
VANTANA DE LUXE 
Κ 60 FT

ΔΙΑΤΑΞΗ

Συνολικό μήκος 5,998 mm

Συνολικό πλάτος 2,050 mm

Τεχνικά αποδεκτή συνολική μάζα 3,500 κιλά

Συνολικό ποσό: 57.300 €

Σημείωση: Τα οχήματα που εμφανίζονται είναι παραδείγματα μοντέλων. Οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλα Κ60 FT Φορτίο ρυμουλκούμενου, φρένο 2.500 κιλά

1,600 x 740 mm Αριθμός ατόμων σε λειτουργία 4Μετατροπή κρεβατιού στην καμπίνα του οδηγού

(Μήκος x πλάτος)

Ζώνες τριών σημείων 4

Πρόσθετες πρίζες, 2 x 12 V Καθιστικό / κάτω από το κρεβάτι Αριθμός κρεβατιών / κρεβατιών 2 / 2

Πρόσθετες πρίζες, 2 x 230 V. Χώρος ύπνου / κάτω από το κρεβάτι προαιρετικός

αριθμός αξόνων 2 1,850 x 1,500 / 1,450 mmΚρεβάτι γαλλικού τύπου (Μήκος x πλάτος)

Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς

1,820 x 580 mmμεταξόνιο 4,035 mm Μετατροπή κρεβατιού, καθιστικό (Μήκος x πλάτος)

μέγεθος τροχού 225/75 R 16 CP

Δεξαμενή καυσίμων 90 λίτρα
Γύρος κύκλου 14,43 μ

AdBlue-Tank 19 λίτρα
συνολικό μήκος 5,998 mm

Δεξαμενή λυμάτων 90 λίτρα
Συνολικό πλάτος 2,050 mm

Δεξαμενή γλυκού νερού 95 λίτρα
Συνολικό ύψος 2,669 mm

Εσωτερικό ύψος 1,905 mm

Τεχνικά αποδεκτή συνολική μάζα 3,500 κιλά

Άδειο βάρος 2,803 κιλά

Χώρος για μπουκάλια αερίου 2 x 11 κιλά

Μάζα σε λειτουργία 2,924 κιλά

Αριθμός υποδοχών (12 V / 230 V) 1 / 4

Φορτίο πρόσθετπ 576 κιλά

Φορτιστής 25 Α

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Μηχανοποίηση: FIAT Ducato 2,3 l - 140 Multijet, Euro 6d-TEMP, Δομή: βήμα εισόδου, ηλεκτρικά επεκτάσιμο, πλάτος 550 mm,

2.287 cc, 103 kW / 140 PS, με τεχνολογία εκκίνησης / διακοπής και Αποστράγγιση νερού μέσω συρόμενης πόρτας με φως εισόδου LED,

Πακέτο ECO | Καμπίνα οδηγού: Πανόραμα παράθυρο οροφής "HOBBY TOP", Εξαγωγή μπουκαλιών αερίου, κατάλληλο για φιάλες των 2 x 11 kg, αποθηκευτικός χώρος

ανοιγόμενο, διπλά τζάμια και απόχρωση, θήκη κυπέλλου, θήκη tablet Δάπεδο, συρόμενη πόρτα με παράθυρο και αποθηκευτικούς χώρους, προσδένοντας τα μάτια στο

και υποδοχή φόρτισης USB, κάθισμα οδηγού και συνοδηγού με μπράτσα Χώρος αποθήκευσης | Σαλόνι: ντουλάπια τοίχου με άφθονο αποθηκευτικό χώρο,

Καρέκλα καπετάνιου, περιστρεφόμενο και ρυθμιζόμενο στο ύψος, οδηγός και Ντουλάπα, μετάβαση από την καμπίνα του οδηγού στο

Κάθισμα συνοδηγού καλυμμένο με ύφασμα καθιστικού, χώρο αποθήκευσης Χώρος διαβίωσης | Διακόσμηση επίπλων: Olmo Pavarotti / Magnolia |

Στέγη καμπίνας, σύστημα σκουρόχρωμα REMIS για εμπρός και Συνδυασμοί ταπετσαριών: Patch | Κουζίνα: ψυγείο DOMETIC, 90

Πλαϊνά παράθυρα στην καμπίνα | Φωτισμός LED: φως οροφής Λίτρα, με διπλό στοπ, τεχνολογία συμπιεστή, νεροχύτη κουζίνας

στο σαλόνι, φωτισμός στο γκαράζ | Υπνος: Συνδυασμός ανοξείδωτου χάλυβα με ηλεκτρική κουζίνα 2 καυστήρων

Σύστημα πλαισίου GOODSIDE®, με δυνατότητα αναδίπλωσης. Ανάφλεξη, ανασυρόμενη οπλισμός και γυάλινο κάλυμμα δύο μερών,

Στρώματα με κρύο αφρό, πολλαπλά μέρη Σασί: FIAT Light Chassis, Άνετα συρτάρια μεγέθους με πλήρη επέκταση, ένθετο μαχαιροπήρουνα,

3.500 κιλά | Ζάντες: Ζάντες από κράμα 16 ", πρωτότυπο FIAT | Υποδοχή κουζίνας | Κοιμάται: Γαλλικό κρεβάτι,

Βασικό όχημα: Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος ABS, εξωτερικοί καθρέπτες, ηλεκτρικοί Στρώματα από κρύο αφρό, πολλαπλά μέρη, σασί με πτυσσόμενο πλαίσιο, αναδιπλούμενο,

ρυθμιζόμενος και θερμαινόμενος, ενσωματωμένος υπολογιστής, δεξαμενή ντίζελ, 90 λίτρα, Διακόπτης φωτός στο χώρο ύπνου | Μπάνιο: συμπαγής τουαλέτα με

Δεξαμενή AdBlue, 19 λίτρα, ESP συμπεριλαμβανομένου ASR, κάτοχος λόφου και TRACTION +, ενσωματωμένο ντους, πτυσσόμενο ντους στο χέρι

Αερόσακος οδηγού και συνοδηγού, ανυψωτικά παραθύρων, ηλεκτρικά, Μίκτης λεκάνης, περιστροφική τουαλέτα THETFORD, ντουλάπι καθρέφτη,

Πίνακας οργάνων με δαχτυλίδια χρωμίου, κλιματισμό, εγχειρίδιο με Παράθυρο κουρτίνας σε παγωμένο γυαλί, μπορεί να ανοίξει | LED

Φίλτρο γύρης στην καμπίνα, φώτα ημέρας LED, τιμόνι και Φωτισμός: φωτισμός περιβάλλοντος, η έκδοση εξαρτάται από το μοντέλο,
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Σημεία ανάγνωσης στο χώρο ύπνου, σημεία ανάγνωσης στο καθιστικό,

Φωτιστικό οροφής, φωτισμός επιφάνειας εργασίας στην κουζίνα | θερμάστρα

/ Κλιματισμός: TRUMA Combi 4 θέρμανση με 10 λίτρα

Προετοιμασία ζεστού νερού και βαλβίδα προστασίας από παγετό, πίνακας ελέγχου

TRUMA CP Classic, παροχή ζεστού νερού σε κουζίνα και μπάνιο,

Χειμερινός αερισμός για καθιστικό, ντουλάπια αποθήκευσης και κρεβάτια |

Νερό / αέριο / ηλεκτρικά: δεξαμενή λυμάτων, 90 λίτρα, δεξαμενή γλυκού νερού,

95 λίτρα, προστατευμένη από τον παγετό, ενσωματωμένη μπαταρία AGM, 12 V / 95 Ah,

Ρυθμιστής αερίου με προστασία από υπερπίεση (DIN EN 12 864) και

Γραμμή εύκαμπτου σωλήνα, διανομέας αερίου στη μεσαία ομάδα καθισμάτων, στάνταρ Χόμπι

Πίνακας ελέγχου, τροφοδοτικό, 12 V / 230 V, διαδοχική υποβρύχια αντλία,

Ανιχνευτής καπνού | Πολυμέσα: προετοιμασία για δορυφορικό σύστημα, τηλεόραση

Σύνδεση, με πρίζα 12 V / 230 V και κεραία |

Δερμάτινο κουμπί επιλογής, κεραία οροφής,

Προετοιμασία ραδιοφώνου με ηχεία, κιτ επισκευής ελαστικών,

Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων, εγχειρίδιο 6 ταχυτήτων, πτερύγια λάσπης, εμπρός, 

Προφυλακτήρας, εμπρός βαμμένος σε χρώμα αμαξώματος, κρουζ κοντρόλ, 

Προειδοποιητικό τρίγωνο και κιτ πρώτων βοηθειών, σύστημα ακινητοποίησης, ηλεκτρονικό, 

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειριστήριο |

Επιλογές σχεδίασης: λευκό χρώμα, γρίλια καλοριφέρ και

Μαύρα καλύμματα προβολέων, μαύρη διακόσμηση | Παράθυρο:

Παράθυρο κουρτίνας, μεντεσέ, διπλά τζάμια και απόχρωση,

Συνδυασμένες κασέτες με πλισέ συσκότιση και περσίδες προστασίας εντόμων,

για όλα τα παράθυρα | Κατασκευή: Μ6 μόνωση υψηλής απόδοσης και XPS

Foam, GRP εσωτερικό δάπεδο με θερμομόνωση XPS, καπάκι οροφής

DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, με συσκότιση

και πτυχωτή οθόνη εντόμων στο σαλόνι, κουκούλα οροφής DOMETIC

SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, με συσκότιση και

Πτυχωτή οθόνη εντόμων στο χώρο ύπνου, ΤΕΛΗ τέντα οροφής

OMNISTOR σε μαύρο, πλάτος 375 cm, πτυχωτή οθόνη εντόμου για

Συρόμενη πόρτα |

ΕΞΤΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Μηχανή

FIAT Ducato 2,3 l - 160 Multijet Power, Euro 6d-TEMP, 2,287 ccm, 118 kW / 160 PS, με τεχνολογία εκκίνησης / διακοπής 15 κιλά

και ECO-Pack

FIAT Ducato 2,3 l - 180 Multijet Power, Euro 6d-TEMP, 2,287 ccm, 130 kW / 178 PS, με τεχνολογία εκκίνησης / διακοπής 15 κιλά

και ECO-Pack

Υπνος

Μετατροπή κρεβατιού για καμπίνα οδηγού συμπεριλαμβανομένης της
ταπετσαρίας

10 κιλά

Μετατροπή κρεβατιού για καθιστικό, συμπεριλαμβανομένης της
ταπετσαρίας

14 κιλά

Νερό / αέριο / ηλεκτρικό ρεύμα

Πρόσθετες πρίζες, 2 x 12 V / 2 x 230 V 2 κιλά

Δεξαμενή λυμάτων, 90 λίτρα, θερμαινόμενη 1 κιλό

Εξωτερική πρίζα 12 V / 230 V, συμπεριλαμβανομένης σύνδεσης SAT / TV 0,4 κιλά

Ρυθμιστής πίεσης αερίου TRUMA MonoControl, συμπεριλαμβανομένου του αισθητήρα σύγκρουσης 1 κιλό

Ο ρυθμιστής πίεσης αερίου TRUMA DuoControl περιλαμβάνει αυτόματο διακόπτη, αισθητήρα σύγκρουσης και Eis-Ex 2 κιλά

Φίλτρο αερίου TRUMA για Mono- ή DuoControl 0,4 κιλά

Απομακρυσμένη οθόνη για ρυθμιστή πίεσης αερίου TRUMA DuoControl 0,6 κιλά

Ασύρματο σύστημα συναγερμού με προειδοποίηση αερίου για αναισθητικά αέρια, προπάνιο και βουτάνιο 1 κιλό

Υποδοχή διπλής φόρτισης USB, 1x το καθένα για χώρους καθιστικού και ύπνου 0,1 κιλά

Προετοιμασία για κάμερα οπισθοπορείας 0,8 κιλά

Προετοιμασία για ηλιακό σύστημα 1 κιλό

Πρόσθετη μπαταρία AGM, 12 V / 95 Ah 28 κιλά
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ΠΟΛΥΜΕΣΑ

Συνδυασμός SAT / TV δορυφορικού συστήματος TELECO, επίπεδη οθόνη LED 22 ιντσών με δέκτη / δέκτη και DVD player, 15,4 κιλά

Τηλεοπτικό απόσπασμα

Σύστημα πλοήγησης με DAB +, συμπεριλαμβανομένης της συσκευής αναπαραγωγής CD / DVD, βάσης δεδομένων κάμερας οπισθοπορείας και χώρου στάθμευσης 4,7 κιλά

Εξυπνο σπίτι

HOBBY CONNECT, έλεγχος για ενσωματωμένη τεχνολογία μέσω πίνακα ελέγχου TFT και Bluetooth μέσω εφαρμογής 0,5 κιλά

HOBBY CONNECT +, τηλεχειριστήριο για ενσωματωμένη τεχνολογία μέσω κινητού ραδιοφώνου μέσω εφαρμογής 0,6 κιλά

Βασικό όχημα

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 9 ταχυτήτων 18 κιλά

Αυτόματος κλιματισμός

Φώτα ομίχλης 2 κιλά

Ρεύμα ρυμούλκησης SAWIKO, αποσπώμενο 29 κιλά

Ρεύμα ρυμούλκησης SAWIKO, άκαμπτο 29 κιλά

Designvarianten

Φινίρισμα βαφής Fergrau, μάσκα ψυγείου και καλύμματα προβολέων ασημί, διακοσμητικό ασήμι

Μαύρο φινίρισμα, μάσκα ψυγείου και καλύμματα προβολέων ασημί, διακοσμητικό ασήμι

Χρώμα ασημί, μάσκα ψυγείου και καλύμματα προβολέων μαύρο, μαύρο διακοσμητικό

Καμπίνα οδηγού

Χαλί πόρτας στην καμπίνα 1,5 κιλά

Θερμικές κουρτίνες συμπεριλαμβανομένης μόνωσης ποδιών 4,5 κιλά

παράθυρο

Παράθυρα πλαισίου, μεντεσέ, διπλά τζάμια και απόχρωση, για τυπικά παράθυρα 8 κιλά

Παράθυρο πλαισίου, μεντεσέ, διπλά τζάμια και απόχρωση, στο υπνοδωμάτιο στα αριστερά 1,9 κιλά

Παράθυρο πλαισίου, μεντεσέ, διπλά τζάμια και απόχρωση, στο υπνοδωμάτιο στα δεξιά 1,9 κιλά

Παράθυρο κουρτίνας, μεντεσέ, διπλά τζάμια και απόχρωση, στο υπνοδωμάτιο στα δεξιά 2,1 κιλά

Παράθυρο κουρτίνας, μεντεσέ, διπλά τζάμια και απόχρωση, στο υπνοδωμάτιο στα αριστερά 2,1 κιλά

κατασκευή

2 κιλάΚαπάκι οροφής DOMETIC SEITZ, Micro-Heki 280 x 280 mm, με πλισέ συσκότιση και οθόνη εντόμων στο 

Αποχωρητήριο

Σαλόνι

Χαλί στο σαλόνι, αφαιρούμενο 10 κιλά

Συνδυασμοί ταπετσαριών

Βίγκο
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κουζίνα

DOMETIC ψυγείο, 80 λίτρα, 12 V / 230 V + αέριο, τεχνολογία απορρόφησης 8 κιλά

Θέρμανση / κλιματισμός

Πίνακας ελέγχου TRUMA Combi CP Plus LCD 0,2 κιλά

Προετοιμασία κλιματισμού οροφής 1,5 κιλά

Θέρμανση TRUMA Combi 6 E, αντί για Combi 4 1,1 κιλά
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