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DE LUXE
490 KMF

PLAN
Długość całkowita

6.885 mm

Szerokość całkowita

2.300 mm

Dopuszczalna masa całkowita
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1.400 kg
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DANE TECHNICZNE
Modele
Liczba osi
Rozmiar opon

490 KMF
1
185 R 14 C

Wymiar obiegowy przedsionka
Liczba miejsc do spania (dorośli /

6.885 mm

Miejsce do leżenia, łóżko podwójne-

Długość przyczepy

5.696 mm

przy ścianie (długość x szerokość)

2.300 / 2.172 mm

Miejsce do leżenia, łóżka dziecięce

2.634 / 1.950 mm

Miejsce do leżenia, przebudowa łóżek

Dopuszczalna masa całkowita

1.400 kg

Zestaw Autark-Set

Masa w stanie gotowym do jazdy

1.270 kg

Klimatyzator dachowy

Technicznie możliwe podwyższenie

130 kg
1.750 kg

505 kg

podwyższeniu DMC
Grubość zabudowy (podłoga / dach

1.850 x 980 mm

Uchwyt na telewizor
Zbiornik świeżej wody, opcjonalne

Przód, lewa strona
Środek
Łóżko / szafa na ubrania
Przód, lewa strona

przyłącze wody z sieci miejskiej

DMC do
Ciężar udźwigu po maksymalnym

2.000 x 725; 2.000 x 700 mm

w siedzisko (długość x szerokość)

wnętrza

Ładowność

2.070 x 1.280 mm

(długość x szerokość)

wnętrza
Wysokość całkowita / wysokość

3/2

dzieci)

Długość całkowita

Szerokość całkowita / szerokość

9.470 mm

37 / 31 / 31 mm

/ ściana)

Zewnętrzne przyłącze gazu

Przód, prawa strona

Gniazdo zewnętrzne w przedsionku

Przód, prawa strona

Pokrywa luku bagażowego

Przód, prawa strona

THETFORD z centralnym zamkiem,
752 x 310 mm, zamykana
Liczba gniazd 230 V (jednokrotne /

4/1

dwukrotne)

HOBBYKOMPLETT
Rama / bezpieczeństwo: Zaczep z systemem tłumienia
wężykowania KNOTT, System hamowania najazdowego KNOTT
ANS z automatyczną regulacją szczęk , Koło podporowe , Osłona
dyszla , System zamykania jednym kluczem, Zintegrowane trzecie
światło stop , Tylne światło przeciwmgielne , Amortyzatory kół ,
Zestaw do naprawy opon, Podpory do dużych obciążeń , Waga do
mierzenia nacisku dyszla na hak przy kole podporowym ,
Ograniczenie prędkości do 100 km/h | Zabudowa: Uchylne okno
dachowe małe DOMETIC SEITZ, 280 x 280 mm, z roletą
przeciwsłoneczną i moskitierą, w łazience , Uchylne okno dachowe
małe DOMETIC SEITZ, 700 x 500 mm, z roletą przeciwsłoneczną i
moskitierą, w części mieszkalnej , Drzwi wejściowe
jednoczęściowe, bardzo szerokie, z potrójnym zamknięciem, z
oknem, koszem na śmieci, schowkami i moskitierą w futrynie,
wykonanie zależenie od modelu, Uchwyt przy drzwiach
wejściowych , Stopień przed drzwiami wejściowymi , Zintegrowana
listwa przedsionka , Listwa markizy przeciwdeszczowej z
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Fronty mebli: Olmo Pavarott / uniwersalny beż, matowy |
Tapicerka: Patch | Kuchnia: Lodówka Super Slim Tower DOMETIC,
150 l, z wyjmowanym zamrażalnikiem 15 l, Kuchenka ze
zlewozmywakiem ze stali szlachetnej z 3 palnikami gazowymi,
elektryczną zapalarką i dwuczęściową szklaną osłoną , Pojemne
szuflady, wysuwane w całości, z systemem "Soft close" i "Push lock
", Roleta do okna kuchennego ze zintegrowanymi gniazdami
i lampą kuchenną, Wkład na sztućce , Uchwyt na ręcznik | Część
sypialna: Łóżko podwójne (French Bed), Łóżko dziecięce,
2-piętrowe z zabezpieczeniem przed wypadnięciem i drabinką ,
Dolne łóżko dziecięce składane, spód ze stolikiem do rysowania ,
Materace sprężynowe do łóżek pojedynczych oraz łóżek
podwójnych- przy ścianie i łóżek podwójnych- wyspowych,
Mechanizm do podnoszenia stelaża łóżka ze sprężyną gazową, do
łóżek podwójnych - przy ścianie oraz łóżek podwójnychwyspowych | Łazienka: Kompaktowa łazienka z umywalką i
toaletą, wykonanie zależnie od modelu, Toaleta kasetowa
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odpływem wody, w przedniej i tylnej części pojazdu , Wnęki koła,
izolowane termicznie , Osłona wnęki koła ze zintegrowaną listwą
na kedrę na osłonę przeciwwiatrową , Lampa przedsionkowa LED ,
Skrzynia na butle gazowe, do 2 butli a' 11 kg, Pokrywa luku
bagażowego THETFORD z centralnym zamkiem, 752 x 310 mm,
zamykana | Felgi: Felgi stalowe, z osłoną na koła | Okna: Okno bez
ramy, uchylne, podwójnie przeszklone i przyciemnione, Okno w
przedniej części pojazdu ze zintegrowaną roletą przeciwsłoneczną
i moskitierą, Kasety typu kombi z roletą przeciwsłoneczną i
moskitierą, do wszystkich okien (oprócz łazienki) | Część
mieszkalna: Stół kolumnowy z regulacją wysokości, Szafa
z oświetleniem wnętrza, Pojemne szafki wiszące z systemem
łagodnego zamykania "soft close ", Schowek do przechowywania
rzeczy pod siedziskiem |

THETFORD | Oświetlenie LED: Lampy na wysięgniku przy
siedzisku , Lampy na wysięgniku w części sypialnej | Ogrzewanie /
klimatyzacja: Ogrzewanie TRUMA S-3004 z nawiewem ciepłego
powietrza i dmuchawą 12 V , Bojler TRUMA do zasilania ciepłą
wodą , Wymuszona wentylacja siedziska, szafek na rzeczy i łóżek |
Woda / gaz / elektryka: Zbiornik na ścieki, 23,5 l, na rolkach,
Zbiornik świeżej wody, 25 l, Pompa zanurzeniowa, Regulator
przepływu gazu z wężem, z zabezpieczeniem przed wysokim
ciśnieniem ( DIN EN 12 864 ), Rozdzielacz gazu w aneksie
kuchennym , Panel sterowania do systemu oświetleniowego ze
wskazaniem poziomu w zbiorniku , Osobny wyłącznik
oświetleniowy dla dzieci, Elektronicznie regulowane zasilanie
prądem 12 V / 350 VA , Wyłącznik różnicowoprądowy , Gniazdo
antenowe z kablem koncentrycznym w części mieszkalnej ,
Wtyczka przyczepy JAEGER, 13 -biegunowa, Czujnik dymu |

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Tapicerka
Sari
Patch zawiera zestaw dekoracyjny różowo-żółty

1,3 kg

Sari zawiera zestaw dekoracyjny różowo-żółty

1,3 kg

Zabudowa
Markiza dachowa THULE OMNISTOR 6300, szerokość 350 cm, wysięg 250 cm

29 kg

Tylne oprawy oświetleniowe z dynamicznym światłem migowym

1 kg

Bagażnik rowerowy THULE montowany na dyszlu, na 2 rowery, ładowność 60 kg

10 kg

Tylny bagażnik rowerowy THULE na 2 rowery, ładowność 40 kg

7,5 kg

Garaż pod łóżkiem piętrowym (niedostępny w połączeniu z układem ogrzewania gorącą wodą ALDE, bez stolika do

5 kg

malowania pod łóżkiem dziecięcym)

Woda / gaz / elektryka
Czujnik tlenku węgla

0,5 kg

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

2,2 kg

i filtr gazu
Zbiornik świeżej wody 47 l

28 kg

Gniazdo zewnętrzne w przedsionku, z wyjściem 230 V i SAT/TV

0,4 kg

Adapter 7/13-biegunowy do kabla przyłączeniowego do samochodu osobowego

0,3 kg

Przyłącze do miejskiej sieci wodnej

0,5 kg

Zewnętrzne przyłącze gazu

1,5 kg

Bojler elektryczny TRUMA, 14 l (możliwość rezygnacji z pokrywy luku bagażowego)

15 kg

Pompa wody z dodatkowym przełącznikiem

0,4 kg

Zestaw Autark-Set z regulatorem ładowania z funkcją Booster, akumulatorem, czujnikiem akumulatora i skrzynką na 29 kg
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akumulator
Przygotowanie pod zestaw Autark-Set z regulatorem ładowania z funkcją Booster, czujnikiem akumulatora oraz

2,8 kg

skrzynką na akumulator
Pilot zdalnego sterowania drogą radiową systemu oświetleniowego z nadajnikiem ręcznym

0,3 kg

Podwójne gniazdo do ładowania USB oraz lampki przy łóżkach dziecięcych z gniazdem USB do ładowania

0,1 kg

Smart Home
HOBBY CONNECT, sterowanie techniką pokładową za pomocą panelu sterowania TFT oraz złącza Bluetooth

0,1 kg

i aplikacji
HOBBY-CONNECT+, zdalne sterowanie techniką pokładową za pomocą telefonii komórkowej i aplikacji

0,6 kg

Rama / bezpieczeństwo
Zabezpieczenie zaczepu KNOTT „KS 25”

0,3 kg

Koło zapasowe z uchwytem, zamiast zestawu naprawczego, montowane pod podłogą

26 kg

System stabilizacji KNOTT ETS Plus

5,7 kg

Felgi
Felgi z metali lekkich, srebrne, do typu 560
Felgi z metali lekkich, czarne, polerowane, do typu 560

Część mieszkalna
Wykładzina w części mieszkalnej, wyjmowana

10 kg

Kuchnia
Wyciąg oparów DOMETIC wraz z 10-stopniowym regulatorem obrotów Hobby

3 kg

Część sypialna
Łóżko dziecięce, 3-piętrowe z zabezpieczeniem przed wypadnięciem i drabinką

15 kg

Narzuta dzienna na łóżko

1,5 kg

Oświetlenie LED
Oświetlenie wnętrza, wykonanie zależnie od modelu

0,3 kg

Ogrzewanie / klimatyzacja
Elektryczne ogrzewanie dodatkowe TRUMA Ultraheat z CI-BUS

2 kg

Ogrzewanie podłogowe do typu 540

4 kg

Klimatyzator dachowy DOMETIC FreshJet z CI-BUS, z funkcją grzania, bez oświetlenia, 2,2 kW

32 kg

Przygotowanie do instalacji klimatyzatora dachowego

1,5 kg

Multimedia
Przegubowy uchwyt na telewizor wraz z niezbędnymi przyłączami, bez kabli wideo (cinch)
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2 kg
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Maszt anteny TV TELECO
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0,9 kg

