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Onze voertuigen – een uitstekende keuze.
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De resultaten van de actuele keuze van de lezers van het vaktijdschrift promobil

zijn bekend: HYMER-campers zijn niet alleen uitstekend, maar staan ook in 2018 bij de
belangrijkste categorieën weer op de eerste plaats. We zijn blij met zo veel vertrouwen.
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Gewoonweg top:
een directe vergelijking van HYMER met 19 andere fabrikanten van campers:
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1e plaats in de categorie "waarde bij doorverkoop"

1

1e plaats in de categorie "klantenservice"

1

1e plaats in de categorie "afwerking"

1

1e plaats in de categorie "betrouwbaarheid"
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De pionier
Uitvinder, visionair,
ondernemer
Erwin Hymer richtte de bijzonder succesvolle
Erwin Hymer Group op en schreef zo
campinggeschiedenis.
Technische kennis, een pioniersgeest met ondernemingszin,
een gezonde portie vastberadenheid en toewijding − hierin
blonk Erwin Hymer als mens uit. De oprichter van de onder
neming, overleden in april 2013, begint klein en bouwt een
ondernemingsgroep uit, die vandaag de dag tot de leidinggevende producenten van campers en caravans in Europa hoort
en wereldwijd actief is.
Als jonge ingenieur gaat Erwin Hymer in 1956 in op de uitno
diging van zijn ouders en gaat hij aan de slag in de garage van
zijn vader Alfons, in Bad Waldsee (Oberschwaben, Duitsland).
Al een jaar later ontwikkelt hij samen met de ontwerper
Erich Bachem de eerste caravan − de oer-Troll. Dat is het begin
van een nieuw tijdperk! In 1971 zet hij een volgende doorslaggevende stap: de eerste camper van het merk HYMER gaat in
première. Dat is een belangrijke mijlpaal in de jarenlange
geschiedenis van onze onderneming!

Erwin Hymer (* 27 juli 1930 † 11 april 2013), toonaangevende
persoonlijkheid voor de Europese caravan- en camperbranche

Tal van verschillende series, modellen en indelingen werden in
de voorbije 60 jaar gebouwd.
Vele campers en caravans zijn maatgevend en baanbrekend
voor nieuwe trends − vooral op het gebied van techniek, comfort, kwaliteit, design en veiligheid. Voor de oprichter van ons
bedrijf, Erwin Hymer, was het daarbij steeds essentieel om bij
nieuwe stappen en verdere ontwikkelingen rekening te houden met de wensen van de klant.
Dankzij zijn uitzonderlijke inventieve geest en zijn onuitputtelijke creativiteit heeft Erwin Hymer decennialang een stempel
gedrukt op de hele sector. Heel zijn filosofie dient ons als voor
beeld voor toekomstige beslissingen binnen de onderneming.
Het concept “mobiel reizen” is vanouds onlosmakelijk met de
naam HYMER verbonden. Onze klanten merken de passie en
de professionaliteit, waarmee wij onze voertuigen ontwikkelen
en bouwen. Bij HYMER zijn we niet alleen trots op onze meer
dan 60-jarige bedrijfsgeschiedenis, maar ook op onze medewerkers, die elke dag hun energie en ideeën investeren om het
origineel op reis te sturen.

De HYMER-methode
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Flexibele buscampers
voor meer individualiteit

Met de ontwikkeling van de “Caravano” in 1961 geeft HYMER
een nieuwe dimensie aan het mobiele reizen en vestigt zich als
fabrikant van buscampers resp. uitgebouwde bestelauto’s in
Duitsland. Deze bestelauto vormde als innovatieve buscamper
ook in het segment van de compacte recreatievoertuigen de
basis van de succesvolle ondernemingsgeschiedenis. Vanwege
de wendbaarheid, de compacte buitenmaten, de flexibele
en doordachte plaatsing van de stoelen en de veelzijdige gebruiksmogelijkheden – niet alleen voor lange vakanties en een
spontaan weekendje weg, maar ook als transportvoertuig en

De kroniek van de HYMERCAR-buscampers.

1923

Alfons Hymer begint met de
bouw van agrarische voertuigen.

1985

Het bijzondere aan de nieuwe
HYMERCAR 2 op een Fiat Ducatochassis is de praktische indeling
met een afscheidbare was- en
toiletruimte.

2014

De modellen Sydney Drive en
Serengeti pronken met hun
flexibele interieur en individuele
gebruik van de opbergruimte.

1957

Erich Bachem (“ERIBA”) en
Erwin Hymer bouwen de eerste
caravan: de oer-Troll.

1989

Tegelijk verschijnt de HYMERCAR 3
op een Fiat Ducato-chassis met
een slank, hoog dak, opvallende
zetels in lengterichting en een
extra bed.

2015

De uiterst compacte HYMERCAR
Ayers Rock is van alle luxe voorzien en biedt voldoende plaats
aan maximaal vier personen.

Tegelijk komen de HYMERCAR
Van en Family op de markt –
voor het eerst met het opvallende, gegroefde dak en een nieuwe
indeling.

2016

Met zijn innovatieve conceptstudie
op basis van de Mercedes-Benz
V-klasse wint HYMER de
“European Innovation Award”.
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1961

De eerste camper van het bedrijf
HYMER, met de hand gemaakt:
de Caravano.

1992

HYMER werkt zijn HYMERCARvloot bij en komt met een nieuw
koppel aanzetten: de Magic
(links) pronkt met een badkamer,
de Fantasy met opbergruimte.

2016

De eerste HYMERCAR op basis
van de Mercedes-Benz Sprinter:
der Grand Canyon S met rijeigenschappen op personenautoniveau.

1975

De twee buscampers 500 en 501
op het chassis van een Mercedes
L 206 D/L 207 – met het hefdak
van de caravans – zijn de voorlopers van een nieuwe productserie.

1993

Klein, maar fijn: de bijna vier
meter lange HYMER Van op basis
van de kleine Fiat Talento – de
ideale buscamper voor reizende
stellen.

2018

Een uitzonderlijke begeleider: de
HYMERCAR Free bekoort dankzij
het moderne design, het ruime
interieur en het hoogwaardige
decor.

1980

De Hymertramp op basis van de
Bedford Blitz met hefdak biedt
een extra slaapplaats dankzij
de omklapbare, enkele stoelen
achterin.

1994

De productie van de HYMERCAR
Fantasy wordt stopgezet, alleen
de Magic blijft. En deze wordt
prompt tot “Camper van het jaar”
gekozen.

tweede auto voor dagelijks gebruik – zijn de compacte buscampers of campers van de firma HYMER bijzonder populair.
De flexibele recreatievoertuigen en buscampers zijn zowel met
als zonder badkamer verkrijgbaar en worden tegenwoordig
verkocht onder de merknaam HYMERCAR. Op basis van Mercedes of Fiat ontstaan zo comfortabele buscampers – ook met
vouw- of uitzetdak, met versnellingsbak of automatische transmissie. Kies geheel naar wens uw nieuwe maatje voor op reis
of in het dagelijkse leven.

1982

De buscampers worden nu
HYMERCAR genoemd. De hoekige
HYMERCAR 1 op basis van de
Ford Transit doet optisch sterk
denken aan de Amerikaanse
bestelauto’s.

2008

Bij de relaunch van de HYMERCARserie maken de details het verschil:
afgeschuinde meubels en een
neerklapbare tafel bieden meer
bewegingsvrijheid.

1983

De half-integraal Eribacar is een
kruising tussen de transportwagen
Renault Trafic en de opbouw van
een caravan uit de Touring-serie.

2011

De verder ontwikkelde modelreeks is grensverleggend inzake
comfort, ruimte en de afzonderlijke natte cel met douche en
toilet.

2018

De nieuwe HYMERCAR Grand
Canyon S op basis van de nieuwe
Mercedes-Benz Sprinter.

Bezoek het Erwin Hymer-museum
en laat je onderdompelen in de
wereld van het mobiele reizen.
www.erwin-hymer-museum.de
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HYMERCAR Fiat highlights
Veilig en alles aan boord.
Tot het enorm hoge rijcomfort van een HYMERCAR op basis
van de Fiat Ducato behoort ook een standaardveiligheidsuitrusting, die niets te wensen overlaat. Deze omvat een bestuurders en passagierairbag, ABS, ASR en ESP incl. Traction+. Verder
vergemakkelijken elektrisch instel- en verwarmbare buiten
spiegels, dagrijlicht, Hill Holder en een afdalingsassistent een

veilige en comfortabele rit. De optionele sterke Fiat multijet-II-motor met 96 kW/130 pk is op basis van zijn geringe verbruik een toonbeeld van economisch en duurzaam rijplezier.
De pittige en robuuste 4-cilinder-turbodiesel voldoet aan de
uitlaatgasnormen Euro 6 en EEV.

Spoorassistent

Herkenning van verkeersborden

De spoorassistent (LDWS) waarschuwt de bestuurder met een geluidssignaal als hij afwijkt van de rijstrook.

Dankzij het herkenningssysteem voor verkeersborden (TSR) verschijnen
waarschuwingsborden op het dashboard.

Cabinestoelen

Multifunctioneel stuur

De Captain-Chair-cabinestoelen met ingebouwde hoofdsteun bieden
een uitstekend zitcomfort en kunnen 180° gedraaid worden.

Via het instelbare, multifunctionele stuur kunnen de radio en andere
aangesloten apparatem gemakkelijk bediend worden.

Electronic Stability Control (ESC)

Traction+ met Hill Descent Control

Dit vooruitstrevende systeem controleert continu het rijden. Het
remt indien nodig of vermindert de snelheid.

Zorgt dat u ook op een moeilijke ondergrond zonder problemen kunt
rijden. Bergaf helpt het systeem om de gewenste snelheid aan te
houden.

Versnellingsbak Comfort Matic

Regensensor

Door automatisch in elke rijsituatie de optimale versnelling te gebruiken, wordt de rit ontspannen en vermindert het brandstofverbruik.

Activeert bij regen automatisch de ruitenwissers.

Bandenspanningssensor

Preventie tegen over de kop slasn

Controleert continu de bandenspanning en waarschuwt met een indicatie op het dashboard als de minimumwaarde niet bereikt wordt.

Bij groot gevaar voor over de kop slaan ondersteunt deze stabiliteitsfunctie de ESC.

Led-dagrijlicht
De koplampen met led-dagrijlicht hebben 40% meer lichtopbrengst en dragen zo ook overdag bij aan een passieve
veiligheid.

De weergegeven uitvoering bestaat gedeeltelijk uit opties

De HYMER-methode

De HYMER-methode | HYMERCAR-highlights

10

11

HYMERCAR Mercedes-Benz highlights
Dynamisch rijden is standaard.
HYMERCARS op basis van de nieuwe Mercedes-Benz Sprinter
hebben standaard een uitgebreid veiligheidspakket. Tot de
rijdynamiekregeling behoren het antiblokkeersysteem ABS,
de antislipregeling ASR, EBV en de hydraulische remassistent
BAS. Bovendien: de nieuwste generatie van het elektronische
stabiliteitsprogramma ESP, de ladingsafhankelijke regeling Load

Adaptive Control LAC, de kantelbeveiliging Roll Over Mitigation
en Roll Movement Intervention ROM/RMI, de onderstuurcontrole
Enhanced Understeering Control EUC en het stabiliserings
systeem voor aanhangwagens Trailer Stability Assist TSA. Om nog
veiliger te rijden bij regen en op natte wegen: Brake Disc Wiping,
Electronic Brake Prefill en lichtautomaat nu ook standaard.

7G-Tronic automatische versnellingsbak

Zijwindassistent

De optioneel verkrijgbare, automatische versnellingsbak 7G TRONIC
PLUS met zeven versnellingen garandeert een optimaal verbruik en
een rustige rijstijl.

Door automatisch te remmen, helpt de standaard zijwindassistent u
om op uw rijstrook te blijven, ook bij zijwind.

Spoorassistent

Dodehoekassistent

De spoorassistent waarschuwt met behulp van akoestische en visuele
signalen voor het per ongeluk op de verkeerde weghelft terechtkomen.
Bij een actieve spoorassistent grijpt het systeem bovendien corrigerend
in door doelgericht te remmen. Het risico op ongevallen door slaperigheid wordt zo beperkt.

De optionele dodehoekassistent merkt voertuigen in de dode hoek
op en waarschuwt de bestuurder door visuele en akoestische signalen.
Incl. Rear Cross Traffic om bij het achteruitrijden kruisende voertuigen
te herkennen.

Afstandsassistent DISTRONIC

Oplettendheidsassistent

De assistent behoudt automatisch de gekozen afstand tot het voorgaande voertuig – en remt indien nodig automatisch af tot stilstand.

Dit systeem analyseert het rijgedrag individueel, herkent fouten bij
oververmoeidheid of afleiding en waarschuwt de bestuurder.

Parkeerassistent met 360°-camera

Verkeersbord-assistent

Gemakkelijker parkeren en veiliger wegrijden: optische en akoestische
signalen waarschuwen voor obstakels, bovenop het beeld op het
Mercedes-display van max. 10,25".

De verkeersbord-assistent registreert met een multifunctionele camera
verkeersborden en helpt u door herkende snelheidsbeperkingen en inhaalverboden weer te geven. Als het systeem merkt dat u in een straat
tegen de richting rijdt, krijgt u een waarschuwing. Ook beperkt zichtbare verkeersborden (bijv. bij regen) worden door de camera herkend.

Automatisch ruitenwissysteem

Mercedes MBUX-multimediasysteem

De ruitensproeiervloeistof komt rechtstreeks uit de ruitenwisserbladen –
zodat het water optimaal verdeeld wordt zonder uw zicht te beperken.

Het MBUX-multimediasysteem met een touchscreen van max. 10,25“
(26 cm) bekoort door de intuïtieve aanraakbediening, een touch
screen met hoge resolutie en veelvuldige communicatie- en infotainmentmogelijkheden. Bovendien vormt het de basis voor talloze
assistentiesystemen.

Vierwielaandrijving
Door de in te schakelen, optionele vierwielaandrijving,
meer tractie, een betere rijstabiliteit en ADAPTIVE ESP®
van de nieuwste generatie kunt u ook bij slechte weersomstandigheden en een slecht wegdek grote uitdagingen
het hoofd bieden.

De weergegeven uitvoering bestaat gedeeltelijk uit opties
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Modeloverzicht

Ziet er niet alleen klasse uit
De HYMERCAR-modellen.

HYMERCAR Free met badkamer

HYMERCAR zonder badkamer

HYMERCAR met badkamer

HYMERCAR met badkamer

Op Fiat-chassis

Op Fiat-chassis

Op Fiat-chassis

Op Mercedes-Benz-chassis

Ayers Rock | pagina 28

Grand Canyon S | pagina 38

Free 540 | pagina 14

Sydney | pagina 22

Free 600 | pagina 14

Grand Canyon | pagina 28

Free 602 | pagina 14

Yosemite | pagina 28

Yellowstone | pagina 28
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HYMERCAR Free
U houdt van het buitengewone? In uw vrije tijd beslist u graag spontaan en snel?
Dan is de HYMERCAR Free speciaal voor uw behoeften ontworpen!
Het moderne design, het ruime interieur en de hoogwaardige decors maken van de HYMERCAR
Free de perfecte reisbegeleider, waar u ook bent. Laat u verrassen door de talloze details, de
extra pakketten en bijzonderheden. Op verzoek is de buscamper ook beschikbaar met een
uitzetdak, waardoor u in een handomdraai vier slaapplaatsen heeft.

NIEU W

• HYMERCAR Free 540 pagina 20
• HYMERCAR Free 600 pagina 20
• HYMERCAR Free 602 pagina 21

Optioneel slaapdak

Geïsoleerde
aluminium raamframes

Heteluchtverwarming
van 4 kW met
warmwaterboiler

Sfeerverlichting
in woon- en
keukengedeelte

Vliegenhorplissé voor
schuifdeur standaard

Aparte
kledingkast

HYMERCAR Free

De hele wereld is uw thuis.

HYMERCAR Free
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Wonen en koken

Wonen en koken
HYMERCAR Free

Zelfs bij een compacte voertuiglengte van minder dan 6 meter verschaft het woongedeelte
van de HYMERCAR Free een open, ruim gevoel.

Het keukenblok van de
HYMERCAR Free is voorzien
van een kook- en spoelbakcombinatie met een 2-pits
gaskooktoestel. Fornuis en
spoelbak kunnen met een
glazen afdekking gesloten
worden, zodat u een groot
werkvlak heeft.

De inhangbare tafel in de
HYMERCAR Free kan dankzij
de draaibare werkbladverlenging snel en handig
uitgebreid worden.

In de erg diepe laden en de
dakbergkast in de keuken kunt u
al uw vaatwerk en proviand
kwijt. De laden zijn uitgerust met
hoogwaardige uittrek, incl.
zelfsluiting. Dankzij een uitbreiding van het werkvlak kan
het keukenblok in een handomdraai vergroot worden.

De grote, schuifdeur aan de zijkant van de HYMERCAR Free
garandeert u een prachtig uitzicht. Bovendien beschermt
het standaardvliegenhorplissé tegen muggen en andere
ongenode gasten.

HYMERCAR Free
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Slapen en badkamer

HYMERCAR Free
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Slapen en
badkamer
Kwaliteit verwent
uw zintuigen.

De compacte badkamer sluit u met een
ruimtebesparende roldeur. Tijdens
het douchen worden de spiegelkast, de
wastafel en het toilet met een douchegordijn tegen opspattend water beschermd.
Een afvoergoot rondom de douchebak
garandeert dat al het water wegloopt.

De bedden achterin de HYMERCAR Free zijn
uitgerust met een gerieflijke koudschuimmatras,
inclusief comfortabele lattenbodem – uw
garantie voor een verkwikkende nachtrust.

De opbergkasten onder het bed hebben planken, zodat de bagage netjes en overzichtelijk
in het voertuig ligt.

De kledingkast tot aan het plafond in de HYMERCAR
Free 600 biedt plaats aan uw vakantiegarderobe.
In het bovenste deel kunt u kledingstukken netjes
aan kleerhangers hangen, in het onderste deel
bevinden zich planken.

Badbenodigdheden kunt u netjes
in de spiegelkast boven de wastafel
opbergen. Bovendien is er een
open rek voor hogere voorwerpen,
zoals haarspray.

Dankzij de verticaal te
plaatsen lattenbodem
achter in de HYMERCAR
Free ontstaat een brede
doorgang, waarin u ook
grote voorwerpen (bijv.
fietsen) gemakkelijk
kunt laden. Dankzij de
sjorogen, die in de vloer
en in het bed achterin
zijn geïntegreerd, kunt
u de lading veilig
bevestigen.
In een handomdraai vormt u de zitgroep optioneel
om tot een comfortabel bed met een afmeting van
182 x 101/62 cm.
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540 en 600

HYMERCAR Free 540

FREE 540

3.300 kg [ 3.500 kg ]

[

541

]
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Free 602

Highlights:

HYMERCAR Free 602

✺

FREE 602

•	dwarsbed achterin met een ligoppervlak van 196 x 132/122 cm

Highlights:

3.300 kg [ 3.500 kg ]
599

[

ligoppervlak van 192 x 120 / 54 en
182 x 80 cm

•	groot, optioneel uitzetdak met een
ligoppervlak van 200 x 135 cm
208

208

208

208

•	tafel met draaibaar verlengstuk
•	badkamer met vaste wastafel en
buitendouche dankzij uittrekbare
douchekop en badkamerraam
•

541

•	groot, optioneel uitzetdak met een
ligoppervlak van 200 x 135 cm
•	tafel met draaibaar verlengstuk
•	badkamer met vaste wastafel en
buitendouche dankzij uittrekbare
douchekop en badkamerraam

599

halfhoge kledingkast

]•	
✺eenpersoonsbed achterin met

•	halfhoge kledingkast

•	compressorkoelkast 65 l

•	compressorkoelkast 65 l

Free 540

Afmetingen (l x b x h)

Massa rijklaar

Extra lading/
Optie*

541 x 208 x 260 cm

2.740 kg

560 – 1.110 * kg

HYMERCAR Free 600

FREE 600

3.300 kg [ 3.500 kg ]

[

599

Zitplaatsen

Slaapplaatsen/
Optie*

*

]

Highlights:

✺

•	dwarsbed achterin met een ligoppervlak van 196 x 152/140 cm

208

208

•	groot, optioneel uitzetdak met een
ligoppervlak van 200 x 135 cm
•	tafel met draaibaar verlengstuk
•	badkamer met vaste wastafel en
buitendouche dankzij uittrekbare
douchekop en badkamerraam

599

•	kledingkast tot aan het plafond, halfhoge kledingkast onder de koelkast
•	compressorkoelkast 90 l

Free 600

Afmetingen (l x b x h)

Massa rijklaar

Extra lading/
Optie*

599 x 208 x 260 cm

2.795 kg

505 – 1.055 * kg

*Optie = optionele uitvoering **Bij het ter perse gaan stonden de gegevens nog niet vast

Zitplaatsen

Slaapplaatsen/
Optie*

*

Free 602

Afmetingen (l x b x h)

Massa rijklaar

Extra lading/
Optie*

599 x 208 x 260 cm

2.825 kg

475 – 1.025* kg

Zitplaatsen

Slaapplaatsen/
Optie*

*

HYMERCAR Free

HYMERCAR Free

HYMERCAR Sydney
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HYMERCAR
Sydney
De HYMERCAR Sydney onderscheidt zich door een flexibel stoelconcept met 3, 4 of 5 stoelen.
Bovendien kunt u de opbergruimte dankzij uitneembare meubels vergroten. Door het mobiele
toilet bent u onderweg nog minder afhankelijk. Dankzij zijn afmetingen – niet veel groter dan
een personenauto – en het doordachte opbergconcept is de HYMERCAR Sydney zeer geschikt
als multifunctioneel voertuig voor het hele gezin. Het hoge comfort in de HYMERCAR-bestelauto’s is bovendien te danken aan het slaapcomfortsysteem in alle bedden, evenals aan de
stofbekleding van de wanden en het plafond om het geluid tijdens het rijden te beperken.

• HYMERCAR Sydney pagina 26

Dieselverwarming

Slaapcomfortsysteem
met schotelveren

Compressor
koelkast 65 l

Sjorogen voor optimale
en flexibele bevestiging

Max. 5 zitplaatsen

Standaardslaapdak met
inklap- en knikbaar
tweepersoonsbed

HYMERCAR Sydney

Ook geschikt als tweede auto.

HYMERCAR Sydney
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Wonen, koken, opbergen en slapen

Wonen, koken,
opbergen en slapen

HYMERCAR Sydney

De HYMERCAR Sydney zonder badkamer is een allrounder, die zeer geschikt is voor zowel een kampeer
vakantie, een ritje naar de stad of een weekendje weg. Het variabele zitconcept maakt hiervan een multifunctioneel voertuig voor het hele gezin en een ideale tweede wagen.

Als variabele 5-zitter met bestuurders- en passagiersstoel, dubbele
bank en uitneembare vijfde zitplaats biedt de HYMERCAR Sydney prima
zitcomfort, ook tijdens het rijden.

De moderne keuken
biedt voldoende plaats
om te koken en af te
wassen. In de extra diepe
lades met hoogwaardig
inschuifmechanisme kan
kookgerei, zoals pannen
en bestek, perfect en
gemakkelijk worden
opgeborgen.

Er is ook plaats voor de “grote
mensen”: HYMERCAR garandeert
slaapcomfort voor mensen die
langer zijn dan 2 meter. Gewoon
door een beugel in te steken
boven de neergeklapte tafel kan
in de lengterichting een eenpersoonsbed met een lengte van
2,4 meter worden gecreëerd.

Ruim interieur voor gezellige onderonsjes:
de Sydney met een stahoogte van 2,65 meter
en verstelbare tafel.

HYMERCAR Sydney
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Fahrsicherheitstraining
vonHYMER:
HYMER:
Rijvaardigheidstraining van

Met de
nummer
1
Mit
der
Nummer
1
op zeker spelen.
auf Nummer Sicher.
Als eerste en enige fabrikant biedt HYMER een speciale rijvaardigheidstraining
voor campers en caravans. En dat niet alleen voor HYMER-, ERIBA- of HYMERCARbestuurders. Tenslotte hecht de uitvinder van de camper bijzonder veel belang aan
de veiligheid van alle liefhebbers van het mobiele reizen. Meer informatie over data
en kosten vindt u op: https://www.hymer.com/en/driving-safety-training/

HYMERCAR Sydney

Meer flexibiliteit door het optioneel uitneembare meubelblok en
de optionele compressorkoelbox
van 46 liter.

Ook voor
er s
b e s t u u rd
v an
met car a

In de standaarduitrusting bestaat de
HYMERCAR Sydney als 3-zitter met enkele
stoel inclusief armleuningen.

HYMERCAR Sydney

Sydney

Highlights:

3.300 kg [ 3.500 kg ]

•	groot standaarduitzetdek met een
ligoppervlak van 202 x 150 cm

496

205

205

•	in grootte verstelbare tafel,
neerklapbaar
•	dwarsbed achterin met een
ligoppervlak van 194 x 129 cm
•	slaapcomfortsysteem met schotellattenbodem en koudschuimmatrassen
voor alle ligoppervlakken

494

•	dieselverwarming van 4 kW
•

woonaccu van 95 Ah

•	compressorkoelkast 65 l

Sydney

Afmetingen (l x b x h)

Massa rijklaar

Extra lading/
Optie*

496 x 205 x 235 cm

2.665 kg

835 – 1.185 * kg

Zitplaatsen/
Optie*

Slaapplaatsen

*

SAFETY TRAINING
*Optie = optionele uitvoering

HYMERCAR Ayers Rock, Grand Canyon, Yosemite, Yellowstone
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HYMERCAR

Ayers Rock, Grand Canyon,
Yosemite, Yellowstone
Comfortabel op pad.
De HYMERCAR-modellen Ayers Rock, Grand Canyon, Yosemite, Yellowstone zijn ontworpen
met 4 zitplaatsen. Ze beschikken over een comfortabele, compacte badkamer met opklapbare
wasbak en een vast toilet. Een ander voordeel is het unieke uitzetdak, waardoor de modellen
tot echte 4-slapers omgebouwd kunnen worden. Het slaapcomfortsysteem en de met stof
beklede wanden en plafonds dempen het lawaai tijdens het rijden en dragen bij tot nog meer
comfort.

• Grand Canyon pagina 35
• Yosemite pagina 36
• Yellowstone pagina 37

Heteluchtverwarming
van 4 kW met
warmwaterboiler

Slaapcomfortsysteem
met schotelveren

Geïsoleerde aluminium
raamframes

Optimaal bevestigings
systeem voor kinderstoeltjes (ISOFIX optioneel)

Sjorogen voor
optimale en flexibele
bevestiging

Optioneel slaapdak

HYMERCAR Ayers Rock, Grand
Canyon, Yosemite, Yellowstone

• Ayers Rock pagina 34

HYMERCAR Ayers Rock, Grand Canyon, Yosemite, Yellowstone
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Wonen en koken

Wonen en koken

HYMERCAR Ayers Rock, Grand
Canyon, Yosemite, Yellowstone

De royale zitgroep biedt veel beenruimte. De klaptafel tegen de zijwand kan met slechts een
paar handgrepen groter of kleiner worden gemaakt. De tafel kan desgewenst ook in zijn geheel
tegen de wand worden geklapt.

In de ruime zitgroep kan optioneel ook ISOFIX voorzien worden.

Door het gebruik van moderne compressorkoelkasten is
ook koeling bij zeer hoge buitentemperaturen mogelijk.

De extra diepe dubbele laden
zijn uitgerust met een hoogwaardige intrekmechanisme en een
grote, tweedelige bestekbak.

De volwaardige uitrusting van de keuken omvat een
spoelbak, een geïntegreerd 2-pits gaskooktoestel en een
compressorkoelkast. Extra diepe lades en royale dakbergkasten vergemakkelijken het werk in de keuken.
Omdat de koelkast halfhoog is (bij Grand Canyon en
Yellowstone), blijft het royale gevoel van ruimte bestaan
en wordt er extra werkruimte gecreëerd.

HYMERCAR Ayers Rock, Grand Canyon, Yosemite, Yellowstone

Slapen en
badkamer
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Slapen en badkamer

Door het uitzetdak met geïntegreerd bed met slaap
comfortsysteem krijgt u een afzonderlijke slaapkamer.
De ruimte is via een ladder toegankelijk en kan
optisch afgescheiden worden door de doorgang naar
boven af te sluiten.

Kwaliteit verwent
uw zintuigen.

De compacte badkamer is met een zeer hoogwaardig, mooie en grote opklapbare wasbak
uit mineraal materiaal uitgerust. Ook als de ruimtebesparende roldeur open is, blijft
de doorgang vrij. Door het standaardvenster komt ook in de badkamer licht binnen.
De natte cel kan multifunctioneel gebruikt worden, zodat de compacte badkamer snel
tot een kledingkast omgebouwd kan worden.

HYMERCAR Ayers Rock, Grand
Canyon, Yosemite, Yellowstone

Het moderne slaapcomfortsysteem met comfortabele
koudschuimmatrassen, schotelveren en mooie stoffen
wandbekleding bij het bed achterin garanderen een
prima gezelligheid, privacy en comfort tijdens uw reis.
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HYMERCAR Ayers Rock
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HYMERCAR Grand Canyon

De grote inhoud van de compressorkoelkast van 90 liter
biedt bijzonder veel ruimte voor
voldoende gekoelde dranken.
Gemakkelijk te bereiken vanuit
de zitgroep.

Aan het keukenblok en de koelkast kan een
werkbladverlenging worden gehangen, waardoor een groter werkvlak ontstaat.

Extra plaats heeft u in de opbergruimte onder de koelkast: zo heeft
u altijd voldoende voorraad.

3.300 kg [ 3.500 kg ]

[

541

]

Highlights:

HYMERCAR Grand Canyon

✺

•	dwarsbed achterin met een
ligoppervlak van 196 x 138/123 cm

208
Afmetingen (l x b x h)

Massa rijklaar

Extra lading/
Optie*

541 x 208 x 260 cm

2.725 kg

575 – 1.125 * kg

Highlights:

[

]

✺

•	dwarsbed achterin met een
ligoppervlak van 196 x 152/140 cm

599

•	groot, optioneel uitzetdak met een
ligoppervlak van 200 x 135 cm

•	badkamer met neerklapbare
wastafel van mineraal materiaal en
een spiegelkast

541

*Optie = optionele uitvoering

•	in grootte verstelbare tafel,
neerklapbaar

3.300 kg [ 3.500 kg / 4.000 kg ]

208

208

•	groot, optioneel uitzetdak met een
ligoppervlak van 200 x 135 cm

Ayers Rock

Grand Canyon

208

HYMERCAR Ayers Rock

Ayers Rock

•	in grootte verstelbare tafel,
neerklapbaar
•	badkamer met neerklapbare
wastafel van mineraal materiaal en
een spiegelkast

599

•	kledingstang boven het dwarsbed

•	hoge kledingkast tot aan het plafond

•	compressorkoelkast 65 l

•	compressorkoelkast 90 l

Zitplaatsen

Slaapplaatsen/
Optie*

*

Grand Canyon

Afmetingen (l x b x h)

Massa rijklaar

Extra lading/
Optie*

599 x 208 x 260 cm

2.880 kg

420 – 1.120 * kg

Zitplaatsen

Slaapplaatsen/
Optie*

*

HYMERCAR Ayers Rock, Grand
Canyon, Yosemite, Yellowstone

Met de moderne compressorkoelkasten kunt
u ook bij extreem hoge buitentemperaturen
vertrouwen op voldoende gekoelde dranken –
heel gemakkelijk vanuit de keuken of de
zithoek te bereiken.

36

HYMERCAR Yosemite
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HYMERCAR Yellowstone

Zo u slaapt, zo u reist: HYMERCAR beschikt over eenpersoonsbedden met een lengte
van max. 205 cm. Het standaard HYMER-slaapcomfortsysteem met hoogwaardige
schotellattenbodem brengt het voordeel van een koudschuimmatras met meerdere
zones optimaal tot uiting. Elk lichaamsdeel wordt met de juiste tegendruk ondersteund – voor een weldadige, ontspannen nachtrust.
Een optionele warmeluchtslang dient om het gedeelte bij
het uitzetdak van de HYMERCAR te verwarmen.

3.300 kg [ 3.500 kg / 4.000 kg ]
599

Highlights:

[

]

HYMERCAR Yellowstone

✺

•	eenpersoonsbedden met een ligoppervlak van 197 x 119 en 182 x 77 cm

208
Afmetingen (l x b x h)

Massa rijklaar

Extra lading/
Optie*

599 x 208 x 260 cm

2.915 kg

385 – 1.085 * kg

[

Highlights:

]

✺

•	eenpersoonsbedden met een ligoppervlak van 205 x 77 en 187 x 119 cm

636

•	groot, optioneel uitzetdak met een
ligoppervlak van 200 x 135 cm

•	badkamer met neerklapbare
wastafel van mineraal materiaal en
een spiegelkast

599

*Optie = optionele uitvoering

•	in grootte verstelbare tafel,
neerklapbaar

3.500 kg [ 4.000 kg ]

208

208

•	groot, optioneel uitzetdak met een
ligoppervlak van 200 x 135 cm

Yosemite

Yellowstone

208

HYMERCAR Yosemite

Yosemite

•	in grootte verstelbare tafel,
neerklapbaar
•	badkamer met neerklapbare
wastafel van mineraal materiaal en
een spiegelkast

636

•	kledingstang boven het bed achterin

•	kledingstang boven het bed

•	compressorkoelkast 65 l

•	compressorkoelkast 90 l

Zitplaatsen

Slaapplaatsen/
Optie*

*

Yellowstone

Afmetingen (l x b x h)

Massa rijklaar

Extra lading/
Optie*

636 x 208 x 260 cm

2.990 kg

510 – 1.010 * kg

Zitplaatsen

Slaapplaatsen/
Optie*

*

HYMERCAR Ayers Rock, Grand
Canyon, Yosemite, Yellowstone

Kledingkast of opbergruimte: de ruime natte cel
is multifunctioneel – geheel naar eigen idee te
gebruiken.

HYMERCAR Grand Canyon S
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HYMERCAR
Grand Canyon S
Let op: kan verslavend werken!
Met een HYMERCAR op basis van de nieuwe Mercedes-Benz Sprinter wordt “even ertussenuit”
wel erg aanlokkelijk. Daarvoor zorgt de fantastische rijdynamiek, ondersteund door een omvangrijk veiligheidspakket met automatische rijassistentsystemen. Geniet van uw uitstapjes dankzij 7 G
Tronic Automatic, vierwielaandrijving, zijwind-, spoor- en dodehoekassistent. Voor nog meer
veiligheid zorgen de afstandsassistent DISTRONIC en talrijke andere hulpmiddelen. Door de
doordachte interieurindeling, de perfecte geluids- en warmte-isolatie en de economische
compressorkoelkast hebt u bovendien alles aan boord wat u nodig heeft voor kleine en grote
avonturen.

NIEUW
Fa ce lif t

Heteluchtverwarming
van 4 kW met
warmwaterboiler

Slaapcomfortsysteem
met schotelveren

Geïsoleerde aluminium
raamframes

Stopcontacten 3x 12 V
en 4x 230 V

Sjorogen voor
optimale en flexibele
bevestiging

Optionele
vierwielaandrijving

HYMERCAR Grand Canyon S

• Grand Canyon S pagina 44

HYMERCAR Grand Canyon S
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Wonen en koken

Wonen
en koken
Exclusieve uitrusting voor
onvergetelijke vakantiemomenten.

Het compacte keukenblok in de HYMERCAR Grand Canyon S
biedt voldoende werkruimte en een heleboel extra diepe
lades met hoogwaardig inschuifmechanisme en voldoende
ruimte voor potten en pannen. Zo kunt u zelf geslaagde
maaltijden bereiden. In de richel aan de zijkant van het
keukenelement kunt u een verlengstuk als uitbreiding van
het werkblad inhangen.

De grote compressorkoelkast in
de Grand Canyon S met ingebouwd vriesvak heeft een inhoud
van 90 liter.

De handige combinatie van een
2-pitsfornuis met spoelbak is
ruimtebesparend en toch erg
praktisch. Als de glasplaat
gesloten is, is er ruim voldoende
plaats om dingen neer te
zetten en te bereiden.

HYMERCAR Grand Canyon S

Flexibel te gebruiken: compleet
uitgeklapt biedt de grote zijtafel
in de Grand Canyon S heel
veel extra werkruimte. Bovendien
kan hij afhankelijk van wat u
nodig heeft, kleiner gemaakt of
volledig neergeklapt worden.
Tijdens het rijden kan hij gewoon
blijven zitten.

HYMERCAR Grand Canyon S
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Slapen en badkamer

Alle HYMERCAR-modellen beschikken standaard over het slaapcomfortsysteem met
hoogwaardige schotellattenbodem en koudschuimmatrassen. Dankzij de bredere
carrosserie heeft de HYMERCAR Grand Canyon S een ruim interieur en plaats voor
een groot ligoppervlak van 195 x 135 cm.

Het middendeel van het bed achterin kan
gemakkelijk opgeklapt worden zonder dat het
bed daarvoor afgehaald hoeft te worden.

Wonen als in
‘s werelds beste hotel.

Het rek in de badkamer is voorzien van
handige spanelastieken, zodat u de
badspulletjes steeds veilig kunt opbergen
en bij de hand hebt.

HYMERCAR Grand Canyon S

Slapen en
badkamer

De ruime, compacte badkamer in de Grand
Canyon S is hoogwaardig en handig ingericht –
met standaard een badkamerraam, een opklapbare designwasbak van mineraal materiaal en
een modern banktoilet met vulstandweergave
en wc-rolhouder.

HYMERCAR Grand Canyon S

44

Alle nieuwtjes
snel vernemen
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HYMER op het internet en op sociale media.
U wilt nog meer over ons weten?
Op onze website vindt u alle wetenswaardigheden over HYMER:
geschiedenis van het bedrijf, een overzicht van alle modellen,
gedetailleerde informatie en nog veel meer. Zullen we vrienden zijn?
Wij zijn nu ook actief op sociale media. Een bezoek aan hymer.com
en onze Facebook- of Instagram-pagina is beslist de moeite waard.

Door de in te schakelen, optionele vierwielaandrijving, meer tractie, een betere rijstabiliteit en ADAPTIVE ESP® van de nieuwste
generatie kunt u ook bij slechte weersomstandigheden en een slecht wegdek grote
uitdagingen het hoofd bieden.

Het moderne slaapcomfortsysteem met comfortabele koudschuimmatrassen in het bed achterin
garandeert ultieme behaaglijkheid, privacy en comfort plus extra opbergruimte onder het bed.

HYMERCAR Grand Canyon S

Grand Canyon S

3.500 kg

593

✺

Highlights:
•	dwarsbed achterin met een
ligoppervlak van 195 x 135 cm

203

214

•	in grootte verstelbare tafel,
neerklapbaar
•	kledingstang boven het bed
•	kledingkast onder het dwarsbed

593

HYMERCAR Grand Canyon S

•	royale badkamer met comfortabel
banktoilet en spiegelkast
•	grote compressorkoelkast met
een inhoud van 90 l
•	groot, optioneel uitzetdak met een
ligoppervlak van 200 x 122 cm
facebook.com/EribaHymerNL
instagram.com/hymer

Grand Canyon S

*Optie = optionele uitvoering

Afmetingen
(l x b x h)

Massa rijklaar

Extra lading/
Optie*

593 x 203 x 276 cm

2.795 kg

705 – 1.305 * kg

Zitplaatsen

Slaapplaatsen/
Optie*

*

HYMER-service |
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Lak

Lak
Fiat Pastel

Wit

Het interieur
in één oogopslag

Fiat Metallic

Line Blue

Imperiale Blue

Lago Blue
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Stoffen en decors

Golden White

Aluminium Grijs

Stof- en leerdesign,
vloerbedekking en houtdecors.
Stoffen

Tiziano Red

Geel

Grigio-Campovolo

Mercedes-Benz Pastel

Arctisch wit

Jupiterrood

Ferro Grijs

Zwart

Leermix

Echt leer

Profondo Red
01

02

03

04

07

06

Mercedes-Benz Metallic

Kiezelgrijs

Tenorietgrijs

Cavansietblauw

08

Obsidiaanzwart
05

Vloerbedekking

Staalblauw

Houtdecors

Iridiumzilver

09

10

11

12

Designbestickering
Stoffen

–

–

–

Echt leer

Vloerbedekking

–

Houtdecors

–

HYMERCAR Sydney

–

HYMERCAR Ayers Rock, Grand
Canyon, Yosemite, Yellowstone

–

HYMERCAR Grand Canyon S

= Standaard

= Optie

– = Niet leverbaar

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Delfi

Denver

Garbo

Dalana

Napoli

Grigio

Roma

Samara

Chiavenna

Grand Oak

Designbestickering “Crossover”

03

Santorin

Designbestickering “Carbonline”

02

Tokio

Designbestickering “Aluline”

–
01

HYMER-service

HYMERCAR Free

Leermix

HYMER-service |
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HYMER originele onderdelen en accessoires

49

Originele onderdelen
en accessoires
Ontdek onze diverse innovatieve oplossingen die u voor het interieur, het exterieur, het chassis evenals
reis en transport ter beschikking staan. Met de originele accessoires van HYMER maakt u altijd de juiste
keuze. Altijd passend, altijd perfect, altijd de originele kwaliteit. Originele onderdelen en accessoires van
HYMER zijn niet af fabriek leverbaar, maar kunnen uitsluitend via uw HYMER-dealer besteld en gemonteerd worden. Het hele programma aan originele onderdelen en accessoires van HYMER vindt u op
https://www.hymer-original-zubehoer.com

De fiets moet mee

Alles aan boord

Bagagedragers

Exclusief fietsbevestigingssysteem voor de
HYMER-garage. De montage duurt slechts
enkele seconden. Het vermoedelijk kleinste
en lichtste fietsrek in de branche heeft geen
bevestigingsrails nodig, maar is toch veilig.

Met de op de trekhaak gemonteerde Aterafietsdrager kunt u ook in geladen toestand
beide achterdeuren openen.

Surfplank, kajak of rubberboot – wat niet
meer binnenin past, krijgt een plekje op de
dakdrager.

Verboden toegang voor insecten

De kou blijft buiten

Rondom beschermd

Het muggennet beschermt doeltreffend tegen
insecten zonder dat dit ten koste gaat van
de ventilatie. Gemakkelijk te monteren met
magneten. Leverbaar voor HYMERCAR op
Fiat Ducato en Mercedes-Benz Sprinter.

De opklapbare isolatie achteraan, incl. raamopening, zorgt in de winter voor aangename
temperaturen. Gemakkelijk te monteren met
magneten. Leverbaar voor HYMERCAR op
Fiat Ducato en Mercedes-Benz Sprinter.

De vierdelige isolatie van het slaapdak wordt
met klittenband bevestigd. Het voorste deel
kan open om voor luchtcirculatie en licht te
zorgen.

Op maat gesneden

Persoonlijk tintje

Pure dynamiek

De cabinematten van polypropyleen-tuftvelours heeft een nubuckrand en is voorzien
van het originele “HYMERCAR”-logo.

Het decor van het dashboard heeft een sportief en perfect bij het voertuig passende tintje.
Verkrijgbaar in decor wortelhout of zilver.

Met de nieuwe HYMER-stylingkit voor een
spoiler vooraan bepaalt u het verschil en
benadrukt u de reeds zeer dynamische look
van de Fiat Ducato.

In de wolken

Zit prima

Het originele HYMER-hoeslaken past perfect en is voor alle bedvarianten
verkrijgbaar, net als de matrasovertrek.

Het originele HYMER-stoelovertrek herkent u aan de optimale pasvorm.
De overtrekken kunnen worden gewassen in de wasmachine en hebben
een opbergzak aan de achterkant. Leverbaar in beige en grafiet.

Kinderdroom

Reizen is altijd in de mode

Het nieuwe extra kinderbed van HYMERCAR met een ligoppervlak van
160 x 70 cm monteert u in een handomdraai in de cabine. Leverbaar
voor Fiat Ducato en Mercedes Benz Sprinter.

U vindt het heerlijk om actief bezig te zijn en nieuwe dingen te ontdekken? Wat er ook nog op uw pad komt – HYMER heeft de juiste
outfit voor u.

Bij de hand

Multimediapakket

Met de uittrekbare laadbodem kunt u uw bagage veilig opbergen en
vastsjorren. Indien nodig kan de laadbodem ca. 80 cm naar buiten
geschoven worden. Zo heeft u toegang tot de ruimte achterin, zonder
alle bagage te moeten uitladen. De laadbodem kan wanneer nodig
met enkele handgrepen uitgenomen worden.

Het perfect samengestelde uitbreidingspakket bestaat uit de Zenec 3756
(exclusief voordeel FreeOnTour-integratie voor een eenvoudige synchronisatie van de route) en de nieuwe dubbele achteruitrijcamera
in het derde remlicht. Inclusief radioschakelaar om het systeem te
gebruiken zonder contact.

HYMER-service

Past perfect bij elkaar.
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HYMER verlengde garantie voor nieuwe voertuigen

HYMER verlengde
garantie
5 jaar lang zorgeloos genieten van de vakantie.

Wereldwijd voor
u in de buurt
Voor alle
in Duitsland
geregistreerde
voertuigen.

ME T
E IT S MOBILIT IE!
T
N
A
R
A
G

Het dealer- en servicenetwerk van HYMER.
Wie voor een voertuig van HYMER gekozen heeft, vindt overal –
in Denemarken of in Nieuw-Zeeland – een competente contact
persoon in de buurt, met wie hij zijn droom kan realiseren.
Onze talrijke internationale dealers laten u waar u ook bent,
kennismaken met de wereld van voertuigen en caravans van
HYMER.
In Europa vindt u een dicht netwerk van dealers en dienst
verleners.

Voordelen voor campers en buscampers:
Vanaf € 549,– (incl. assurantiebelasting en mobiliteitsgarantie)
Vergoedingslimiet € 10.000,– per jaar
Maximaal 100% materiaalkostenvergoeding

Vanaf € 249,– (incl. assurantiebelasting)
Vergoedingslimiet € 5.000,– per jaar
Maximaal 100% materiaalkostenvergoeding

Veilig onderweg:

Wat er ook gebeurt, u blijft mobiel! Mobiliteitsgarantie voor campers
en buscampers vormt een integraal onderdeel van de verlengde garantie
voor nieuwe voertuigen. Bij een ongeval blijft u altijd mobiel – in heel
Europa met inbegrip van alle landen rond de Middellandse Zee. Profiteer van het uitgebreide servicepakket en onze 24 uursservice.

U heeft uw droomvoertuig gevonden? Wij hopen dat u van uw nieuwe
voertuig zult genieten. Opdat u ook na de fabrieksgarantie zonder zorgen en veilig blijft rijden, bieden wij als een van de eerste fabrikanten
in de branche een aanvullende garantie van maximaal 3 jaar. Onze partner
Europ Assistance staat garant voor een voortreffelijke dienstverlening,
een probleemloze afhandeling en vergoeding van de onkosten overeenkomstig de garantiebepalingen.

• Reis afbreken of voortzetten
• Hotelovernachting
• Repatriëring
• Kredietverstrekking
• Informatieservice

Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar de
garantiefolder.

MAX. 3 JAAR
EXTRA GARANTIE
OP NIEUWE WAGENS

Hier krijgt u niet alleen een eerste indruk van de modellen en
kunt u een afspraak maken voor een proefrit, maar kunt u bovendien uw gewenste voertuig huren, kopen en de inclusieve
mobiliteitsgarantie afsluiten. Bent u op zoek naar innovatieve
oplossingen op het vlak van originele onderdelen en accessoires
van HYMER? Ook dan helpt uw HYMER-dealer u graag. Wij
kijken uit naar uw bezoek!

Voordelen voor caravans:

De HYMER-mobiliteitsgarantie:

Uw mobiliteitsvoordelen:
• Pechhulp
• Wegslepen
• Onkosten / taxi
• Vervangende auto
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HYMER-dealer- en servicenetwerk

Garantieservice:
Flexibele en langlopende garantievoorwaarden
Gegarandeerde bescherming tegen onverwachte reparatiekosten
Tot 3 jaar verlengde garantie op alle essentiële onderdelen
van uw camper, buscamper en caravan, inclusief opbouw
Pan-Europese dekking, dag en nacht
Uniforme kwaliteitsnormen bij onze gecertificeerde garagebedrijven
Waardevermeerdering van uw recreatievoertuig
Vakkundige en vlotte schadeafhandeling
Mobiliteitsgarantie voor campers en buscampers

Uw contactpersonen vindt u online:
https://www.hymer.com/nl/service-und-accessoires/dealer-zoeken.html

HYMER-service

HYMER-service |

HYMER-service | Service en rendabiliteit
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HYMER-dealertrainingen

Zodat u altijd goed
aankomt

Uw tevredenheid
is onze drijfveer

Originele onderdelen en accessoires van HYMER.

Periodieke trainingen bij HYMER.

Van uw HYMER-camper wilt u het liefst uw hele leven genieten. Daarom hebben we in 2012 een idee omgezet, een
echt nieuwtje in de sector: een dicht netwerk met originele
onderdelen en accessoires van HYMER. Dat is tot nog toe
een unieke klantenservice, die voor alle series op elk moment
en zonder problemen beschikbaar is.

Hoogste kwaliteit dienstverlening was van meet af aan het fundament van onze ondernemingsfilosofie. Dat principe geven
wij door aan onze dealers, die zich wereldwijd om de individuele
wensen van onze klanten bekommeren. Daarom organiseren
wij al meer dan 20 jaar periodieke en uitgebreide opleidingen
voor de werkplaatsen van ons internationaal dealernetwerk.
Hier worden ook medewerkers van de klantenservice getraind
en krijgen specialisten regelmatig een bijscholingscursus aangeboden. Als klant van HYMER moet u op elk moment kunnen
rekenen op een uitstekende kwaliteit van de dienstverlening.

De voordelen voor klanten zijn duidelijk. U krijgt reserveonderdelen voor uw voertuig binnen de 24 uur – met deze garantie bent u 10 jaar lang zeker dat voor het rijden belangrijke
onderdelen snel beschikbaar zijn. Bent u een nieuwe klant?
Dan bent u met onze verlengde garantie voor nieuwe voer
tuigen al vanaf de aankoop perfect verzekerd.

De opleidingen in onze vestiging duren meerdere dagen. Ze
verschaffen zowel theoretische als praktische kennis en worden
ten behoeve van onze internationale dealers in het Engels,
Duits, Frans en Italiaans gegeven. Ook externe experts nemen
deel aan onze opleidingen om onze klanten bij reparaties en
schade nauwkeurige berekeningen en dus een vlotte afhandeling van de verzekering te kunnen bieden.

24 – 48

50 –100

300

Levertijd binnen heel Europa in uren

Gemiddelde afstand in km naar de dichtst
bijzijnde HYMER-dealer

Aantal HYMER-servicepartners en -dealers
wereldwijd

10.000

45.000

210.000

Oppervlak van het HYMER-magazijn in m2

Aantal onderdelen op voorraad

Leveringen per jaar
HYMER-service

Deze cijfers spreken voor zich:

HYMER-service | Legenda
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Onze voertuigen – een uitstekende keuze.

Legenda

De resultaten van de actuele keuze van de lezers van het vaktijdschrift promobil
zijn bekend: HYMER-campers zijn niet alleen uitstekend, maar staan ook in 2018 bij de
belangrijkste categorieën weer op de eerste plaats. We zijn blij met zo veel vertrouwen.

Alles in een oogopslag.
Dieselverwarming

Slaapcomfortsysteem

Verwarmen met diesel staat garant voor maximale onafhankelijkheid. De brandstof komt rechtstreeks uit de tank
van het voertuig – zo hoeft u die niet afzonderlijk te kopen
en is hij overal beschikbaar. De moderne verwarmingen
werken geluidsarm en volkomen reukloos, bovendien
betrouwbaar en uiterst efficiënt.

Het HYMER-slaapcomfortsysteem met hoogwaardige
schotellattenbodem brengt het voordeel van een koudschuimmatras met meerdere zones optimaal tot uiting.
Elk lichaamsdeel wordt met een passende tegendruk
ondersteund – voor een weldadige, heilzame nachtrust.

Sfeerverlichting

Heteluchtverwarming van 4 kW

De sfeerverlichting met indirecte led-lampen verschaft
het hele woongedeelte en de keuken een aangename en
gezellige sfeer.

Met de verwarming kan de ruimte verwarmd worden en
tegelijk of afzonderlijk water voor keuken en badkamer
opgewarmd worden.

Sjorogen
Geïntegreerde aluminium sjorogen met variabele haken
dienen om allerhande voorwerpen tijdens het transport
flexibel een plaats te geven en veilig te bevestigen.

Niet alleen onze campers
5e zitplaats
overtuigen. Ook onze
is uitstekend.
Als variabele dienstverlening
5-zitter met bestuurdersen passagiersstoel,
dubbele bank en
uitneembare
vijfde
zitplaats
Meer vanaf pagina 46. biedt de

HYMERCAR Sydney prima zitcomfort, dat snel aan uw behoeften aangepast kan worden. Door de flexibele werking
kan de HYMERCAR ook zonder problemen elke dag als
tweede wagen worden gebruikt.

Slaapdak

Geïsoleerde aluminium raamframes

Door het optionele uitzetdak met geïntegreerd maxitweepersoonsbed met slaapcomfortsysteem beschikt u
over twee extra slaapplaatsen.

Hoogwaardige aluminium raamframes als standaarduitrusting verbeteren de inbraakveiligheid en zorgen dat het
voertuig ook prima geschikt is voor de winter. Inclusief
handige verduisteringsplissés en vliegenhor.

Stopcontacten

Inschakelbare vierwielaandrijving

Met de 230V- en 12V-stopcontacten staan ruime aansluitmogelijkheden voor verschillende apparaten ter
beschikking.

Door de in te schakelen, optionele vierwielaandrijving,
meer tractie, een betere rijstabiliteit en ADAPTIVE ESP®
van de nieuwste generatie kunt u ook bij slechte weersomstandigheden en een slecht wegdek grote uitdagingen
het hoofd bieden.

Vliegenhor

Kledingkast

Het vliegenhorplissé voor de schuifdeur aan de zijkant
van de HYMERCAR is een zinvolle aanvulling. Het is stabiel
en biedt zo een veilige bescherming tegen insecten en
andere ongenode gasten.

De kledingkast tot aan het plafond biedt plaats aan uw
vakantiegarderobe. In het bovenste deel kunt u kledingstukken netjes aan kleerhangers hangen, in het onderste
deel bevinden zich planken.

ISOFIX

Compressorkoelkast

ISOFIX is een internationaal gestandaardiseerd systeem
dat de veiligste, eenvoudigste en snelste mogelijkheid
biedt om een kinderstoeltje correct in de auto te
plaatsen, zonder de veiligheidsgordel van de auto te
gebruiken.

In vele series is de compressorkoelkast al standaard geintegreerd. In elke koelkast heeft standaard een inhoud
van 65 l, de grote varianten tot 90 l.

Gewoonweg top:
een directe vergelijking van HYMER met 19 andere fabrikanten van campers:
1

1e plaats in de categorie "waarde bij doorverkoop"

1

1e plaats in de categorie "klantenservice"

1

1e plaats in de categorie "afwerking"

1

1e plaats in de categorie "betrouwbaarheid"

www.hymer.com

Opmerking
Deze brochure geeft de stand van deze modellen weer op het moment
van ter perse gaan. Ondanks controle van de inhoud zijn drukfouten
niet uitgesloten. Wij behouden ons het recht voor om tijdens het
modeljaar de uitrusting te wijzigen of het product te verbeteren. Vraag
vóór afsluiting van het contract bij één van onze geautoriseerde HYMERdealers naar de actuele stand van het product en de serie.
De voertuigen zijn voor een deel met opties afgebeeld, die in de actuele
prijslijst vermeld staan en tegen meerprijs verkrijgbaar zijn. De afgebeelde decoratie maakt geen deel uit van de leveringsomvang van
HYMER. De gegevens met betrekking tot leveringsomvang, uiterlijk,
prestaties en vermogen, maten en gewichten van de voertuigen – afwijkingen in het kader van de productietoleranties (+/– 5% max.) zijn
mogelijk en toegestaan – zijn zoals op het moment van ter perse gaan
van deze brochure bekend.
De gegevens komen overeen met de Europese homologatiebepalingen
en kunnen tot op het moment van de aankoop resp. levering van het
voertuig gewijzigd worden. Uw HYMER-dealer zal u graag over eventuele
wijzigingen en over de standaard leveringsomvang informeren.
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