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

De pionier
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Uitvinder, visionair,
ondernemer
Erwin Hymer heeft zijn ondernemingsgroep
tot Europees marktleider gemaakt en zo
campinggeschiedenis geschreven.

Technische kennis, een pioniersgeest met ondernemingszin,
een gezonde portie vastberadenheid en toewijding − hierin
blonk Erwin Hymer als mens uit. De oprichter van de onderne-
ming, overleden in april 2013, begint klein en bouwt een on-
dernemingsgroep uit, die vandaag de dag tot de leidingge-
vende 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). 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!

Tal van verschillende reeksen, modellen en indelingen werden
in de voorbije 60 jaar gebouwd.
Vele campers en caravans zetten maatstaven en zijn een baan-
breker voor nieuwe trends − vooral op het gebied van tech-
niek, comfort, kwaliteit, design en veiligheid. Voor de oprich-
ter van ons bedrijf, Erwin Hymer, was het daarbij steeds
essentieel om bij nieuwe stappen en verdere ontwikkelingen
altijd rekening te houden met de wensen van de klant.

Dankzij zijn uitzonderlijke inventieve geest en zijn onuitputte-
lijke creativiteit heeft Erwin Hymer decennialang een stempel
gedrukt op de hele sector. Heel zijn filosofie dient ons als
voorbeeld 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 ontwik-
kelen en bouwen. Bij HYMER zijn we niet alleen trots op onze
60-jarige bedrijfsgeschiedenis, maar ook op onze medewerkers,
die elke dag hun energie en ideeën investeren om het origineel
op reis te sturen.

5De HYMER-methode | Pionier
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Alfons Hymer begint met
de bouw van agrarische
voertuigen.

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

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

De eerste Hymermobil wordt ge-
bouwd en op de Caravan Salon
gepresenteerd.

1995

HYMER presenteert de nieuwe
S-klasse en krijgt als eerste
onderneming in de branche het
ISO-certificaat 9001 voor zijn
hoge productkwaliteit.

In oktober rolt de 100.000e
Hymer-camper in Bad Waldsee
van de band.

50 jaar HYMER wordt gevierd
met een jubileumuitgave van de
B-klasse SL in goud.

Opening van het Erwin Hymer-
museum tegenover het hoofd-
kantoor van de onderneming in
Bad Waldsee.

60 jaar in beweging: HYMER viert
zijn jubileum.

Een uniek succesverhaal
Kroniek van HYMER-campers.

2004 20112007

1923 1957 1961 1971

2017

Bezoek het Erwin Hymer-museum
en laat je via droomwegen
onderdompelen in de wereld van
het mobiele reizen.
www.erwin-hymer-museum.de

De HYMER-methode | Geschiedenis 6 7
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Met de ontwikkeling van de Hymermobil-integraal in het
begin van de jaren ‘70 start een nieuw tijdperk in de geschie-
denis van het mobiele reizen. In 2014 werd de 150.000e cam-
per van het merk HYMER geproduceerd. Of het nu gaat om
campers van de legendarische B-klasse of om de luxueuzere
S-klasse, de lichtgewichten van de Exsis-reeksen of de grote

verscheidenheid aan half-integralen − vele voertuigen van deze
modelreeksen behaalden in de loop van de jaren belangrijke
onderscheidingen. Deze kroniek schetst de belangrijkste
stappen in het uitzonderlijke succesverhaal van de
Hymermobil.

De Hymermobil 521 met neer-
klapbaar tweepersoonsbed in de
cabine wordt een verkoophit.

De innovatieve PUAL-opbouw
wordt ontwikkeld en bewijst zijn
stabiliteit.

De HYMER B-klasse wordt geïn-
troduceerd en ontwikkelt zich
de komende jaren tot de favorie-
te camper in Europa.

HYMER is de eerste producent
die 6 jaar garantie geeft voor de
ondoordringbaarheid van zijn
campers.

Europa’s leidinggevende fabri-
kant produceert de 150.000e
camper van het merk HYMER.

Een andere mijlpaal: de Hy-
mermobil ML-I – een integraal
van minder dan 3,5 ton op een
chassis van Mercedes-Benz.

Start van een nieuw tijdperk: de
Hymermobil B-klasse DynamicLine
met een gewicht van minder dan
drie ton en optimaal comfort.

Lichtgewicht uit Bad Waldsee –
HYMER is toonaangevend in de
klasse van 3 ton en zet opnieuw
bakens uit in de branche.

2012 2014 2015 2016

1976 1978 1981 1986



Opbouw en veiligheid
Met HYMER op alles veilig voorbereid zijn.

Dak en ondervloer van GFK
De HYMER multilayer-technologie, bestaande uit een aluminium PU-
AL-sandwich, biedt met de optionele GFK dakbekleding bescherming
tegen hagel. Door de extra aluminiumlaag wordt gegarandeerd dat dit
jarenlang dicht blijft. De robuuste, doorlopende GFK lichtgewicht
vloer beschermt tegen steenslag, strooizout en vuil.

Opbergruimte
De opbergruimtes combineren
stijl en plaats op unieke wijze.
Van de reusachtige garage via de
vele opbergvakken tot de dak-
bergkasten – elke ruimte wordt
optimaal benut.

Lichtgewicht-
constructie

Ook op reis hoeft u niets te mis-
sen. Onze innovatieve lichtge-
wichtconstructie combineert een
gering gewicht zonder compro-
missen met een hoge mate van
comfort.

Led-koplampen
Dag en nacht uitstekende zichtbaarheid en
zicht biedt de moderne led-lichtgeleider met
dagrijlicht in de nieuwe, zelfontwikkelde HY-
MER-koplamp. Dit zorgt voor uitstekende
verlichting in het verkeer en daarmee voor
nog meer veiligheid.

PUAL-opbouw 2.0
De binnen- en buitenwand van aluminium,
verbeterde schuimcompositie en een 100%
houtvrije constructie zonder koudebruggen
bieden een zeer hoge stabiliteit en uitsteken-
de isolatiewaarden. Aluminium aan de bin-
nenkant van de wanden zorgt voor een ge-
lijkmatige en snelle warmteverdeling.
Bovendien biedt polyurethaanschuim talrijke
andere voordelen. Het is onder andere wa-
terafstotend, licht en extreem duurzaam.

Zichtveld
De panoramavoorruit met de grote zijramen
werd intensief geoptimaliseerd door gerichte
onderzoeken van het gezichtsveld. Zo heeft u
vanaf de bestuurdersstoel perfect zicht op
hindernissen als verkeersborden en verkeers-
lichten. De nieuwe groothoekbuitenspiegels
zorgen voor uitstekend zicht naar achteren
zonder het zicht schuin naar voren te
beperken.



HYMER SMART Control
De nieuwe HYMER SMART Control verbindt als geïntegreerd
on-board-systeem de belangrijkste randapparatuur van een
camper met de besturingseenheid van het navigatiesysteem.
Daardoor kunnen de belangrijkste gegevens zoals de spanning
van de start- en woonaccu, de vulniveaus van de verswater- en
afvalwatertank en de 230V-netaansluiting in real time worden
opgevraagd.

HYMER energiemanagementsysteem
Moderne led-techniek in combinatie met een doordacht energiemanage-
mentsysteem vermindert het stroomverbruik met wel 75%. Het systeem
herkent de actuele gebruikssituatie van het voertuig en schakelt automatisch
om van start- naar woonaccu en omgekeerd. Daardoor wordt de levensduur
van de ingebouwde accu’s verlengd.

Achteruitrijcamera
De optionele achteruitrijcamera is voor-
zien van een dubbel objectief en functi-
oneert als geïntegreerde achteruitkijk-

spiegel tijdens het rijden. Bij de
ondervloer van het voertuig zorgt de

extra servicecamera voor het eenvoudig
afvoeren van het afvalwater. Een

nanocoating beschermt de camera
bovendien tegen vuil en de geïntegreer-

de led-diodes zorgen voor perfect
zicht bij nacht.

HY-Tec INSIDE
De toekomst is nu – ontdek
de unieke HYMER-technologie.

Verwarming
Met de nieuwe tweezone-klimaatregelinig kunnen de temperaturen in de cabine
resp. het woongedeelte en het achterste slaapgedeelte apart worden geregeld. Zo
kunt u het bijvoorbeeld voorin behaaglijk warm houden, terwijl in het achterste ge-
deelte van de camper een aangenaam koel slaapklimaat heerst.

Slaapcomfort
Het HYMER-slaapcomfortsys-
teem met hoogwaardige scho-

tellattenbodem brengt het
voordeel van een koudschuim-

matras met meerdere zones
optimaal tot uiting.

HYMER-multimedia
Afhankelijk van het apparaat klinkt de muziek uit
de luidsprekers in het woongedeelte en achterin
en er kunnen verschillende nummers worden
afgespeeld Zo klinkt er een helder en vol geluid in
uw HYMER-camper en het geluid komt niet via de
kleine luidsprekers in de tv.

Ergonomie
De zitgroep en de 360°-draaibare tafel evenals de
in hoogte en schuinte verstelbare Ergoflex-voor-

stoelen met brede armleuningen zorgen voor ont-
spannen wonen en rijden. Ook het werkvlak in de

keuken, de bedden en de tredehoogte van de
ingangsdeur zijn optimaal ergonomisch

geconcipieerd.
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Het HYMER-testlaboratorium

Tijdens de “Schoktraject”-testen,
die een veelvoud van de normale

belasting simuleren, worden de
campers van top tot teen getest.

Gedetailleerde documentatie
garandeert de optimalisatie van

het prototype op weg naar het
standaardmodel.

12De HYMER-methode | Merkwaarden

Als er bij HYMER een nieuw model van de band rolt dan wordt dat van top
tot teen getest. De hoofdrol speelt daarbij een catalogus met ISO-nor-
men waaraan elk voertuig en elke caravan moet voldoen. Daarbij heeft
HYMER in de loop der jaren diverse eigen testen ontwikkeld waarmee
onze unieke hoge kwaliteit wordt gewaarborgd. Daartoe behoren ge-
luidstesten, schoktraject, de koudekamer, douchetesten, kooktesten,
controle van de deuren van de opbergruimtes en de dichtheid van de
constructie. Uiteindelijk moet er bij elk punt van onze checklist een
vinkje staan voordat het model groen licht krijgt voor de
serieproductie.

13
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Van het eerste idee tot het uiteindelijke product: bij HYMER is
alles Made in Germany. Ofwel Made in Bad Waldsee want
daar staat vanaf het begin in 1957 het hoofdkantoor van dit
familiebedrijf. Het hart van het HYMER-hoofdkantoor wordt
gevormd door de in 2007 ingewijde fabriekshal met een
oppervlakte van 24.000 m² en de modernste fabricagetech-
nologie. Op vier productbanden worden net als bij de
automobielbranche en volgens de strenge kwaliteits-
normen van HYMER de meest uiteenlopende campers en
caravans gebouwd. Wat in het ontwerpteam ontstaat en door
schaalgetrouwe CAD-constructietekeningen tot leven wordt ge-
wekt, voeren onze medewerkers vervolgens in de meubelbouw,
op de bekledingsafdeling en in het naaiatelier uit. Aan het eind
van de productiehal worden alle campers onderworpen aan de
finale eindcontrole. Dat betekent dat alle campers een finale
test doorlopen: onze eindkwaliteitscontrole. Na deze controle
worden de voertuigen glimmend gepolijst.

Made in Germany
Vanaf Bad Waldsee de hele wereld over.

HYMER is seriefabrikant van vrijetijdsvoertuigen met de
grootste collectie stoffen binnen de branche.
Wij bieden onze klanten in totaal 18 verschillende stofcombina-
ties waar u bij elke serie uit kunt kiezen: twee met kunstleer en
stof en twee 100% leren varianten. De stoffen en het kunstleer
betrekken wij grotendeels van gerenommeerde Duitse fabri-
kanten en succesvolle Europese weverijen, het leer komt
rechtstreeks van onder Italiaanse partners.

In ons eigen naaiatelier in Bad Waldsee worden alle materialen
door 30 naai-experts verwerkt. Voordat de stof in
één van onze recreatievoertuigen wordt gemonteerd, moet
deze niet alleen met zijn design overtuigen maar ook voldoen
aan diverse kwaliteitsnormen zoals de 18 DIN-ISO-testnor-
men, en slagen voor afwerkingstesten. Voelt de stof prettig
aan? Zorgt de stof voor een huiselijke sfeer? Is de stof
scheurvast? Zitten de naden goed? Is de stof brandveilig,
water-, licht- en kleurecht? De stoffen worden dagelijks ge-
bruikt en niet zelden blootgesteld aan fel zonlicht. Daarom
moeten ze doen wat ze beloven. Alle bekledingsstoffen zijn
bovendien voorzien van een vlekwerende coating en hebben
uitstekende gebruiks- en onderhoudseigenschappen.

Stoffen
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Comfort-klasse Comfort-Plus-klasse

Half-integralen: Half-integralen:

HYMER Van | Pagina 18 HYMER Exsis-t | Pagina 32

HYMER Van S| Pagina 24 HYMER ML-T| Pagina 42

Integralen: Integralen:

Hymermobil Exsis-i | Pagina 32

Hymermobil ML-I | Pagina 42

Hymermobil B-Klasse DL | Pagina 52

Ziet er niet alleen klasse uit
De modellen van de vier HYMER-klassen.

De HYMER-methode | De HYMER-klassen 14 15
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Superior-klasse Luxe-klasse

Half-integralen:

HYMER Tramp CL | Pagina 66

HYMER Tramp SL | Pagina 74

Integralen: Integralen:

Hymermobil B-Klasse PL | Pagina 84 Hymermobil B-Klasse SL | Pagina 94

Hymermobil StarLine | Pagina 104

15
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De Comfort-klasse

HYMER Van S

Als u met uw camper op reis wilt, wilt u niets missen. En in ieder geval geen comfort. Met HYMER
en de eersteklas lichtgewichten in deze klasse ontdekt u de nieuwe zorgeloosheid van het reizen,
kilometer na kilometer.

Het nieuwe zorgeloze reizen.
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HYMER Van
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• Van 314 Pagina 22

• Van 374 Pagina 22

HYMER Van
Compact, comfortabel, half-integraal.
In de sector van het mobiele reizen geldt HYMER als uitvinder van de bestelwagen. Met de HYMER
Van beantwoorden wij aan de grote vraag naar een uiterst compacte half-integraal, die zowel als
camper als als tweede auto gebruikt kan worden. Hij is erg licht en wendbaar, met een totale lengte
van 5,45 tot 5,99 meter, waardoor hij ook zonder problemen in het stadsverkeer kan rijden.

Bovendien kan hij nagenoeg overal geparkeerd worden. Ondanks zijn compacte afmetingen
moet de HYMER Van geen afstand doen van het gewone comfort: met een badkamer,
douche, keuken, bed en garage bent u prima uitgerust.

Ook geschikt als
tweede auto

Smal en wendbaar Grote garage tot
65 x 106 cm

Tank geïsoleerd en
verwarmd

Draaglast garage
tot 450 kg

Klasse van 3,5 ton

Comfort-klasse | HYMER Van 19
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Slaapplaatsen
voor twee.

De comfortabele een-
persoonsbedden met
een ligoppervlak van

max. 198 cm en de vele
kasten bieden voldoende

ruimte. En dat alles: op
minder dan 6 meter.

Gezellig
woongedeelte.

Het lichte interieur in
Trentino Birnbaum en

de stofcombinatie Pico
hier in de Van 374

20Comfort-klasse | HYMER Van 21

C
o

m
fo

rt
-k

la
ss

e

Kledingkast onder het bed.
Onder het opklapbare bed is een kledingkast
ingebouwd, die ook vanuit de berging geopend
kan worden. In combinatie met de optionele
achterklep krijgt u zo zo nodig een groot, praktisch
laadoppervlak. (Van 314).

Goed uitgeruste,
compacte keuken.
De modern uitge-
ruste keuken in de
HYMER Van is uiter-
mate compact en is
standaard voorzien
van 2 kookplaten en
een handige goot-
steencombinatie.

21Wonen, koken, opbergen en slapen

Wonen
en meer
Praktische inrichtings-
ideeën voor uw droomreis.
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Hoogtepunten:

• 2 grote eenpersoonsbedden in
lengterichting, ligoppervlak
198 x 80/182 x 80 cm

• ruime kledingkast
en groot legvak onder de
eenpersoonsbedden in lengte-
richting

• compacte badkamer met klap-
bare wasbak, spiegelkast en
groot doucheoppervlak

• koelkastvolume 85 l

• eenpersoonsbedden in lengte-
richting voertuig minder dan
6 m lang.

Afmetingen (LxBxH) Massa rijklaar Extra lading/
optie* Zitplaatsen Slaapplaatsen/

optie*:

Van 374 599x222x277 cm 2.600 kg 900–1.250* kg *

Van 374

599

22
2

Hoogtepunten:

• groot dwarsbed, ligoppervlak
200 x 145/130 cm

• ruime kledingkast onder het
dwarsbed

• compacte badkamer met klap-
bare wasbak, spiegelkast en
groot doucheoppervlak

• koelkastvolume 85 l

• kortste camper

• ruimtewonder op 5,45 m,
lade in de zitgroep, doorlaad-
vak in de garage, kledingkast
en optionele achterklep

Afmetingen (LxBxH) Massa rijklaar Extra lading/
optie* Zitplaatsen Slaapplaatsen/

optie*:

Van 314 545x222x277 cm 2.515 kg 985–1.335* kg *

Van 314

545

22
2

*Optie = optionele uitvoering

Comfort-klasse | HYMER Van 314 en 374 22
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www.facebook.com/hymer.reisen.im.original

instagram.com/hymer

Goede reis op
alle kanalen

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 en
gedetailleerde informatie en nog veel meer. Zullen we vrienden
zijn? Wij zijn nu ook actief op de sociale media. Een bezoek aan
hymer.com en onze Facebook- of Instagram-pagina is beslist de
moeite waard.
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HYMER Van S
Compact gecombineerd met rijplezier.
De half-integraal HYMER Van S staat garant voor rijplezier, wendbaarheid en vooral
flexibiliteit.

De compacte half-integraal combineert de laatste veiligheidsnormen, beperkte
afmetingen en een optimaal comfort tot een indrukwekkend, alomvattend pakket
en overtuigt dankzij de typische kenmerken van Mercedes-Benz: een krachtige
motor, de modernste veiligheidsuitrusting en een uniek rijgedrag dankzij de
compacte afmetingen. Voor een vakantie vol flexibiliteit!

Ook geschikt als tweede
auto

Smal en wendbaar Grote garage tot
85 x 121 cm

Tank geïsoleerd en
verwarmd

Draaglast garage
tot 450 kg

Klasse van 3,5 ton

• Van S 520 Pagina 28

Comfort-klasse | HYMER Van S 25
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26Comfort-klasse | HYMER Van S 26

(op foto staat vergelijkbare stof)

Wonen
en meer

Perfecte woonomgeving met
stijl en niveau.

27
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Slaapplaatsen
voor twee.

De comfortabele
eenpersoonsbedden

met een ligoppervlak
van max. 200 cm en

de vele kasten bieden
voldoende ruimte. En

dat alles op 6,36 m.

Daglicht in de compacte badkamer.
De compacte badkamer in de Van S beschikt standaard
over een mooie spiegelkast met voldoende opbergruimte.
Door het dakvenster komen frisse lucht en daglicht
binnen.

Stijlvolle, ruimtebesparende uitvoering.
De badkamer is voorzien van een zeer hoogwaardige,
stabiele en klapbare wasbak van mineraal materiaal.
Een roldeur voor de ingang bespaart ruimte.

Veel opbergruimte.
Onder de zitgroep – hier in het standaardhoutdecor
Trentino Birnbaum – bevindt zich in de richting
van de keuken een ruim opbergvak voor extra
opbergruimte.

27Slapen, opbergruimte en badkamer
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Hoogtepunten:

• 2 grote eenpersoonsbedden in
lengterichting, ligoppervlak
200 x 80/188 x 80 cm

• ruime kledingkast en groot
legvak onder de eenpersoons-
bedden in lengterichting

• halfhoge kledingkast
met legplank

• compacte badkamer met
klapbare wasbak, spiegelkast
en groot doucheoppervlak

• vlakke woongedeeltevloer
zonder opstap

• koelkastvolume 85 l

Afmetingen (LxBxH) Massa rijklaar Extra lading/optie* Zitplaatsen Slaapplaatsen/
optie*:

Van S 520 636x222x290 cm 2.870 kg 630 –1.330* kg *

Van S 520

636

22
2

Comfort-klasse | HYMER Van S 520

*Optie = optionele uitvoering
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Uitvinder, visionair, ondernemer – 60 jaar geleden legde Erwin Hymer
met de constructie van zijn eerste caravan de basis voor een succesvolle
onderneming. In het nieuwste HYMER Magazin leest u nu hoe HYMER
zich sindsdien heeft ontwikkeld tot Europees marktleider in de
camperindustrie.

Geniet bovendien van interessante reisverslagen, veelzijdige reis- en cul-
tuurtips en aanbevelingen over aantrekkelijke bestemmingen. Vakantie-
sfeer inclusief! Natuurlijk informeren wij u ook over alle noviteiten van
HYMER. Als eigenaar van de FREEONTOUR-klantenkaart krijgt u het
magazine gratis toegezonden.

De hele wereld van
het reizen

Nu lezen:
hoe het allemaal
begon...

Analoog of digitaal – altijd heel persoonlijk.

Via onze nieuwsbrief informeren wij onze klanten en geïnteres-
seerden over onze producten en noviteiten, en wat zo mooi is,
dat doen wij helemaal gratis! Meld u daarom vandaag nog aan
voor onze nieuwsbrief op www.hymer.com



De Comfort-Plus-klasse

Hymermobil Exsis-i

HYMER Exsis-t

Avontuurlijke of familievakantie? Bij het waarmaken van uw droomreizen stelt u
hoge eisen. Geniet van het mobiele thuis van deze super uitgeruste campers met
maximale woonsfeer, de weg is het doel.

Feelgoodvakantie op vier wielen.
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HYMER ML-T

Hymermobil ML-I

Hymermobil B-klasse DL



Facelift

3.5t

Comfort-Plus-klasse | HYMER Exsis-t en Hymermobil Exsis-i

Smal en wendbaar HYMER led-koplampen
en hybride achterlichten

PUAL ALU/ALU

Draaglast garage
tot 450 kg

Grote garage Klasse van 3,5 ton

HYMER Exsis-t en
Hymermobil Exsis-i
Ontdek de toekomst van de klasse
van 3 ton.
Met de nieuwe Exsis-i bewijzen wij onze jarenlange ervaring op het gebied van lichtgewicht-
constructies: zelfs bij een nagenoeg volledige uitrusting kan er bij twee personen, een gevulde
verswatertank en twee volle gasflessen, afhankelijk van de indeling, nog tot wel 450 kilogram
extra lading worden meegenomen. Een uitzonderlijke topwaarde in de categorie van 3,5 ton!
Ook exterieur en interieur van de Exsis overtuigen door de unieke vorm, de uitgekiende functie
en de bijzonder behaaglijke sfeer. Het aerodynamische design zorgt onder andere voor een
gering brandstofverbruik, geluidsarm rijden en perfect zicht. Dankzij de moderne opbouw-
technologie beschikt de Exsis over uitstekende isolatiewaarden en is zeer stabiel en duurzaam.

• Exsis-t/Exsis-i 474 Pagina 38

• Exsis-i 504 Pagina 38

• Exsis-t/Exsis-i 588 Pagina 39

• Exsis-t/Exsis-i 594 Pagina 39

• Exsis-t/Exsis-i 678 Pagina 40
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Zitten als een koning.
De cabine is perfect in het woongedeelte
geïntegreerd en creëert zo een echt woon-
kamergevoel, zoals hier in de Exsis-t 588
met het warme meubeldecor Chiavenna
Nussbaum en het stofdesign Grazia. De
B-zuilen zijn bekleed en de dakbergkas-

ten lopen door tot boven de deur van de
bestuurder en de passagier.

Thuisbioscoopgevoel voor onderweg
Dankzij het optionele 32 inch flatscreen

en het HYMER-smart-multimedia-systeem
inclusief Bluetooth-koppeling biedt de Exsis

ook onderweg een thuisbioscoopsfeer.

Comfort-Plus-klasse | HYMER Exsis-t en Hymermobil Exsis-i 34 3535
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Wonen
en keuken
Geweldig design in combinatie
met ontspannen gezelligheid.

Ruime keuken.
De basisuitrusting van de Exsis-t-mo-
dellen 474, 504 en 588 omvat een

grote keuken tegen de wand. De
gemakkelijk bereikbare kasten onder
het dak en de zelf in te delen, grote
schuifladen vereenvoudigen het werk

aanzienlijk.

Heel huislijk.
De L-vormige zitgroep geeft dankzij het
stofdesign Santana de hele binnenruimte een
gezellig, zelfs bijna huiselijk tintje – hier in het
moderne meubeldecor Chiavenna Nussbaum..

Wonen en keuken



36

Slapen en
badkamer
Veel ruimte, veel licht,
veel leven.

Heel veel ruimte.
De uiterst ruime, com-

fortabele badkamer kan
niet alleen uitpakken
met een afzonderlijke

douchecabine met vaste
wanden, maar biedt

bovendien voldoende
plaats om vóór de
wastafel te staan.

Een droomeiland.
De eenpersoonsbedden van de Exsis-t
beschikken als optie over een verbin-
dingskussen tussen beide matrassen.
Diverse dakbergkasten maken het
slaapcomfort handig compleet.

Comfort-Plus-klasse | HYMER Exsis-t en Hymermobil Exsis-i 36 37
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Comfortabele badkamer.
De nieuw ontworpen comfortabele badkamer
met ruime douche biedt veel bewegingsvrijheid,
zowel voor de wastafel als tijdens het douchen.
Royale kasten met veel opbergruimte maken
het gemakkelijk om alle benodigde toiletspullen
binnen handbereik te bewaren. Kleine en kwetsbare
artikelen blijven door de standaard ingebouwde
spanbanden in de rekken en zijn zo ook tijdens
de reis goed beveiligd. Het banktoilet biedt een
ergonomisch geoptimaliseerde zitpositie en kan
gemakkelijk worden schoongemaakt.

Luxe slaapcomfort
Het neerlaatbare hefbed bij de Excis-i boven
de cabine biedt maximale bewegings- en
hoofdruimte. Het aangename ligoppervlak
laat zich over de gehele breedte van 1,50
meter onbeperkt gebruiken – ook in het
voorste gedeelte.

Slapen en badkamer



3838

Hoogtepunten:

• groot eenpersoonsbed achterin,
ligoppervlak 200 x 177/92 cm

• ingebouwd hefbed,
ligoppervlak 188 x 150 cm

• comfortabel bed achterin
opstap

• ruime kledingkast tot aan het
plafond

• comfortabele badkamer met
aparte douche

• grote koelkast met een inhoud
van 160 l optioneel

Afmetingen (LxBxH) Massa rijklaar Extra lading/
optie* Zitplaatsen Slaapplaatsen

Exsis-i 504 599x222x277 cm 2.700 kg 800–1.150* kg

Hoogtepunten:

• 2 grote eenpersoonsbedden in
lengterichting, ligoppervlak
190 x 80/190 x 80 cm

• ruime kledingkast en legvak
onder de bedden

• nog een kledingkast tot aan het
plafond, 142 l koelkast
optioneel

• vario-premiumbadkamer, open
badkamer-wc-combinatie
Dichtklapbare douchewand met
groot doucheoppervlak

• grote berging voor scooter

Afmetingen (LxBxH) Massa rijklaar Extra lading/
optie* Zitplaatsen Slaapplaatsen/

optie*:

Exsis-t 474 659x222x277 cm 2.710 kg 790–1.790* kg *

Exsis-i 474 664x222x277 cm 2.790 kg 710–1.710* kg

Exsis-t 474

Exsis-i 474

Exsis-i 504

22
2

22
2

659

664

599

22
2

Comfort-Plus-klasse | HYMER Exsis-t 474 en Hymermobil Exsis-i 474 en 504

*Optie = optionele uitvoering

694
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Hoogtepunten:

• groot tweepersoonsbed achterin,
ligoppervlak 200 x 153/130 cm

• comfortabele zitgroep met
bank tegen de wand

• comfortabel bed achterin
opstap

• ruime kledingkast
tot aan het plafond

• ruime badkamer voor meer pri-
vacy naar voren af te scheiden
en een aparte douche

• grote koelkast met een inhoud
van 160 l optioneel

Afmetingen (LxBxH) Massa rijklaar Extra lading/
optie* Zitplaatsen Slaapplaatsen/

optie*:

Exsis-t 594 694x222x277 cm ** ** *

Exsis-i 594 699x222x277 cm 2.870 kg 630–1.630* kg *

Hoogtepunten:

• 2 grote eenpersoonsbedden in
lengterichting, ligoppervlak
200 x 80/190 x 80 cm

• ruime kledingkast en legvak
onder de bedden

• nog een kledingkast tot aan het
plafond

• comfortabele badkamer met
aparte douche

• grote koelkast met een inhoud
van 160 l optioneel

• grote berging voor scooter

Afmetingen (LxBxH) Massa rijklaar Extra lading/
optie* Zitplaatsen Slaapplaatsen/

optie*:

Exsis-t 588 694x222x277 cm 2.770 kg 730–1.730* kg *

Exsis-i 588 699x222x277 cm 2.840 kg 660–1.660* kg

Exsis-t 588

Exsis-i 588

Exsis-t 594

Exsis-i 594

694

22
2

699

22
2

694

22
2

699

22
2

HYMER Exsis-t 588 en 594 en Hymermobil Exsis-i 588 en 594
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Hoogtepunten:

• 2 grote eenpersoonsbedden in
lengterichting, ligoppervlak
200 x 80/190 x 80 cm

• comfortabele zitgroep met
bank tegen de wand

• ruime kledingkast en legvak
onder de bedden

• nog een kledingkast tot aan het
plafond

• ruime badkamer voor meer pri-
vacy naar voren af te scheiden
en een aparte douche

• grote koelkast met een inhoud
van 160 l optioneel

• grote berging voor scooter

Afmetingen (LxBxH) Massa rijklaar Extra lading/
optie* Zitplaatsen Slaapplaatsen/

optie*:

Exsis-t 678 744x222x277 cm 2.875 kg 625–1.625* kg *

Exsis-i 678 749x222x277 cm 2.930 kg 570–1.570* kg *

Exsis-t 678

Exsis-i 678

22
2

744

749

22
2

40Comfort-Plus-klasse | HYMER Exsis-t 678 en Hymermobil Exsis-i 678

*Optie = optionele uitvoering

Fahrsicherheitstraining von HYMER:

Mit der Nummer 1
auf Nummer Sicher.

SAFETY TRAINING
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Rijvaardigheidstraining van HYMER:

Als eerste en enige fabrikant biedt HYMER een speciale rijvaardigheidstraining voor
campers en caravans. En dat niet alleen voor HYMER-, ERIBA- of HYMERCAR-rijders.
Tenslotte hecht de uitvinder van de camper bijzonder veel waarden aan de veiligheid
van alle liefhebbers van het mobiele reizen. Meer informatie over data en kosten
vindt u op: www.hymer.com/nl/rijveiligheidstraining/

Met de nummer 1 op zeker
spelen

Voor rijders
van alle
merken!
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Vierwielaandrijving AchterwielaandrijvingGeen wielkast in de
douche

Zonder drempel Grote garage Smal en wendbaar

HYMER ML-T en
Hymermobil ML-I
Mijlpaal voor innovatie.
In de HYMER ML-T worden de modernste aandrijftechniek, een innovatieve lichtgewichtconstruc-
tie met optimaal comfort gecombineerd in een wendbare half-integraal. Het wooncomfort van
de nieuwe half-integraal van HYMER valt overal op: de vlakke woongedeeltevloer zonder op-
stap, de grote zitgroep en de tafel met standaardverlengstuk zijn slechts enkele voorbeel-
den. Daarenboven beschikt de HYMER ML-T over een uitgebreid veiligheidspakket. Hij schittert
bovendien met een standaarduitrusting en bijkomend comfort, dat uniek is voor deze
klasse.

De nieuwe Hymermobil ML-I is een klassiek stijlvolle en wendbare integraal uit de klasse
van 3,5 ton met een Mercedes-Benz-chassis, gebaseerd op het lichtgewichtconcept van
de half-integraal HYMER ML-T. Uitstekend zijn onder andere het omvangrijke standaard
veiligheidspakket met de modernste rijdynamiekregeling, het sportieve, veilige onder-
stel en de optioneel verkrijgbare 7G-Tronic-Plus-automaat.

Comfort-Plus-klasse | HYMER ML-T en Hymermobil ML-I 43
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Afgezonderd woongedeelte.
De mooi vormgegeven zitgroep
hier in ML620 is in het woon-

decor Palatino Apfel Creme en
in de stofcombinatie Aureus
verkrijgbaar – optioneel zoals

afgebeeld als L-vormige zitgroep.

Veel zitplaatsen.
De halve dinette in de ML-I
580 biedt dankzij de tafel met
draaibaar verlengstuk plaats aan
maximum vier personen – hier
in het meubeldecor Trentino
Birnbaum en het stofdesign
Cremissimo.

Comfort-Plus-klasse | HYMER ML-T en Hymermobil ML-I 44 45
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45Wonen en keuken

Wonen
en keuken
Individuele ideeën
om te wonen en te koken
op hoog niveau.

Royale keuken tegen de wand.
De naar eigen idee in te delen keu-
kenlades in verschillende maten en

de comfortabel te bereiken dakberg-
kasten zijn de clou van de royale en
doordachte keuken tegen de wand.

Moderne hoekkeuken
Een Smart-Tower-koelkast van
142 liter, een apothekerskast

tot aan het plafond en een
oven op verzoek – dat vindt al-
lemaal een plaatsje in de ruime
hoekkeuken van de ML-I 620..

hier in het optionele meubelde-
cor Palatino Apfel Creme.
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Slapen en
badkamer
Strakke lijnen in
combinatie met
moderne charme.

Droge voeten.
De separate douchewand van
de ML 580 heeft vele voordelen.
Als deze open is, heeft u in de
comfortabele badkamer heel
veel bewegingsvrijheid. Gesloten
blijft het buiten de douchecabine
droog.

Ruime variabele badkamer.
De mooie ruime badkamer van de
ML 620 is volledig af te schermen
van het woongedeelte. Bovendien
kunnen zowel de wastafel/wc als
de douche afzonderlijk gebruikt
worden.

Comfort-Plus-klasse | HYMER ML-T en Hymermobil ML-I 46 47
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Aangename ligweide
De comfortabele eenpersoonsbedden van de ML 580 en
620 zijn ook verkrijgbaar in een lagere uitvoering voor
een makkelijkere instap. Op verzoek kunnen de eenper-
soonsbedden met behulp van een extra kussen tot een
ligweide omgevormd worden.

Comfortabel hefbed.
De ML-I beschikt over een 150 cm breed,
uitermate comfortabel en aangenaam hefbed
boven de cabine, dat neergelaten kan worden
en vast bevestigd is. Een stabiele ladder ver-
eenvoudigt aanzienlijk de toegang tot het bed.

Slapen en badkamer
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Hoogtepunten:

• groot dwarsbed, ligoppervlak
200 x 148 cm

• 2 ruime hoge kledingkasten

• comfortabele badkamer met
aparte douche en vlakke
douchevloer

• vlakke woongedeeltevloer zon-
der opstap

• grote koelkast met inhoud van
142 l

• extra grote garage voor scooter

Afmetingen (LxBxH) Massa rijklaar Extra lading/
optie* Zitplaatsen Slaapplaatsen/

optie*:

ML-T 560 698x222x290 cm 2.940 kg 560–1.260* kg *

ML-T 560

698

22
2

Hoogtepunten:

• groot dwarsbed, ligoppervlak
200 x 145/122 cm

• ruime hoge kledingkast

• vario-premiumbadkamer, open
badkamer-wc-combinatie
Dichtklapbare douchewand met
groot doucheoppervlak

• vlakke woongedeeltevloer zon-
der opstap

• grote koelkast met inhoud van
142 l

• grote berging voor scooter

Afmetingen (LxBxH) Massa rijklaar Extra lading/
optie* Zitplaatsen Slaapplaatsen/

optie*:

ML-T 540 636x222x290 cm 2.835 kg 665–1.365* kg *

ML-I 540 639x222x290 cm 2.935 kg 565–1.265* kg

ML-T 540

ML-I 540

22
2

22
2

636

639

Comfort-Plus-klasse | HYMER ML-T 540 en 560 en Hymermobil ML-I 540

*Optie = optionele uitvoering

780

779

698

699
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Hoogtepunten:

• 2 grote eenpersoonsbedden in
lengterichting, ligoppervlak
197 x 80/200 x 80 cm

• ruime kledingkasten onder de
eenpersoonsbedden in lengte-
richting

• nog een kledingkast tot aan het
plafond

• ruime badkamer voor meer pri-
vacy naar voren af te scheiden
en met aankleedruimte binnen-
in

• vlakke woongedeeltevloer zon-
der opstap

• grote koelkast met een inhoud
van 142 l en apothekerskast

• extra grote garage voor scooter

Afmetingen (LxBxH) Massa rijklaar Extra lading Zitplaatsen Slaapplaatsen/
optie*:

ML-T 620 779x222x290 cm 3.150 kg 1.050kg *

ML-I 620 780x222x290 cm 3.270 kg 930 kg *

Hoogtepunten:

• 2 grote eenpersoonsbedden in
lengterichting, ligoppervlak
194 x 80/187 x 80 cm

• ruime kledingkasten onder de
eenpersoonsbedden in lengte-
richting

• nog een kledingkast tot aan het
plafond

• comfortabele badkamer met
aparte douche en vlakke
douchevloer

• vlakke woongedeeltevloer zon-
der opstap

• grote koelkast met inhoud van
142 l

• extra grote garage voor scooter

Afmetingen (LxBxH) Massa rijklaar Extra lading/
optie* Zitplaatsen Slaapplaatsen/

optie*:

ML-T 580 698x222x290 cm 2.970 kg 530–1.230* kg *

ML-I 580 699x222x290 cm 3.050 kg 450–1.100* kg

ML-T 580

ML-I 580

ML-T 620

ML-I 620

698

22
2

699

22
2

779

22
2

780

22
2

HYMER ML-T 580 & 620 en Hymermobil ML-I 580 en 620
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779

Komfort-Plus | Rubrizerung 505050

Hoogtepunten:

• groot queensbed, ligoppervlak
190 x 140 cm/200 x 140 cm

• naast het queensbed 2 kleding-
kasten

• nog een kledingkast tot aan het
plafond

• ruime badkamer voor meer pri-
vacy naar voren af te scheiden
en met aankleedruimte binnenin

• vlakke woongedeeltevloer zon-
der opstap

• grote koelkast met een inhoud
van 142 l en apothekerskast

Afmetingen (LxBxH) Massa rijklaar Extra lading Zitplaatsen Slaapplaatsen/
optie*:

ML-T 630 779x222x290 cm 3.150 kg 1.050 kg *

ML-I 630 780x222x290 cm 3.270 kg 930 kg *

ML-T 630

ML-I 630

22
2

22
2

779

780

Comfort-Plus-klasse | HYMER ML-T 630 en Hymermobil ML-I 630

*Optie = optionele uitvoering
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De naam HYMER is tegenwoordig synoniem voor premium-
campers en -caravans. Wij laten u graag zien waarom. Ga op
een unieke ontdekkingstocht door onze productiewerkplaat-
sen en werp een blik achter de schermen. De laatste 60 jaar
heeft HYMER zich ontwikkeld tot een van de TOPmerken in
de branche.
Vanaf de eerste dag waren wij verplicht de kwaliteitseis
‘Made in Germany’ waar te maken.

Rondleidingen
in de fabriek
Start uw ontdekkingstocht.

Nu
aanmelden
en HYMER
bekijken!

Rondleidingen door de fabriek beginnen
elke woensdag om 13:30 uur. Wilt u
onze thuisbasis leren kennen? Hier leest
u hoe u zich aan kunt melden en wat u
bij de rondleiding kunt verwachten:
www.hymer.com



NEWexterior design

Hymermobil
B-klasse DL

De Hymermobil B-klasse DynamicLine is een indrukwekkend vervolg op de successtory van deze
modellen. Dankzij de innovatieve lichtbouwconstructie ligt het gewicht van de integraal ver on-
der de grens van 3,5 ton. En desondanks kan de nieuwe generatie modellen zich voor wat be-
treft uitvoering en comfort op premiumniveau meten met al zijn voorgangers. De smallere op-
bouw en het elegante buitendesign verschaffen de camper een sportief karakter. De nieuwe
lichtbouw-meubelgeneratie en het sierlijke meubeldecor dragen bij tot een perfecte alge-
mene indruk.

De maatstaf voor mobiel reizen.

• B-DL 444 Pagina 58

• B-DL 504 Pagina 58

• B-DL 574 Pagina 59

• B-DL 584 Pagina 59

• B-DL 588 Pagina 60

• B-DL 594 Pagina 60

• B-DL 678 Pagina 61

• B-DL 534
(DuoMobil) Pagina 62

Comfort-Plus-klasse | Hymermobil B-klasse DL

Geen wielkast
in de douche

PUAL ALU/ALU HYMER led-koplampen
en hybride achterlichten

Grote garage Dubbele bodem Draaglast garage
450 kg

53
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Wonen
en keuken
Smaakvolle
en diverse
inrichtingsideeën.

Ingebouwd werkvlak.
De zijkeuken heeft grote,

vrij indeelbare laden en
kan dankzij een geïnte-

greerd werkvlak uitgebreid
worden – hier in het meu-

beldecor Palatino Apfel.

Innovatieve gezelligheid.
De standaard-led-interieurverlichting is niet alleen
gezellig maar levert ook nog een besparing van 75%

van het stroomverbruik op. De comfortabele L-vormi-
ge zitgroep met loungekussens en de 360°-draaibare
luxueuze tafel evenals de in hoogte en schuinte ver-

stelbare Aguti Ergoflex-voorstoelen met brede armleu-
ningen zorgen voor ontspannen wonen en rijden.

Comfort-Plus-klasse | Hymermobil B-klasse DL 54 55
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Zo wordt koken leuk.
De modern vormgegeven keuken
van de B 678 DL schittert met een
elegant gebogen keukenblok met
royaal werkvlak en extra diepe
lades.

Wonen en keuken
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Slapen en
badkamer
Uitstekend uitgerust voor
comfortabele vakanties.

Hoogwaardige uitrusting.
De nieuwe, comfortabele badkamer heeft geen storende wielkast en biedt vol-
doende sta- en doucheruimte. De hoogwaardige wastafel van “Cool Glass” en het
onderhoudsvriendelijke banktoilet voltooien dit nieuwe gedeelte.

Dubbele functie.
In de ruime badkamer van de Hymer-
mobil B-klasse DL 678 zijn douche en

wasbereik van elkaar gescheiden. Dankzij
een vaste deur kan de tussenruimte

ook als aankleedruimte worden gebruikt.

Lucht naar boven.
Dankzij de diverse dakbergkasten

en de doordachte plaatsing van de eenper-
soonsbedden in de B 588 DL wordt de ruimte

tot aan het plafond optimaal benut.

Comfort-Plus-klasse | Hymermobil B-klasse DL 56 57

C
o

m
fo

rt
-P

lu
s-

k
la

ss
e

Gemakkelijke instap.
Het hefbed met een ligoppervlak
van 145 cm breed kunt u laten
zakken, zodat u gemakkelijk in
bed komt en voldoende plaats
voor uw hoofd heeft. Optioneel
kan het bed door het uit te
schuiven gemakkelijk worden uit-
gebreid tot eenpersoonsbedden
in lengterichting.

Slapen en badkamer
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Hoogtepunten:

• groot eenpersoonsbed achterin,
ligoppervlak 200 x 116/90 cm

• ruime kledingkast

• comfortabele badkamer met
aparte douche en vlakke
douchevloer

• vlakke woongedeeltevloer
zonder opstap en met dubbele
bodem

• grote koelkast met een inhoud
van 160 l optioneel

• grote berging voor scooter

Afmetingen (LxBxH) Massa rijklaar Extra lading/
optie* Zitplaatsen Slaapplaatsen

B-DL 504 599x222x296 cm 2.800 kg 700–1.050* kg

B-klasse DL 504

599

22
2

Hoogtepunten:

• eenpersoonsbedden in leng-
terichting hefbed optioneel,
ligoppervlak 2 x 195 x 70 cm

• brede kledingkast en
daaronder liggende berging
voor scooter

• comfortabele badkamer met
aparte douche en vlakke
douchevloer

• vlakke woongedeeltevloer
zonder opstap en met dubbele
bodem

• grote koelkast met een inhoud
van 142 l

• ruime keuken met veel berg- en
werkvlak

Afmetingen (LxBxH) Massa rijklaar Extra lading/
optie*

Zitplaatsen/ +
optie* Slaapplaatsen

B 444 DL 599x222x296 cm 2.870 kg 630–980* kg *

B-klasse DL 444

599

22
2

Comfort-Plus-klasse | Hymermobil B-klasse DL 444 en 504

*Optie = optionele uitvoering

59

C
o

m
fo

rt
-P

lu
s-

k
la

ss
e

Hoogtepunten:

• eenpersoonsbedden in leng-
terichting hefbed optioneel,
ligoppervlak 2 x 195 x 70 cm

• royale kledingkast in ruime
badkamer

• ruime badkamer over de gehele
breedte van het voertuig en een
vlakke douchevloer

• vlakke woongedeeltevloer
zonder opstap en met dubbele
bodem

• grote koelkast met een inhoud
van 160 l optioneel

• groot serviceluik in rijrichting
links 59 x 160 cm

• grote berging voor scooter

Afmetingen (LxBxH) Massa rijklaar Extra lading/
optie* Zitplaatsen Slaapplaatsen

B 584 DL 699x222x296 cm 2.960 kg 540–1.540* kg

B-klasse DL 584

699

22
2

Hoogtepunten:

• grote eenpersoonsbedden in
lengterichting, ligoppervlak
200 x 80/190 x 80 cm

• 2 ruime kledingkasten onder de
eenpersoonsbedden in lengte-
richting

• ruime badkamer voor meer pri-
vacy naar voren af te scheiden
met aankleedruimte binnenin

• vlakke woongedeeltevloer
zonder opstap en met dubbele
bodem

• grote koelkast met inhoud van
142 l

• grote berging voor scooter

Afmetingen (LxBxH) Massa rijklaar Extra lading/
optie* Zitplaatsen Slaapplaatsen

B 574 DL 699x222x296 cm 2.995 kg 505–1.505* kg

B-klasse DL 574

699

22
2

Hymermobil B-klasse DL 574 en 584
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Hoogtepunten:

• groot dwarsbed, ligoppervlak
200 x 140/150 cm

• 2 ruime kledingkasten

• ruime badkamer voor meer pri-
vacy naar voren af te scheiden
en met aankleedruimte binnenin

• vlakke woongedeeltevloer
zonder opstap en met dubbele
bodem

• grote koelkast met een inhoud
van 160 l optioneel

• bank plus L-vormige zitgroep
als rondzitgroep te gebruiken.

Afmetingen (LxBxH) Massa rijklaar Extra lading/
optie* Zitplaatsen Slaapplaatsen/

optie*:

B-DL 594 699x222x296 cm 2.980 kg 520–1.520* kg *

B-klasse DL 594

699

22
2

Hoogtepunten:

• 2 grote eenpersoonsbedden in
lengterichting, ligoppervlak
200 x 80/190 x 80 cm

• 2 royale kledingkasten onder de
eenpersoonsbedden in lengterich-
ting en nog een kledingkast tot
aan het plafond

• comfortabele badkamer met
aparte douche en vlakke
douchevloer

• vlakke woongedeeltevloer zonder
opstap en met dubbele bodem

• grote koelkast met een inhoud van
160 l optioneel

• enorme berging voor scooter

Afmetingen (LxBxH) Massa rijklaar Extra lading/optie* Zitplaatsen Slaapplaatsen

B 588 DL 699x222x296 cm 2.990 kg 510–1.510* kg

B-klasse DL 588

699

22
2

Comfort-Plus-klasse | Hymermobil B-klasse DL 588 en 594

*Optie = optionele uitvoering
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Hoogtepunten:

• 2 grote eenpersoonsbedden in
lengterichting, ligoppervlak
200 x 80/190 x 80 cm

• 2 royale kledingkasten onder
de eenpersoonsbedden in leng-
terichting en nog een kleding-
kast tot aan het plafond

• ruime badkamer voor meer pri-
vacy naar voren af te scheiden
en met aankleedruimte binnenin

• vlakke woongedeeltevloer
zonder opstap en met dubbele
bodem

• grote koelkast met een inhoud
van 160 l optioneel

• extra grote garage voor scooter

Afmetingen (LxBxH) Massa rijklaar Extra lading/
optie*

Zitplaatsen/ +
optie*

Slaapplaatsen/
optie*:

B-DL 678 749x222x296 cm 3.090 kg 410–1.410* kg * *

B-klasse DL 678

749

22
2

Hymermobil B-klasse DL 678
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Grote rondzitgroep.
De gezellige rondzitgroep achterin biedt veel ruimte om te
ontspannen. Optioneel verkrijgbare ronde variant in Cremis-
simo – desgewenst ook met nekkussens. De grote, panorami-
sche ramen bieden een prachtig uitzicht rondom.

Comfort-Plus-klasse | Wonen, opbergen en slapen 62

Praktische garage.
De HYMER DuoMobil B-DL 534
heeft een handige, bijzonder

ruime en gemakkelijke toegan-
kelijke berging voor fietsen – met

een vrije laadhoogte van een
kleine 117 cm.

Buitendesign en - kleur wijken af

63
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Hoogtepunten:

• eenpersoonsbedden in lengte-
richting hefbed, ligoppervlak
195 x 60/190 x 60 cm

• 2 kledingkasten voor in het
voertuig

• ruime badkamer voor meer
privacy naar voren af te schei-
den en met aankleedruimte
binnenin

• vlakke woongedeeltevloer
zonder opstap en met dubbele
bodem

• grote koelkast met een inhoud
van 160 l optioneel

• grote berging voor scooter

Afmetingen
(LxBxH) Massa rijklaar Extra lading/

optie*
Zitplaatsen/ +
optie*

Slaapplaatsen/
optie*:

B-DL 534 (DuoMobil) 699x222x296 cm 2.980 kg 520 –1.520* kg * *

B-klasse DL 534 (DuoMobil)

699

22
2

Verschillende ruimtes.
De afzonderlijke douchecabine
verschaft voldoende bewegings-
vrijheid en behoort hier tot de
standaarduitrusting. Een vaste
deur met spiegel vormt de schei-
ding tussen de natte cel en de
slaapkamer in het woongedeelte.

Verkwikkende slaap.
Vooraan bevindt zich een neerlaatbaar hefbed,

dat in een handomdraai door uitschuifbare
voetsteunen ook tot twee eenpersoonsbedden
met een lengte van 195 en 190 cm omgevormd
kan worden. Een dakluik van helder glas zorgt

altijd voor frisse lucht en natuurlijk licht.

Zinvol verborgen.
In de plank achter de zitgroep in het woongedeelte is een
laptopvak met USB-, 230V- en 12V-stopcontact geïnte-
greerd. Het vak is groot genoeg om elektrische apparaten
zoals een laptop, tablet, mobieltje, camera inclusief hun
opladers in de HYMER DuoMobil op te bergen.

Hymermobil B-klasse DL 534 (DuoMobil)

*Optie = optionele uitvoering



Hymermobil B-klasse PremiumLine

De Superior-klasse

HYMER is grensverleggend in deze klasse. Geniet van de vrijheid van een royaal ruimteconcept:
gezellig wonen, comfortabel zitten, royaal koken en heel veel privacy. Zodat u zich ook op meer dan duizend
kilometer van huis toch thuis voelt.

Reis rustig op grote voet.

S
u

p
er

io
r-

k
la

ss
e

HYMER Tramp CL

HYMER Tramp SL



furniture facelift
NEW

HYMER Tramp CL
Gewoonweg groots.
De HYMER Tramp CL zet nieuwe bakens uit in zijn klasse. Alleen al de stahoogte van 2,12 meter over-
treft veruit de gebruikelijke standaard. Hierdoor ontstaan bijzonder grootse ruimtes bij een totaal
gewicht van minder dan 3,5 ton. Als geen andere half-integraal overbrugt hij de leemte met de in-
tegralen op het vlak van de hoge comfortnormen. De dakbergkasten en de vloer in het woonge-
deelte lopen door tot voor in het voertuig. De HYMER Tramp CL is verkrijgbaar met of zonder hef-
bed. Onder bijna alle bedden bevindt zich een ruime garage en toch is er bij de bedden achterin
voldoende plaats voor uw hoofd.

Grote garage Half-integraal met
hefbed

Tank geïsoleerd en
verwarmd

GFK bodem PUAL Draaglast garage 300 kg

• Tramp CL 574 Pagina 72

• Tramp CL 678 Pagina 72

• Tramp CL 698 Pagina 73

Superior-klasse | HYMER Tramp CL 67
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Wonen en
keuken

Elegante oplossingen
voor een inspirerende
woonsfeer.

Hier is koken leuk.
De T 678 CL beschikt standaard over een

doordacht en royaal keukenblok met diep
werkblad, uitschuifbare lades met Servo-Soft-

sluiting, een apothekerskast, acrylverfcoating en
verlichting van de bar.

Superior-klasse | HYMER Tramp CL 68 69
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Wonen en keuken

Gezellig vakantie vieren.
Het interieur in de T 678 CL is standaard uitgevoerd in het
meubeldecor Chiavenna Nussbaum en het stofdesign Cusco.

Captain Chair.
De stoelen in de cabine met geïntegreerde hoofdsteun
bieden dankzij de brede rugleuning en de dubbele

armleuning een uitstekend zitcomfort. De stoelen kunnen
bovendien 180 graden worden gedraaid.

Comfortabel zitten.
De T 678 CL schittert met een optioneel verkrijg-
bare L-vormige zitgroep in de stofcombinatie

Cusco. De 360° draaibare tafel maakt het buiten-
gewoon eenvoudig om plaats te nemen.
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Slapen en
badkamer
Uitnodigend mooi
en functioneel
op elke reis.

Met de kleinkinderen op stap.
Het optioneel verkrijgbare hefbed biedt veel

plaats en is in de woonruimte geïntegreerd. Zo
kunnen ook uw kleinkinderen mee op reis.

Superior-klasse | HYMER Tramp CL 70 71
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Slapen en badkamer

Gegarandeerde privacy.
De ruime badkamer bij de T 678 CL en T 698 CL met apart
badkamer- en wc-gedeelte scheidt desgewenst het voorste
van het achterste gedeelte. In de Tramp 698 CL ontstaat
dankzij de extra afscheiding van het bed een aankleedruimte

Veel ruimte.
Dankzij een bedbreedte van 83 cm bij de eenpersoonsbedden
in lengterichting-variant en 150 cm bij de queensbed-variant
heeft ieder voor zich voldoende ruimte voor een ontspannen
nachtrust.
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Hoogtepunten:

• 2 grote eenpersoonsbedden in
lengterichting, ligoppervlak
195 x 83/185 x 83 cm

• 2 ruime kledingkasten onder de
eenpersoonsbedden in lengte-
richting

• grote zitgroep incl. bank tegen
de wand op 6,80 m

• grote douche en uitnodigende
wasruimte dankzij de vario-bad-
kamer

• grote serviceluiken met lichte
bergingmaat van 68 x 115 cm

• grote koelkast met inhoud van
142 l

Afmetingen (LxBxH) Massa rijklaar Extra lading/
optie* Zitplaatsen Slaapplaatsen/

optie*:

T-CL 574 680x235x290 cm 2.890 kg 600–1.610* kg *

T-CL 574

680

23
5

Hoogtepunten:

• 2 grote eenpersoonsbedden in
lengterichting, ligoppervlak
195 x 83/185 x 83 cm

• 2 ruime kledingkasten onder de
eenpersoonsbedden in lengte-
richting

• nog een kledingkast tot aan het
plafond

• ruime badkamer voor meer pri-
vacy naar voren af te scheiden
en met aankleedruimte binnen-
in

• grote koelkast met een inhoud
van 160 l optioneel

• grote serviceluiken, lichte ber-
gingmaat: 100 x 115 cm

Afmetingen (LxBxH) Massa rijklaar Extra lading/
optie* Zitplaatsen Slaapplaatsen/

optie*:

T-CL 678 735x235x290 cm 3.000 kg 500–1.360* kg *

T-CL 678

735

23
5

Superior-klasse | HYMER Tramp CL 574 en 678 72

*Optie = optionele uitvoering
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Hoogtepunten:

• groot queensbed, ligoppervlak:
200/190 x 150 cm

• 2 ruime kledingkasten naast
het queensbed

• nog een legkast

• ruime badkamer voor meer pri-
vacy naar voren af te scheiden
en met aankleedruimte binnen-
in

• dankzij de extra schuifdeur
kan het slaapgedeelte worden
afgescheiden

• grote koelkast met een inhoud
van 160 l optioneel

Afmetingen (LxBxH) Massa rijklaar Extra lading/
optie* Zitplaatsen Slaapplaatsen/

optie*:

T-CL 698 735x235x290 cm 2.995 kg 505–1.365* kg *

T-CL 698

735

23
5

HYMER Tramp CL 698



HYMER Tramp SL
Half-integraal van het hoogste niveau.
De half-integraal HYMER Tramp SL is voor wat betreft comfortnormen bijna van het hoogste niveau
van integraal-campers, terwijl het totaal gewicht ver onder 3,5 ton blijft. Met innovatieve inde-
lingsconcepten beschikt hij tevens over een dubbele bodem met installaties en keldervakken plus
over een vlakke woongedeeltevloer zonder opstap.

Hoogtepunten in de HYPER Tramp SL zijn de enorme stahoogte en bewegingsvrijheid en daaren-
boven een prachtige uitrusting. Wij sturen werkelijk een Super-Tramp op reis!

Dubbele bodem zonder
drempel

Grote garage Grote tankinhoud

Draaglast garage
tot 450 kg

GFK bodem PUAL

• Tramp SL 554 Pagina 80

• Tramp SL 568 Pagina 80

• Tramp SL 588 Pagina 81

• Tramp SL 668 Pagina 81

• Tramp SL 704 Pagina 82

• Tramp SL 708 Pagina 82

Superior-klasse | HYMER Tramp SL 75
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Wonen
en keuken
Moderne woonkwaliteit
voor de hoogste eisen.

Superior-klasse | HYMER Tramp SL 76 77
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Wonen en keuken

Licht en gezellig.
De optionele L-vormige zitgroep met

draaitafel in de T 708 SL straalt een enorme
behaaglijkheid uit dankzij het standaard

meubeldecor Trentino Birnbaum en het lichte
stofdesign Cremissimo.

Meer ruimte voor keukenapparatuur.
Het neerlaatbare opbergvak boven het aan-
recht in de T 588 SL is niet alleen uitermate

handig, maar ook prima geschikt voor extra
keukentoestellen.

Prima uitrusting.
De keuken in de T 588 SL – hier afgebeeld in

het meubeldecor Palatino Apfel – beschikt
standaard over een Smart-Tower-koelkast (142

liter) en veel opbergruimte voor kookgerei en
levensmiddelen.

Zonder struikelrisico.
Van de cabine tot achteraan
heeft de vloer van de woonruim-
te geen opstapjes. Toch heeft u
binnen een grote stahoogte (198
cm) en bewegingsvrijheid.



78

Slapen
en badkamer
Uitstekend uitgerust voor
comfortabele vakanties.

Vriendelijk en warm.
De comfortabele eenpersoonsbedden achter in de
T 588 SL hebben door het meubeldecor Palatino

Apfel een prettige, vriendelijke en frisse uitstraling.

Superior-klasse | HYMER Tramp SL 78 79
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Slapen en badkamer

Comfortabel queensbed.
Het exclusieve queensbed is hier afgebeeld in leespositie met
opstaand hoofdeinde en neksteunen tegen de achterwand –
in het stijlvolle meubeldecor Trentino Birnbaum.

Strakke indeling.
De ruime badkamer in de T 708 SL heeft een overzichtelijke
structuur: met een afzonderlijke douche, een afzonderlijke
ruimte met wastafel en wc en daartussen een aankleedruimte.
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Hoogtepunten:

• 2 grote eenpersoonsbedden in
lengterichting, ligoppervlak
183 x 80/193 x 80 cm

• 2 ruime kledingkasten onder de
eenpersoonsbedden in lengte-
richting

• nog een kledingkast tot aan het
plafond

• comfortabele badkamer
met aparte douche en vlakke
douchevloer

• vlakke woongedeeltevloer
zonder opstap en met dubbele
bodem

• grote koelkast met inhoud van
142 l

Afmetingen (LxBxH) Massa rijklaar Extra lading/
optie* Zitplaatsen Slaapplaatsen/

optie*:

Tramp SL 568 699x235x290 cm 2.960 kg 540–1.540* kg *

Tramp SL 568

699

23
5

Hoogtepunten:

• groot bed met ligoppervlak van
193 x 136 cm, bij het voeten-
einde voor een comfortabele
doorgang afgeschuind

• kledingkast tot aan het plafond,
43 cm breed

• badkamer achterin met af te
scheiden douche en vlakke
douchevloer

• vlakke woongedeeltevloer
zonder opstap en met dubbele
bodem

• grote koelkast met inhoud van
142 l

Afmetingen (LxBxH) Massa rijklaar Extra lading/
optie* Zitplaatsen Slaapplaatsen/

optie*:

Tramp SL 554 679x235x290 cm 3.020 kg 480–1.480* kg *

Tramp SL 554

679

23
5

Superior-klasse | HYMER Tramp SL 554 en 568

*Optie = optionele uitvoering
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Hoogtepunten:

• 2 grote gescheiden eenpersoons-
bedden in lengterichting,
ligoppervlak 184 x 80/198 x 80 cm

• grote brede kledingkast in de
royale badkamer achterin

• heel veel opbergruimte onder
de bedden

• badkamer achterin met aparte
douche
en vlakke douchevloer,
kan ook als kleedkamer worden
gebruikt

• vlakke woongedeeltevloer
zonder opstap en met dubbele
bodem

• grote koelkast met inhoud van
142 l

Tramp SL 668

749

23
5

Hoogtepunten:

• 2 grote eenpersoonsbedden in
lengterichting, ligoppervlak 191
x 80/200 x 80 cm

• 2 ruime kledingkasten onder de
eenpersoonsbedden in lengte-
richting

• nog een kledingkast tot aan het
plafond

• comfortabele badkamer met
aparte douche en vlakke
douchevloer

• vlakke woongedeeltevloer
zonder opstap en met dubbele
bodem

• grote koelkast met inhoud van
142 l

Afmetingen (LxBxH) Massa rijklaar Extra lading/
optie* Zitplaatsen Slaapplaatsen/

optie*:

Tramp SL 588 729x235x290 cm 3.015 kg 485–1.485* kg *

Tramp SL 588

729

23
5

Afmetingen (LxBxH) Massa rijklaar Extra lading/
optie* Zitplaatsen Slaapplaatsen/

optie*:

Tramp SL 668 749x235x290 cm 3.080 kg 420–1.420* kg *

Superior | HYMER Tramp SL 588 en 668



Superior | Rubrizerung 8282

Hoogtepunten:

• groot queensbed, ligoppervlak
190 x 140 cm, optioneel tot een
lengte van 2 m

• naast het queensbed 2 kleding-
kasten

• nog een kledingkast tot aan het
plafond naast de ruime badka-
mer

• ruime badkamer voor meer pri-
vacy naar voren af te scheiden
en met aankleedruimte binnenin

• vlakke woongedeeltevloer
zonder opstap en met dubbele
bodem

• grote koelkast met inhoud van
142 l

• extra gevoel van ruimte

Afmetingen (LxBxH) Massa rijklaar Extra lading Zitplaatsen Slaapplaatsen/
optie*:

Tramp SL 708 779x235x290 cm 3.170 kg 1.330 kg *

Tramp SL 708

779

23
5

Hoogtepunten:

• 2 grote eenpersoonsbedden in
lengterichting, ligoppervlak
194 x 80/190 x 80 cm

• 2 ruime kledingkasten onder de
eenpersoonsbedden in lengte-
richting

• nog een kledingkast tot aan het
plafond

• ruime badkamer voor meer pri-
vacy naar voren af te scheiden
en met aankleedruimte binnenin

• vlakke woongedeeltevloer
zonder opstap en met dubbele
bodem

• grote koelkast met inhoud van
142 l

• extra gevoel van ruimte

Afmetingen (LxBxH) Massa rijklaar Extra lading Zitplaatsen Slaapplaatsen/
optie*:

Tramp SL 704 779x235x290 cm 3.170 kg 1.330 kg *

Tramp SL 704

779

23
5

Superior-klasse | HYMER Tramp SL 704 en 708 82

*Optie = optionele uitvoering
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Hymermobil
B-klasse Premium-
Line: unieke stijl

Al sinds 1981 veroveren wij met onze modellen uit de Hymermobil B-klasse de harten van cam-
perfans. Zonder te overdrijven, kunnen we stellen dat het hier om een premiumproduct gaat,
waarvoor wij volledig terecht de naam PremiumLine gekozen hebben.

Wij presenteren een exclusieve camper met een innovatieve indeling, een elegant interieur,
een fraaie buitenkant en tal van standaard hoogtepunten. Het voertuig staat garant voor op-
timale kwaliteit, rijcomfort en waardevastheid en doet zo de traditie van het merk HYMER
eer aan.

Een technisch meesterwerk.

• B 668 PL Pagina 90

• B 778 PL Pagina 90

• B 798 PL Pagina 91

Dubbele bodem Dak van GFK Ingangsdeuren van
70 cm

Salonbadkamer Grote tankinhoud Grote garage

Superior-klasse | Hymermobil B-klasse PL 85
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Wonen
en keuken
Exclusieve uitrusting voor
onvergetelijke vakantiemomenten.

Exclusief wonen.
Dankzij de aantrekkelijke loungezitgroep met
L-vormige bank en de draaibare voorstoelen
heerst in de B 778 en 798 PremiumLine een

sfeer als in een woonkamer.

Net als in de woonkamer thuis.
Het erg ruime woongedeelte van de B 778 en
798 PremiumLine met de optionele dakberg-

kasten voorin en de optioneel uitschuifbare
tafel verspreidt dankzij het meubeldecor
Palatina Apfel een uitzonderlijke flair.

Veel ruimte om te koken.
Dankzij de hoekvorm biedt de keuken veel
plaats voor de kok. Het koken wordt nog
aangenamer door de mooi afgewerkte
minerale plaat en de 6 praktische laden.

Superior-klasse | Hymermobil B-klasse PL 86 87
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Wonen en keuken

Voorraad netjes opbergen.
Afhankelijk van de indeling beschikt de B-klasse PremiumLine
over een uit twee delen bestaande apothekerskast tot
aan het plafond – hier in de B 778 en 798 PremiumLine.
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Slapen en
badkamer
Wonen als in ‘s werelds

beste hotel.

Dubbele functie.
In de nieuwe salonbadkamer van de B 778

PremiumLine bevinden toilet en wasgedeelte
zich tegenover elkaar. Dankzij een vaste deur
en een schuifdeur kunt u zich in deze tussen-
ruimte, inclusief kledingkast, ook aankleden.

Superior-klasse | Hymermobil B-klasse PL 88 89
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Slapen en badkamer

Slapen in stijl.
Het queensbed achterin de B 798
PremiumLine is geweldig ruim. Extra
behaaglijk wordt het met het HYMER-
bedlinnen van ESTELLA, hiermee kiest
u voor topkwaliteit met een speciaal
karakter. Laat u overtuigen door de
unieke mako-interlock-jersey ka-
toenkwaliteit en voel het verschil.

Gegarandeerde privacy.
Het elegante achterste deel van de B 668 PremiumLine bekoort
dankzij de comfortabele, lage eenpersoonsbedden.
De grote, gescheiden badkamer achterin garandeert een hoge
mate aan privésfeer.
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858
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Hoogtepunten:

• 2 grote eenpersoonsbedden in
lengterichting met comfortabele,
instap, ligoppervlak
194 x 80/203 x 80 cm

• 1 royale kledingkast in ruime
badkamer

• ruime badkamer met aan-
kleedruimte over de gehele
breedte van het voertuig

• vlakke woongedeeltevloer
zonder opstap en met dubbele
bodem

• grote koelkast met een inhoud
van 142 l en apothekerskast

Afmetingen (LxBxH) Massa rijklaar Extra lading Zitplaatsen/ +
optie*

Slaapplaatsen/
optie*:

B-PL 668 759x235x290 cm 3.310 kg 1.190 kg * *

B-klasse PL 668

759

23
5

Hoogtepunten:

• 2 enorme eenpersoonsbedden
in lengterichting, ligoppervlak
209 x 80/210 x 80 cm

• 2 ruime kledingkasten onder de
eenpersoonsbedden in lengte-
richting

• nog een kledingkast tot aan het
plafond in de salonbadkamer

• salonbadkamer met kleding-
kast, vrijstaande wasbak, naar
voren en achteren vast af te
scheiden

• vlakke woongedeeltevloer
zonder opstap en met dubbele
bodem

• grote koelkast met een inhoud
van 160 l en apothekerskast

B-klasse PL 778

858

23
5

Afmetingen (LxBxH) Massa rijklaar Extra lading/
optie*

Zitplaatsen/ +
optie*

Slaapplaatsen/
optie*:

B-PL 778 858x235x290 cm 3.815 kg 1.185–1.685* kg * *

Superior-klasse | Hymermobil B-Klasse PL 668 en 778

*Optie = optionele uitvoering
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Hoogtepunten:

• groot queensbed, ligopper-
vlak 200 x 148 cm

• naast het queensbed
2 kledingkasten

• nog een kledingkast tot aan het
plafond in de salonbadkamer

• salonbadkamer met kleding-
kast, vrijstaande wastafel, naar
voren en achteren vast af te
scheiden

• vlakke woongedeeltevloer
zonder opstap en met dubbele
bodem

• grote koelkast met een inhoud
van 160 l en apothekerskast

Afmetingen (LxBxH) Massa rijklaar Extra lading/
optie*

Zitplaatsen/ +
optie*

Slaapplaatsen/
optie*:

B-PL 798 879x235x290 cm 3.815 kg 1.185–1.685* kg * *

B-klasse PL 798

879

23
5

Hymermobil B-klasse PL 798



Hymermobil B-klasse SL

Luxe-klasse

U wilt natuurlijk bij het reizen ook geen compromissen sluiten. Welkom bij de topklasse van
HYMER. Hier vind u alles dat aan de hoogste eisen voldoet: maximale ruimte, maximale
uitrusting en maximaal genieten.

Neem alleen genoegen
met het beste.
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Hymermobil StarLine



Facelift

Hymermobil
B-klasse SL

Welkom in het topsegment van het mobiele reizen – met de exclusieve Hymermobil B-klasse SL.
Met zijn lengte van 7,79 meter en zijn technische uitvoering biedt hij de onafhankelijkheid, het
comfort en het voorkomen van een Liner – voor de prijs van een normale integraal. Bij de tallo-
ze bijzonderheden uit deze modelreeks vallen de grote ruimte, het enorme bewegingscomfort
en de prima standaarduitrusting op, evenals de ruime berging achterin. Met de Hymermobil
B-klasse SL geniet u zowel van comfort als van autonomie!

Comfort zonder compromissen.

• B-SL 704 Pagina 101

• B-SL 708 Pagina 101

• B-SL 634
(DuoMobil) Pagina 102

Luxe-klasse | Hymermobil B-klasse SL

Belaadbare dubbele
bodem

GFK voorzijde, dak en
achterzijde

PUAL ALU/ALU

HYMER led-koplampen
en hybride achterlichten

Ingangsdeuren van
65 cm

Grote tankinhoud
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Handig uitschuifbaar plateau
voor apparatuur.
Enorm handig is het uitschuifbare
plateau voor keukenapparatuur
boven de spoelbak – inclusief een
eigen 230V-stopcontact.

Lange banken.
De comfortabele zitgroep in de B 704

SL bestaat uit een grote L-vormige
zitbank en een extra brede zitbank er
tegenover – optioneel verkrijgbaar in

Leder Napoli.

Luxe-klasse | Hymermobil B-klasse SL 96 97
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Wonen en keuken

Wonen
en keuken
Perfecte combinatie van
functionaliteit en design.

Voorraad slim opbergen.
De B 704 SL beschikt behalve over grote lades met
Servo-Soft ook over een halfhoge apothekerskast,
die prima als opbergruimte voor voorraad en
keukenbenodigdheden gebruikt kan worden.

Comfortabel zitten.
De zitelementen van de hier weergegeven B 704 SL
schitteren in Leder Napoli. In plaats van het hefbed
kan de Hymermobil naar keuze ook met opberg-
kasten voorin geleverd worden.
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Slapen en
badkamer

Individueel aangepast
voor elk comfort.

Eenpersoonsbedden of ligweide.
Beide royale eenpersoonsbedden achter
in de B 704 SL zijn 200 cm lang en kunnen
standaard worden uitgebreid tot een extra
groot ligoppervlak

Luxe-klasse | Hymermobil B-klasse SL 98 99
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Slapen en badkamer

Af te scheiden
delen.

De ruime badkamer
overtuigt door veel

staruimte en een
aparte douche met
een glazen deur. Een

handige schuifdeur
scheidt de badkamer

van het slaapge-
deelte.

Prachtig tot in het kleinste detail.
De talrijke mooie en praktische details in de
ruime badkamer van de B 704 SL creëren
een aangename sfeer. Hiertoe draagt ook de
hoogwaardige wastafel van luxueus “Cool
Glass” bij.
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Royaal en veilig.
Grote garage met een vrije

laadopening van b x h 110 x 123
cm met standaard deuren rechts

en links hier in de B 704 SL.
Desgewenst met centrale

vergrendeling incl. eenhandsver-
grendeling die de deuren op twee

plekken kinderlijk eenvoudig en
veilig vergrendeld.

Maxiopbergruimte.
Onder de L-vormige zitgroep
bevindt zich een ruim, verwarmd
maxi-opbergruimtes met twee
niveaus en buitenluik met
gasdrukveer bij de Hymermobil
B-klasse SL.

Doorlaadvak.
Het handige doorlaadvak is van
beide kanten toegankelijk en er
passen moeiteloos zelfs lange
voorwerpen zoals tafels, surfplan-
ken en ski’s in. Dankzij de isolatie
hoeft u ook hier niet bang te zijn
voor schade door extreme hitte
of kou.

Hele grote bioscoop.
De 32 inch led-tv met elektrisch
uitschuifbare houder zorgt voor

een perfecte tv-beleving – net als
thuis. In combinatie met het HY-
MER-smart-multimedia-systeem

(inclusief bij de 32 inch tv) wordt
iedereen zijn eigen cineast.

100Luxe-klasse | Hymermobil B-klasse SL

779

779
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Hoogtepunten:

• 2 grote eenpersoonsbedden in
lengterichting, ligoppervlak
2x 200 x 82 cm

• ruime kledingkast en grote legkast
onder de eenpersoonsbedden in
lengterichting plus kledingkast tot
aan het plafond

• extra brede keuken met apothe-
kerskast en plateau voor koffiezet-
apparaat met koffiepadhouder

• ruime badkamer voor meer privacy
naar voren en achteren af te schei-
den met aankleedruimte

• dubbele bodem met doorlaadfunc-
tie incl. vlakke woonruimtevloer
zonder opstap

• grote koelkast met inhoud van 160 l

Afmetingen (LxBxH) Massa rijklaar Extra lading Zitplaatsen/ +
optie*

Slaapplaatsen/
optie*:

B-SL 704 779x235x296 cm ** ** * *

B-klasse SL 704

779

23
5

Hoogtepunten:

• groot verstelbaar queensbed,
ligoppervlak 200 x 155 cm

• ruime badkamer voor meer pri-
vacy naar voren en achteren af
te scheiden met aankleedruimte

• handig uitschuifbaar plateau
voor koffiezetapparaat incl.
koffiecapsulehouder in de
dakbergkast

• dubbele bodem met doorlaad-
functie incl. vlakke woonruim-
tevloer zonder opstap

• grote koelkast met een inhoud
van 160 l

Afmetingen (LxBxH) Massa rijklaar Extra lading/
optie*

Zitplaatsen/ +
optie*

Slaapplaatsen/
optie*:

B-SL 708 779x235x296 cm ** ** * *

B-klasse SL 708

779

23
5

Hymermobil B-klasse SL 704 en 708

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



102102Luxe-klasse | Hymermobil B-Klasse SL 634 (DuoMobil)

Grote rondzitgroep.
Voldoende plaats om te ontspannen vindt u
in de gezellige rondzitgroep achterin, met de
optioneel verkrijgbare ronde hoekkussens in
Leder Napoli – op verzoek ook met nekkus-

sens. De grote, panoramische ramen bieden
een prachtig uitzicht rondom.

Veel ruimte bij het fornuis.
Door de praktische plaatsing van kookplaten en gootsteen heeft u tussen-
in een ruim werkvlak, optioneel met hybride fornuis (gas en inductie).

Verkwikkende slaap
Vooraan bevindt zich een neerlaatbaar hefbed, dat in een handom-
draai door uitschuifbare voetsteunen ook tot twee eenpersoonsbed-
den met een lengte van 206 en 199 cm omgevormd kan worden. Het
heldere dakluik zorgt altijd voor frisse lucht en natuurlijk licht.

Verschillende ruimtes.
De afzonderlijke douchecabine verschaft
voldoende bewegingsvrijheid en behoort

hier tot de standaarduitrusting. Een vaste
deur met spiegel tot bovenaan vormt de

scheiding tussen de natte cel en de slaap-
kamer in het woongedeelte.

103
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Hoogtepunten:

• eenpersoonsbedden in lengte-
richting hefbed, ligoppervlak
206 x 80 / 199 x 80 cm

• 2 kledingkast voor in het voertuig

• ruime badkamer voor meer pri-
vacy naar voren af te scheiden
en met aankleedruimte binnenin

• vlakke woongedeeltevloer

• Alde-warmwaterverwarming met
warmtewisselaar

• grote koelkast met een inhoud
van 160 l

• grote comfortabele garage
standaard voorzien van 2 grote
deuren

Afmetingen
(LxBxH) Massa rijklaar Extra lading Zitplaatsen/ +

optie*
Slaapplaatsen/
optie*:

B-SL 634 (DuoMobil) 779x235x315 cm 3.660 kg 840 kg * *

B-klasse SL634 (DuoMobil)

779

23
5

Hymermobil B-klasse SL 634 (DuoMobil)

*Optie = optionele uitvoering



Hymermobil
StarLine

De Hymermobil B-klasse op een Mercedes-Benz-chassis draagt terecht de naam StarLine. Deze
camper uit een bijzondere klasse scoort met een omvangrijke standaarduitrusting en uitgekien-
de ruimteconcepten. Hij voldoet dan ook aan de hoogste eisen voor mobiel reizen. De combi-
natie van het chassis en de krachtige motor van Mercedes-Benz enerzijds en de voor HYMER
typerende hightech-opbouw met PUAL-bouwwijze, GFK dak en -vloer anderzijds maakt dui-
delijk het verschil. Ook voor wat betreft rijgedrag, flexibiliteit en reikwijdte, woonsfeer,
geschiktheid voor de winter en verwarmingscomfort is de StarLine een ster.

Er rijdt een nieuwe ster.

• StarLine 680 Pagina 110

• StarLine 690 Pagina 110

Luxe-klasse | Hymermobil StarLine

Achterwielaandrijving Dubbele bodem Grote tankinhoud

Grote garage Dak van GFK 3,0 l 6-cilinder motor
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Wonen en
keuken
Kwaliteit verwent uw
zintuigen.

Meer ruimte voor
keukenapparatuur.

Het neerlaatbare opbergvak boven
het aanrecht is niet alleen uitermate

handig, maar ook prima geschikt
voor extra keukentoestellen.

Paradijselijk wonen.
Het woongedeelte van de StarLi-

ne – hier in Leder Napoli en in het
meubeldecor Palatino Apfel – is

alleen al mooi om te zien. Bijvoor-
beeld het elegante keukenblok scoort

met een groot, diep werkblad, een
apothekerskast en een gemakkelijk te

onderhouden mineraal werkvlak.

Luxe-klasse | Hymermobil StarLine 106 107
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Wonen en keuken

Stijlvol leerdesign. De zitcombinatie in de StarLine
680 in het uitgelezen Leder Napoli past prachtig
bij de stijlvolle kastdeuren. De variabele luxetafel
kunt u 360° draaien en zowel in de lengte- als in
de breedterichting verschuiven.
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Slapen en
badkamer
Individueel aangepast
voor elk comfort.

Af te scheiden delen.
De ruime badkamer van de StarLine
kan volledig van het woongedeelte

afgescheiden worden.
Dankzij een vaste deur kunt u zich in deze

tussenruimte ook aankleden.

Luxe-klasse | Hymermobil StarLine 108 109
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Slapen en badkamer

Comfortabel slaapgenot. Het
slaapgedeelte achterin de StarLine
680 heeft twee comfortabele
eenpersoonsbedden en dakberg-
kasten rondom. Een vast trapje
met grote stavlakken maakt een
veilig en eenvoudig in- en
uitstappen mogelijk. Het
standaard HYMER-slaapcom-
fortsysteem met hoogwaardige
schotellattenbodem brengt het
voordeel van een koudschuim-
matras met meerdere zones
optimaal tot uiting.

Stijlvol glasdesign.
De hoogwaardige wastafel van stijlvol

“Cool Glass” is aantrekkelijk, uitermate
stevig, gemakkelijk te onderhouden en

duurzaam. Qua aanvoelen en voorkomen
lijkt hij net van porselein.

Veel ruimte bovenin.
Het 150 cm brede, volledig te gebruiken ligoppervlak in het
neergelaten hefbed heeft meer dan een meter marge tot het
plafond van het voertuig en biedt dus voldoende hoofdruimte.



Luxus Klasse | Rubrizerung 110110

Hoogtepunten:

• groot queensbed, ligopper-
vlak 204 x 140 cm

• naast het queensbed 2 kleding-
kasten

• nog een kledingkast tot aan het
plafond

• ruime badkamer voor meer pri-
vacy naar voren af te scheiden
en met aankleedruimte binnen-
in en een vlakke douchevloer

• vlakke woongedeeltevloer
zonder opstap en met dubbele
bodem

• grote Jumbo koelkast met in-
houd van 160 l.

Afmetingen (LxBxH) Massa rijklaar Extra lading/
optie*

Zitplaatsen/ +
optie*

Slaapplaatsen/
optie*:

StarLine 690 797x235x290 cm 4.065 kg 935–1.235* kg * *

StarLine 690

797

23
5

Hoogtepunten:

• 2 grote eenpersoonsbedden in
lengterichting,
ligoppervlak 204 x 80/188 x 80
cm

• 2 ruime kledingkasten onder de
eenpersoonsbedden in lengterich-
ting

• nog een kledingkast tot aan het
plafond

• ruime badkamer voor meer pri-
vacy naar voren af te scheiden en
met aankleedruimte binnenin en
een vlakke douchevloer

• vlakke woongedeeltevloer zonder
opstap en met dubbele bodem

• Jumbo koelkast met een inhoud
van 160 l

Afmetingen (LxBxH) Massa rijklaar Extra lading/
optie*

Zitplaatsen/ +
optie*

Slaapplaatsen/
optie*:

StarLine 680 797x235x290 cm 4.040 kg 960–1.260* kg * *

StarLine 680

797

23
5

Luxe-klasse | Hymermobil StarLine 680 en 690 110

*Optie = optionele uitvoering

www.hymer.com

HYMER bij de
promobil LEZERSKEUZE 2017

U heeft gekozen.

1

1

1

1

Hoogste inruilwaarde van alle merken

Uitstekende servicedienst

Uitstekende afwerking

Zeer hoge betrouwbaarheid
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Het interieur
in één oogopslag

= Standaard = Optie – = Niet beschikbaar

HYMER-service | Stoffen en decors 112

Stoffen Effen stoffen Stijlwereld

Fayon Tokio Delfi Milos Aureus

Pico Santorin Janeiro Cusco

Aruba Cristallo

Stoffen Effen stoffen
Stijl-
wereld

Van/Van S – – – – – – – –
Exsis-t – – –
Tramp CL – – – – –
Tramp SL – – – – – –
ML-T – –
Exsis-i – – –
B-klasse DynamicLine – – –
B-klasse PremiumLine – – – – – – –
ML-I – –
StarLine – – – – –
DuoMobil (B-DL 534) – – – – – – – – –
DuoMobil (B-SL 634) – – –
B-klasse SL – – – – –

Fayon

Tokio

Pico

Santorin

M
ilos

D
elfi

Cusco

Janeiro

Cristallo

Aruba

Aureus
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= Standaard = Optie – = Niet beschikbaar

Stof- en leerdesigns,
vloerkleden en houtdecors.

Ecotech Deels leer 100% leer Vloerkleden

Grazia Cremissimo Tobago Napoli Roma

Paradiso Santana Tortora Samara

Houtdecors

Trentino Birnbaum Palatino Apfel Chiavenna Nussbaum Grand Oak Velvet Ash

Ecotech Deels leer 100% leer Vloerkleden Houtdecors

Van/Van S – – – – – – – –
Exsis-t – – – – –
Tramp CL – – – –
Tramp SL – – – –
ML-T – – – –
Exsis-i – – – – –
B-klasse DynamicLine – – – –
B-klasse PremiumLine – – – – –
ML-I – – – –
StarLine – – – – – – –
DuoMobil (B-DL 534) – – – – – –
DuoMobil (B-SL 634) – – – – –
B-klasse SL – – – –

Grazia

Paradiso

Crem
issim

o

Santana

Tobago

N
apoli

Tortora

Rom
a

Sam
ara

Trentino
Birnbaum

Palatino
Apfel

Chiavenna
N
ussbaum

Grand
O

ak

VelvetAsh
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Optionele uitvoering

Vierwielaandrijving

Lastige ondergronden als sneeuw, ijs en on-
verharde wegen bedwingt de ML-T met vier-
wielaandrijving en de ML-I zonder enige
moeite. Men kan de camper op deze ritten
voorbereiden via een wipschakelaar op het
dashboard waarmee de voorwielaandrijving
wordt ingeschakeld. De verhouding van de
aandrijfkrachten is met 35 staat tot 65
verdeeld over de voor- en achteras. Door
de vierwielaandrijving wordt het niveau van
het voertuig ca. 8,5 centimeter hoger, waar-
door ook de hellings- en glooiingshoek
evenals de waaddiepte dienovereenkomstig
groter worden. Met ingeschakelde vierwiel-
aandrijving krijgt de ML-T meer tractie,
zijgeleiding en trekkracht en kan men er net
zo optimaal in rijden als in een gewone SUV.

De nieuwe en innovatieve
SMART Control

Het nieuwe en innovatieve HYMER Smart Con-
trol-systeem biedt de mogelijkheid de laadsta-
tus van de accu’s en de vulstand van de vers-
en afvalwatertank te controleren.

Speciale oplossingen voor speciale wensen.

HYMER-service | Opties 114

U wilt uw HYMER-camper nog meer individuele klasse geven? Hiervoor staan vele
attractieve extra’s tot uw beschikking. Een kleine greep vindt u hier. Uw HYMER-dealer
informeert u graag over het volledige aanbod.

115
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32" TV

Met een diagonaal van 32 inch
en een hoge resolutie biedt de
led-TFT-tv perfecte voorwaar-
den voor een gezellig avondje
tv-kijken in de camper.

Lichtmetalen
HYMER-velgen

De hoogwaardige lichtmetalen
velgen geven alle HYMER-cam-
pers al aan de buitenkant extra
individualiteit en klasse.

Dakbergkasten voor

De optionele opbergkasten en
het dakluik voorin in plaats
van een hefbed geven de cam-
per nog meer woon- en
opbergruimte.

Uitschuifbare slede
voor de gasflessen

De gasflessen bevinden zich vei-
lig en goed toegankelijk in een
opbergruimte. Dankzij een opti-
oneel verkrijgbare, handige Uit-
schuifbare slede is het kinderspel
om de gasflessen te vervangen!

5e zitplaats

Als u met vijf personen op reis
wilt, biedt de extra zitplaats –
die u snel en veilig op het zit-
bankje naast de ingangsdeur
kunt monteren – een handige
uitbreiding (afhankelijk van de
indeling).

Fornuis-ovencombinatie

De fornuis- en ovencombinatie
heeft verschillende functies,
waarbij in de bakbuis zowel de
oven als de grill is ingebouwd,
en een kookplaat met 3 pitten.

Comfortabele ingangsdeur

Meer dan 60 cm brede ingangsdeur
waardoor de camper zeer toe-
gankelijk is. Optioneel is de hier
afgebeelde comfort-ingangsdeur
met raam, verduisteringsrollo,
ingebouwde afvalbak en dubbele
vergrendeling verkrijgbaar.

Doordachte servicecamera

Met behulp van een servicecamera
onderaan het chassis kan de be-
stuurder de aftapopening van het
voertuig exact boven het riool-
rooster brengen, zonder dat hij of
een passagier het voertuig moet
verlaten.

Lagere eenpersoonsbed-
den in lengterichting

Voor nog comfortabeler op het
bed stappen en meer hoofd-
ruimte kunt u bij de modellen
ML 580 en 620 de eenpersoons-
bedden in lengterichting in een
lagere uitvoering bestellen.

Achterklep

De garage van de HYMER-campers
is dankzij het optionele garage-
luik in de achterwand nog een-
voudiger en beter toegankelijk.

Elektrische rolluiken met
zichtbeveiligingsrolgor-
dijn voor

Optioneel verkrijgbaar is het
elektrische rolluik voor de voor-
ruit, dat niet alleen beschermt
tegen inkijk, maar ook tegen
kou.

Trekhaak

Met de optionele trekhaak
kunnen boten en aanhang-
wagens mee op vakantie – dat
zorgt voor extra opbergruimte.
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HYMER originele on-
derdelen & accessoires

De fiets moet mee

Exclusief fietsbevestigingssysteem voor de
HYMER-berging aan de achterkant. De mon-
tage duurt slechts enkele seconden. Het ver-
moedelijk kleinste en lichtste fietsrek in de
branche heeft geen bevestigingsrails nodig,
maar is toch veilig.

IJskoud veilig onderweg

Vraag uw HYMER-dealer naar de aanbiedingen van onze
originele winterbanden!

Goed afgesloten

Als bescherming tegen zonlicht
en ongewenste blikken: uiterst
licht, weerbestendig textiel met
pvc-coating. Past perfect en ziet
er geweldig uit.

Past perfect bij elkaar.

Ontdek onze diverse innovatieve oplossingen welke 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 & accessoires van
HYMER zijn niet af fabriek leverbaar, maar kunnen uitsluitend via uw HYMER-dealer besteld en gemon-
teerd worden. Het hele programma aan originele onderdelen & accessoires van HYMER vindt u op www.
hymer-original-zubehoer.com/nl

Alles aan boord

Dankzij het flexibele, exclusief
voor HYMER ontwikkelde op-
bergsysteem houdt u de garage
op orde en hoeft u bij het laden
en lossen niet meer met veel
moeite in en uit de garage te
kruipen.

Alles onder controle

De achteruitrijcamera is mooi in
het derde remlicht ingebouwd
(gelakt in de kleur Carrara wit
of Sierra grijs metallic).
Door infraroodsensoren hebt u
een optimaal zicht, ook ‘s
nachts (verkrijgbaar als enkel-
voudige of dubbele camera).

Multimedia-systeem

De HYMER TomTom Bridge leidt
u niet alleen overal heen, maar
biedt ook alle functies van een
normale tablet en talrijke
HYMER-extra’s.

Zit prima

Het originele HYMER-stoelover-
trek herkent u aan de optimale
pasvorm. De overtrekken kun-
nen worden gewassen in de
wasmachine en hebben een
opbergzak aan de achterkant.
Leverbaar in beige en grafiet.
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Past perfect

Op maat gesneden, hoogwaar-
dige cabinematten van polypro-
pyleen-tuftvelours met nubuck-
rand. Verfraaid met het
originele HYMER-logo.

Slapen met stijl

Het HYMER-beddengoed van de firma
ESTELLA is gemaakt van Egyptisch katoen
van topkwaliteit (strijkvrije interlock-jer-
sey). Het is verkrijgbaar in twee designvarian-
ten, die qua kleur bij het HYMER-interieur
passen.

Individueel vooruit

De HYMER-aluminiumvelgen
made by Goldschmitt verfraaien
niet alleen uw camper met be-
scheiden elegantie en een enor-
me draagkracht, maar zijn ook
ideaal om uw HYMER-camper
op te waarderen.

De HYMER E-Bike

Met de HYMER E-bike by FLYER krijgt uw vakantie een extra portie
mobiliteit. Op basis van het model Flogo met een aangenaam lage in-
stap en een 250W-motor van Panasonic bij de trapas is een fiets
ontstaan die dankzij zijn compacte afmetingen en intelligent opklap-
mechanisme van het stuur en de pedalen zonder problemen in de
garage past. U zult niet alleen enthousiast zijn over de hoogwaardige
kwaliteit en de uitstekende rij-eigenschappen, maar ook over de
lange garantie, bijv. 10 jaar op het frame.

Organisatietalent

De hefbed-organizer verbergt
een heus organisatietalent. Het
is de perfecte uitbreiding van
de opbergruimte voor iedereen,
die het hefbed slechts zelden
gebruikt.

Kinderdroom

Het kinderbed van HYMER zorgt
voor een extra slaapplaats met
een ligoppervlak van 160 x 70
cm. De montage ervan in de ca-
bine van de Fiat Ducato en Mer-
cedes Sprinter is kinderlijk
eenvoudig.

Als op wolkjes

Het viscoschuim, speciaal ont-
wikkeld voor de HYMER-ma-
trastopper, is luchtdoorlatend
en past zich al bij een laag ge-
wicht perfect aan de vorm van
het lichaam aan.

Op maat gesneden

Het originele HYMER-hoeslaken
herkent u aan de optimale pas-
vorm. Het is verkrijgbaar voor
alle bedvarianten. Het laken
voelt aangenaam zacht aan en
kan op 60 °C gewassen worden.
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Gerustgesteld ontspannen.

De speciaal ontworpen HYMER-kluis voor de bijrijdersstoel van uw Fiat Ducato
biedt voldoende ruimte voor de belangrijkste waardevolle spullen die u mee op
reis wilt nemen.

Eerder aan later denken

Dankzij het volledig nieuwe inbraakbeveiligingssysteem kunt u veilig slapen. Dit
alarmsysteem is ontworpen ter voorkoming van inbraak en om in geval van nood
de bewoners te wekken zodat ze kunnen ingrijpen.

Goed nog beter gemaakt!

U hebt een HYMER-smart-multimediasysteem en u bent
muziekliefhebber? Dan hebben wij de perfecte uitbrei-
ding daarvoor. Bouw een subwoofer en center speaker in.

Weg met al die kabels

Dankzij het Inbay-oplaadvak, dat speciaal voor de Mer-
cedes Sprinter is aangepast, kunt u uw smartphone via
een inductieve koppeling, d.w.z. draadloos opladen.

Persoonlijk tintje

Het decor van het dashboard heeft een sportief en per-
fect bij het voertuig passend tintje. Verkrijgbaar in decor
wortelhout of zilver.
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Breng licht in de duisternis.

Als aanvulling op de standaardlamp in de
berging achterin, kunt u met de extra, origi-
nele ledlamp (met meerdere standen), de
lichtomstandigheden aanmerkelijk
verbeteren.

Veiligheid en comfort.

De lichtmetalen HYMER-bench is verkrijgbaar in twee maten en wordt gewoon en ruimtebe-
sparend op de bank bevestigd met de veiligheidsgordel.

Reizen is altijd in de mode.

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 juis-
te outfit voor u.

Hondenbed

Het op maat gemaakte HYMER-hondenbed
van hoogwaardig kunstleer heeft een zacht
kussen en aan de onderkant een antislip-
laag. Past perfect in de meeste campers.
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Met het nieuwe, gratis FREEONTOUR-programma biedt HYMER de
ideale combinatie van reisportaal en klantenkaart.

Weg uit de dagelijkse sleur. Gewoon op pad gaan, je neus achterna.
Openstaan voor alles wat op je pad komt. Twee reisbegeleiders altijd
bij de hand: het FREEONTOUR-portal als interactieve gids en uw gra-
tis FREEONTOUR-klantenkaart waarmee u in heel Europa voordeel
geniet.

Uw voordelen in het FREEONTOUR|-reisportaal:

Interessante artikelen en verslagen die ideeën en tips voor uw vol-
gende onderneming geven. Eenvoudig te bedienen, handige plan-
ningstool die u met veel nuttige informatie bij uw reis- en routeplan-
ning en uw uitstapjes en ritten ondersteunt. Uitgebreide camping- en
staplaatsendatabase met meer dan 25.000 adressen, met handige
zoekfuncties en klantreviews. Handig logboek waarin u uw foto’s, va-
kantieherinneringen en reisbelevenissen tijdens de reis kunt opslaan
en eenvoudig kunt delen met familie en vrienden. Mogelijkheid
eigen ervaringen en belevenissen met gelijkgezinden uit te wisselen.
Te gebruiken online of als app.
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Het HYMER
FREEONTOUR-
programma
Op elk reisavontuur voorbereid.
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HYMER-Service | HYMER dealer- en servicenetwerk

Het wereldwijde
HYMER-dealer-
en servicenetwerk
Speciaal voor u, overal ter wereld lokaal aanwezig.

U wilt weten waar u ons overal kunt vinden?

Ons wereldwijde HYMER-dealer- en servicenetwerk vindt u op het internet op: www.hymer.com/nl/service-
und-accessoires/dealer-zoeken.html

U heeft al uitgebreide plannen klaarliggen voor de volgende
reisbestemming? Nu hebt u alleen nog precies de juiste cara-
van, buscamper of camper van HYMER nodig die u daar veilig
en comfortabel naartoe brengt? Waar u zich ook bevindt. Wij
zijn dicht in de buurt. Van Denemarken tot Nieuw Zeeland:
bijna overal is wel een vakkundig HYMER-vertegenwoordiger
te vinden die uw taal spreekt.

Onze 450 dealers en het met name in Europa fijnmazige HY-
MER-dealer- en servicenetwerk vormen de toegangspoort tot

de internationale wereld van HYMER-voertuigen en -caravans.
Bij onze internationale contractanten kunt u terecht om te
huren, te kopen, of bijvoorbeeld een serviceovereenkomst
zoals het mobiliteitsgarantiepakket af te sluiten,
proefritten te reserveren of om een eerste indruk van onze
caravans, buscampers en campers te krijgen. Profiteer van de
vele innovatieve oplossingen, die u dankzij de originele onder-
delen & accessoires van HYMER op het gebied van interieur,
exterieur, voertuigtechnologie, evenals reizen en transport ter
beschikking staan.
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HYMER-dealer-trainingen

Regelmatige
HYMER-dealer-
trainingen

“Hoogste kwaliteit dienstverlening was van meet af aan het fundament van onze ondernemingsfilosofie. Dat geldt natuurlijk
ook voor onze vele dealers, die in vestigingen over de hele wereld de zorg voor de persoonlijke behoeften van onze klanten op
zich nemen”, aldus Bernhard Kibler, directeur van HYMER.

Eersteklas service garandeert ons uw tevredenheid.

Wij bij Hymer GmbH & Co KG in Bad Waldsee verzorgen daar-
om al meer dan 23 jaar lang regelmatig uitgebreide techni-
sche trainingen voor onze internationaal opererende dealers.
Want het is vanzelfsprekend dat iedereen die kiest voor een
HYMER-camper kan rekenen op een uitmuntende dienstver-
lening. Daarom worden niet alleen de dealers, maar ook de
medewerkers van de klantenservice getraind en krijgen des-
kundigen regelmatig een bijscholingscursus aangeboden. In
2015 bijvoorbeeld, bedroeg het aantal deelnemers 450. In 2016
namen 500 personen deel aan de training (incl. deskundigen)
in de talen Duits, Engels, Frans en Italiaans.

In de hoofdvestiging van HYMER worden de dealers gedu-
rende een tweedaags programma intensief getraind in theo-
retische en praktische kennis. Het thema van de seminars
betreft de overdracht van vakkennis ter garantie van een

uitmuntende service voor de noodzakelijke reparaties en re-
trofits. De onderwerpen van de trainingen zijn afgestemd op
de behoeften binnen de branche, teneinde aan de eisen te
voldoen die door de markt worden gesteld. Ten behoeve van
onze internationale dealers worden de trainingen in het En-
gels, Duits, Frans en Italiaans gepresenteerd.

Daarnaast biedt HYMER als extra service trainingen voor des-
kundigen, waar ook onafhankelijke taxateurs en medewerkers
van organisaties zoals TÜV en DEKRA, aan kunnen deelne-
men. Het doel hiervan is hen meer vertrouwd te maken met
de verschillende modellen, zodat ze inzake de schadeafhan-
deling een zo exact mogelijke berekening van de reparatie-
kosten kunnen maken en de eigenaar van het voertuig een
vlot verloop van de schadeclaim kunnen garanderen.
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We hopen van harte dat onze klanten van hun HYMER-camper
zullen genieten – het liefst een leven lang. Daarom hebben we
met de HYMER originele onderdelen & accessoires een dicht
netwerk opgezet dat ons in staat stelt onze dienstverlening
voor alle series, te allen tijde en ongecompliceerd ter plekke
aan te bieden. Bij de introductie in 2012 was dit idee een ech-
te primeur voor de branche. Het voordeel van de HYMER
originele onderdelen: vervangende onderdelen, zelfs voor 15

Uitstekende service,
grootste rendabiliteit

24 –48
Levertijd binnen heel Europa in uren

Deze cijfers spreken voor zich. En voor ons.

jaar oude modellen, krijgt u van ons binnen 24 uur geleverd.
U kunt 10 jaar lang genieten van onze servicegarantie op
onderdelen die het voertuig operationeel houden – en met
onze verlengde garantie voor nieuwe auto’s, bent u goed
beschermd bij de aanschaf van een nieuwe auto. De passende
accessoires voor onze modellen worden gelijktijdig met de
voertuigconstructie ontworpen en vormen zodoende de
perfecte completering van uw dagelijkse vakantieactiviteiten.

50 –100
Gemiddelde afstand in km naar de dichtst-
bijzijnde HYMER-dealer

450
Aantal HYMER-servicepartners en -dealers
wereldwijd

10.000
Omvang van het HYMER-magazijn in m2

45.000
Aantal onderdelen op voorraad

210.000
Leveringen per jaar



Hymer GmbH & Co. KG
Postfach 1140
D-88330 Bad Waldsee

www.hymer.com

Volg ons ook op Facebook en Instagram:

Opmerking

Deze brochure geeft de stand van deze modellen weer op het mo-
ment van ter perse gaan. Ondanks controle van de inhoud zijn drukfou-
ten niet uitgesloten. Wij behouden ons het recht voor om gedurende
het modeljaar de uitrusting te wijzigen of het product te verbeteren.
Vraag vóór afsluiting van het contract bij één van onze geautoriseerde
HYMER-dealers naar de actuele stand van het product en de serie.

De voertuigen zijn voor een deel met speciale uitrusting afgebeeld, die
in de actuele prijslijst vermeld staat en tegen meerprijs verkrijgbaar is.
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 – afwij-
kingen in het kader van de productietoleranties (+/– 5% max.) zijn moge-
lijk en toegestaan – zijn zoals op het moment van ter perse gaan van de-
ze 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 eventu-
ele wijzigingen en over de standaard leveringsomvang informeren.
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