnym zawiasem, sprężarkowa

2 kg

Ogrzewanie / klimatyzacja
Panel sterowania LCD Combi CP Plus TRUMA

0,2 kg

Przygotowanie do instalacji klimatyzatora dachowego

1,5 kg

Ogrzewanie TRUMA Combi 6 E, zamiast Combi 4

1,1 kg

PAKIETY
ONTOUR Chassis Upgrade 2021 - K65 ET
Zbiornik paliwa (olej napędowy) o pojemności 90 l

13 kg

ONTOUR Chassis Upgrade 2021 inkl.
Automatikgetriebe - K65 ET
Zderzak z przodu, lakier w kolorze pojazdu

Deska rozdzielcza z chromowanymi elementami
Światło LED do jazdy dziennej

0,2 kg

Tempomat

Kierownica i dźwignia zmiany biegów - skórzane

0,5 kg

Lakier biały, osłona chłodnicy i obudowy reflektorów
kolor czarny, kolor ozdobny czarny

Zderzak z przodu, lakier w kolorze pojazdu

Fotel kierowcy i pasażera, pokryte materiałem w stylu

3 kg

części mieszkalnej

ONTOUR Chassis Upgrade 2021 inkl.
Automatikgetriebe - K65 ET
Zbiornik paliwa (olej napędowy) o pojemności 90 l

0,2 kg

Felgi z metali lekkich 16", oryginalne FIAT

10 kg

13 kg

ONTOUR Chassis Upgrade 2021 - K65 ET

Deska rozdzielcza z chromowanymi elementami
Światło LED do jazdy dziennej

0,2 kg

Tempomat

Kierownica i dźwignia zmiany biegów - skórzane

0,5 kg

Lakier biały, osłona chłodnicy i obudowy reflektorów

0,2 kg

kolor czarny, kolor ozdobny czarny
Fotel kierowcy i pasażera, pokryte materiałem w stylu

3 kg

części mieszkalnej
Felgi z metali lekkich 16", oryginalne FIAT
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10 kg

