
HYMER 'Ambitie' 
2019 De norm voor  

mobiel reizen.

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 HYMER- 
dealers 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 afge-
beelde 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  
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 standaardleveringsomvang informeren.

Auteursrecht © 2018 Hymer GmbH & Co. KG

Editie- 
modellen
'Ambitie'

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

www.hymer.com

Volg ons ook op Facebook en Instagram:
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Ontdek meer online! De modellen in deze brochure vormen slechts een deel van het aanbod van HYMER. 
De complete HYMER-serie vindt u op het internet op www.hymer.com of bij uw HYMER-dealer.
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Niet alleen onze campers
overtuigen. Ook onze

dienstverlening is uitstekend.
Meer vanaf pagina 34.

Van uw HYMER-camper zou u het liefst een leven lang moeten
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.

Zodat u altijd goed
aankomt

24 –48
Levertijd binnen heel Europa in uren

Originele onderdelen en accessoires van HYMER.

De voordelen voor klanten zijn duidelijk. U krijgt reserveon-
derdelen voor uw voertuig binnen de 24 uur – met deze ga-
rantie 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.

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

300
Aantal HYMER-servicepartners en -dealers
wereldwijd

10.000
Oppervlakt van het HYMER-magazijn in m2

45.000
Aantal onderdelen op voorraad

210.000
Leveringen per jaar

Deze cijfers spreken voor zich:



De pionier

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

55
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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 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, 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 doorslag-
gevende 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 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, com-
fort, 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 hou-
den 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 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 mede-
werkers, die elke dag hun energie en ideeën investeren om het 
origineel op reis te sturen.

Uitvinder, visionair, 
ondernemer
Erwin Hymer richtte de bijzonder succesvolle  
Erwin Hymer Group op en schreef zo  
campinggeschiedenis. 
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1923 1957 1961 1971

2017 2018

Een uniek succesverhaal
Kroniek van HYMER-campers.

De HYMER-methode | Geschiedenis

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  
gebouwd en op de Caravan 
Salon gepresenteerd.

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 jubileumuitvoering 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.

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

De Hymermobil B-klasse Modern-
Comfort is als eerste camper we-
reldwijd gebaseerd op het nieuwe 
Mercedes-Benz-Sprinter-motor-
rijtuig met een zelf ontwikkeld 
SuperLight-chassis.

7

2012 2014 2015 2016

1976 1978 1981 1986

Met de ontwikkeling van de Hymermobil-integraal in het begin 
van de jaren 70 start een nieuw tijdperk in de geschiedenis  
van het mobiele reizen. In 2014 werd de 150.000e camper 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-series of de grote verscheiden-
heid aan half-integralen − diverse voertuigen van deze model-
reeksen kregen in de loop van de jaren belangrijke onder-
scheidingen. Deze kroniek schetst de belangrijkste stappen in 
het uitzonderlijke succesverhaal van de Hymermobil.
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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 ge-
ïntroduceerd en ontwikkelt zich 
de daaropvolgende jaren tot 
favoriete camper in Europa.

HYMER is de eerste producent 
die 6 jaar garantie geeft op de 
lekdichtheid van zijn campers.

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

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

Begin 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 is opnieuw 
grensverleggend in de branche.
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Gegarandeerd  
optimaal op pad
De opbouwtechniek van HYMER.

Opmerking: de weergegeven uitvoering bestaat gedeeltelijk uit opties en is afhankelijk van de serie en indeling.
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Raamframe

De moderne, hoogwaardige raamframes beschikken over dubbel acryl-
glas – voor een optimale warmte-isolatie. Het aluminiumframe is licht 
en stabiel en heeft eveneens een isolatielaag tegen koudebruggen. De 
ramen zijn van verduisteringsrolgordijnen en horren voorzien.

Airbags

Uw veiligheid is essentieel. Airbags aan de bestuurders- en passagiers-
kant maken daarom in alle HYMER-campers deel uit van de 
standaarduitrusting. 

Vers- en afvalwatertank

Alle tanks zijn verwarmd en geïsoleerd – zo wordt ook bij extreme 
winterse temperaturen een probleemloze werking gewaarborgd. Talrijke 
tests in de koudekamer tonen het uitstekende opwarm- en verwar-
mingsgedrag aan. 

Aanbouwdelen (Perfect-Close-technologie)

Alle aanbouwdelen, zoals wielkastranden en achterlichtdragers, bestaan 
uit driedimensioneel verbonden polyurethaan. De voordelen zijn o.a. 
meer duurzaamheid en bescherming tegen scheurvorming, uv-straling 
en andere weersinvloeden.

Dak en ondervloer van GFK

De innovatieve HYMER-multilayer technologie werd ontwikkeld om op 
reis beslist geen hagelschade te hoeven vaststellen. De GFK dakbekle-
ding beschermt u perfect tegen hagelschade en garandeert jarenlange 
dichtheid door een extra aluminiumlaag. Hetzelfde geldt voor de stevige 
GFK lichtgewicht vloer: deze beschermt betrouwbaar tegen steenslag, 
strooizout en vuil.

GFK garagekast

De zelfdragende GFK garagekast heeft een draagvermogen tot 350 kg 
en biedt bijzonder veel opbergruimte, zodat het u op reis aan niets 
ontbreekt. Het draagvermogen kan optioneel zelfs tot 450 kg ver-
hoogd worden. Dankzij in de garagevloer geïntegreerde verwarmings-
lussen is uw bagage ook goed beschermd tegen de kou. 

PUAL-opbouw

De basis voor de unieke buitenkant van HYMER werd al in 1978 gelegd. 
Toen werd voor het eerst polyurethaanschuim met gesloten poriën 
tussen een buitenwand van aluminium en een binnenwand van hoog-
waardig multiplexhout gespoten. Deze uiterst efficiënte PUAL-con-
structie stamt oorspronkelijk uit de luchtvaarttechniek en is te danken 
aan een speciale tweecomponentenlijm. In combinatie met specifieke 
grondstoffen en composieten is deze opbouw bestand tegen extreme 
belasting, verhoogt hij de levensduur van de constructie en beperkt hij 
het geluid tijdens het rijden. Doorslaggevend hierbij is de zogenoemde 
"plakkant", die alle belangrijke onderdelen van het voertuig verbindt, 
als schokdemper dienstdoet en alle centrifugaal- en torsiekrachten  
tijdens de rit opvangt.
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Met HYMER-HY-Tec 
iedereen voorbij
Innovatieve technologieën –  
van HYMER voor elke bestemming.

Warmeluchtgordijn

Warme lucht verwarmt ook het dashboard van uw voertuig. Dat voor-
komt tocht en een aangeslagen voorruit. 

HYMER-slaapcomfortsysteem

Koudschuimmatrassen met meerdere zones bieden talloze voordelen 
voor een comfortabele nachtrust. Het HYMER-slaapcomfortsysteem met 
zijn hoogwaardige schotellattenbodem zorgt bij elk lichaamsdeel voor 
een perfecte tegendruk, waardoor u behaaglijk en ontspannen slaapt.

HYMER-multimedia

In uw HYMER-camper geniet u onderweg en ter plaatse altijd van een 
zuivere en volle klank, die niet uit de luidsprekers van uw tv komt.  
Dat is mogelijk door de luidsprekers die daartoe in het woongedeelte 
en achter in het voertuig zijn geïntegreerd en die aan alle akoestische 
wensen voldoen.

Achteruitrij- en servicecamera

Onze optionele achteruitrijcamera’s beschikken over een dubbel ob-
jectief en hebben een geïntegreerde ontspiegeling. Een extra service-
camera met geïntegreerde led-dioden voor het aftappen van het  
afvalwater biedt ook ’s nachts een goed zicht. 

Opmerking: de weergegeven uitvoering bestaat gedeeltelijk uit opties en is afhankelijk van de serie en indeling.
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HYMER SMART Control

Met de nieuwe HYMER SMART Control wordt de belangrijkste rand-
apparatuur met de besturingseenheid van het navigatiesysteem ver-
bonden. Het resultaat: een intelligent on-board-systeem, dat u op elk  
moment op de hoogte houdt van de belangrijkste informatie, zoals  
het niveau van de tanks, de spanning van de batterijen en van de 
230V-netaansluiting. 

HYMER-energiemanagementsysteem

Moderne led-techniek wordt gecombineerd met een intelligent ener-
giemanagementsysteem. Het systeem herkent de actuele gebruiks-
situatie van het voertuig en schakelt automatisch de meest geschikte 
stroombron in. Het voordeel: uw stroomverbruik wordt beperkt tot 
zelfs 75%, waardoor ook de levensduur van de batterijen toeneemt.

HYMER-Smart-Battery-System

De nieuwe combinatie van de krachtige lithiumbatterijen met de lage 
kosten van de gebruikelijke loodaccu’s biedt diverse voordelen. De 
energie wordt in beide batterijtypes opgeslagen en de laadstatus wordt 
intelligent geregeld. Dat zorgt voor een betere productiviteit en ver-
hoogt de autonomie van het voertuig aanzienlijk. Op lange termijn 
verminderen bovendien de onderhoudskosten en neemt de levens-
duur van het hele systeem toe.

Laden

In de extra brede, vrij in te delen keukenladen kunt u alle benodigd-
heden met een totaalgewicht tot 15 kg veilig en bij de hand opber- 
gen. Dat komt overeen met de huidige standaard van huishoudelijke 
premium-keukens. De laden beschikken bovendien over een praktisch 
Servo-Soft-slot. 
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Stoffen

De standaard gebruikte stofvarianten benadrukken de luxueuze sfeer in elke HYMER- 
camper. Alle bekleding wordt ter plaatse in Bad Waldsee geproduceerd, met aan-
dacht voor een perfecte kwaliteit. Bovendien zijn optioneel ook exclusieve  
ledercombinaties leverbaar. 

Doordacht design 
en topkwaliteit
Moderne oplossingen van HYMER.

Led-dagrijlicht

De koplampen met led-dagrijlicht hebben 40% meer lichtopbrengst en dragen zo 
ook overdag bij aan een passieve veiligheid. De led-lampen hebben niet alleen  
een opvallend design, maar ook een langere levensduur dan gewone gloeilampen. 
Dankzij hun lage energieverbruik verbruiken ze bovendien minder brandstof.

Meubeldecor

Laat u ook onderweg inspireren door het elegante meubelconcept uit hedendaagse 
hotel- en woninginrichtingen. Elke camper onderscheidt zich door een stijlvol meu-
belconcept en bekoort door het gebruik van hoogwaardige materialen. De dakberg-
kasten bieden bijv. veel opbergruimte, de badkamer is aantrekkelijk dankzij de grote 
douche en de moderne wastafel. 

Licht

De duurzame en zuinige led-lampen maken het interieur van uw voertuig dankzij 
verschillende kleuren en sferen nog gezelliger. Door het concept met uitgebreide 
sfeerverlichting en puntverlichting kunt u zich op bepaalde plaatsen van uw  
camper concentreren.

Uitstekende designkwaliteit

De designkwaliteit van HYMER viel al herhaaldelijk in de prijzen – in 2018 zelfs 
twee keer: in de categorie "Exterior Design" ontving de Exsis-i de Duitse Design 
Award. De B-klasse SupremeLine werd beloond met de Red Dot Design Award in 
de categorie "Interieur Design". 

Opmerking: de weergegeven uitvoering bestaat gedeeltelijk uit opties en is afhankelijk van de serie en indeling.
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Unieke kwaliteit van de oppervlakken

De hoogwaardige oppervlakken vallen vooral in de smaak door hun materiaal- en 
onderhoudseigenschappen. Ze zijn gemakkelijk te onderhouden, ongevoelig voor 
invloed van buitenaf en stevig. We streven naar een zorgvuldig afgewerkte en inno-
vatieve constructie. Er gaat beslist niets klapperen of knellen en er komen ook 
geen krassen of lakfouten op het oppervlak. In het interieur letten we op dezelfde 
tussenruimte bij de inbouw en verwerken we alle onderdelen vakkundig met de hand.

Nauwkeurige testmethodes

Uw HYMER wordt niet één keer getest, maar herhaaldelijk! Als er bij HYMER een 
nieuw model van de band rolt, wordt dat van top tot teen getest. Als norm dient  
de DIN-catalogus met ISO-normen, 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 geluids-
testen, ritten met schoktraject, de koudekamer, douchetesten, kooktesten, controle 
van de deuren van de opbergruimtes en de lekdichtheid van de constructie. Uitein-
delijk moet er bij elk punt van onze checklist een vinkje staan voordat het model 
groen licht krijgt voor de serieproductie.

Overtuigende stofkwaliteit

In uw HYMER heeft u de grootste keuze aan hoogwaardige stofcombinaties ter  
wereld. De stoffen en het kunstleer koopt HYMER zelf grotendeels van gerenom-
meerde Duitse fabrikanten, maar ook van succesvolle Europese weverijen, het  
leer komt bijv. rechtstreeks van een Italiaanse HYMER-partner.

In ons eigen naaiatelier in Bad Waldsee worden alle materialen door 30 naai- 
experts verwerkt en gecontroleerd. Voordat een stof in één van de verschillende  
HYMER-recreatievoertuigen wordt gebruikt, moet deze niet alleen met zijn  
design overtuigen, maar ook voldoen aan diverse kwaliteitsnormen – zoals de  
18 DIN-ISO-testnormen – én slagen voor diverse afwerkingstesten.

In detail bekoren de stoffen vooral door hun samenstelling. Ze zijn strak geweven, 
waardoor ze erg sterk zijn en elke belasting weerstaan. Door het bijkomende  
lotuseffect glijden vloeistoffen er gewoon af en kunnen deze gemakkelijk opgedept 
worden.

De stof- en leervarianten zijn meer dan gemiddeld licht- en kleurecht om bestand 
te zijn tegen de sterke zonnestraling. Bovendien zijn ze voorzien van vlekkenbe-
scherming en hebben daardoor perfecte gebruiks- en onderhoudseigenschappen. 
HYMER voert standaard extra bijkomende testen uit voor de wrijfechtheid, schuur- 
en scheurbestendigheid en garandeert zo een perfecte kwaliteit – daarom biedt 
HYMER ook 10 jaar vervangingsgarantie van eigen stoffen.
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'Ambitie'-klasse

Nieuwe materialen, chique kleurencombinaties en hypermoderne techniek zorgen voor dat zeer speciale  
'Ambitie'-woongevoel tijdens elke rit. Vooral de praktijkgerichte wooncomponenten maken van uw verblijf  
in de HYMER-camper een aangename gebeurtenis en bieden u een aanzienlijke onafhankelijkheid en veel  
plezier op reis.

Comfortabele uitvoering om  
u onderweg prima te voelen.

Tramp GL – de moderne

+ verkrijgbaar onder 3,5 t  
+  modern nieuw interieur 
+  optioneel verkrijgbaar 

met hefbed

Tramp CL – de klassieker

+ stahoogte 2,12 m
+  groots ruimteconcept
+  optioneel verkrijgbaar 

met hefbed

15

Tramp SL – de nobele

+ dubbele bodem
+  vlakke woongedeel-

tevloer
+ AL-KO-frame

B-klasse CL – de allrounder

+ veel comfort
+ modern interieur
+  instapmodel als integraal 
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Onderweg met extra techniek

De editiemodellen 'Ambitie' zijn niet alleen onderweg een blikvanger, maar bieden ook een omvangrijke technische standaarduit-
rusting van topniveau. Behalve de airco en lichtmetalen velgen omvat die ook speciale stijlpakketten, die deze unieke reisbegeleider 
helemaal af maken. Met dit technische wonder geniet u telkens opnieuw van vrijheid bij het reizen. 

Standaard al prima uitgerust.

De editiemodellen | Voordelen

Automatische airconditioning

Cruisecontrol

 Lichtmetalen velgen 16"

 Met leer bekleed stuurwiel en 
versnellingspookknop

 Style Paket exterieur  
(frame radiateurgrill glanzend 
zwart, deurklinken in kleur van 
voertuig, Skid-Plate glanzend  
zwart, led-koplampen (alleen bij 
half-integralen))

Spoiler gespoten in voertuigkleur  
(alleen bij half-integralen)

Style Paket interieur  
(dashboard met aluminiumkleurige  
applicaties en chroomringen)

1

2

3

4

5

 +

6

17
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10
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Wegrijden en volop genieten

Als hoogwaardig interieurdesign samengaat met uitstekende functionaliteit, ontstaat altijd iets speciaals. Dat is ook het geval bij 
de standaardcomfortuitvoering in alle 'Ambitie'-modellen. Van de gezellige L-vormige zitgroep tot de sfeerverlichting – talrijke  
details in dit editiemodel zorgen dat u zich tijdens uw reis goed voelt.

Een buitengewoon comfortabele belevenis. D
e 
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Sfeerverlichting

Ombouw tot slaapplaats  
van L-vormige zitgroep

 L-vormige zitgroep

Extra stopcontacten

Hordeurrollo bij de ingangsdeur

Houten lattenbodem in de douche
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HYMER Tramp GL

699

T 578 GL 3.500 kg – 4.250 kg  [  ]

235

699

T 598 GL 3.500 kg – 4.250 kg  [  ]

235

19

Tramp GL 578 

Tramp GL 598 

Tramp GL

* Optie = optionele uitvoering ** = massa in rijklare toestand inclusief Ambitie-uitvoering

Afmetingen (L x B x H) 699 x 235 x 290 cm 
Massa rijklaar **  3.031** kg 
Extra lading/Optie*  469 – 1.219 * kg 

Zitplaatsen     
Slaapplaatsen/Optie*        *

Basis/chassis

Fiat Ducato diepframe 2,3 multi-jet 130 pk

Kleur buitenzijde cabine: aluminium grijs metallic-lak

Automatische airconditioning

Cruisecontrol

Lichtmetalen velgen 16"

Met leer bekleed stuurwiel en versnellingspookknop

Style Paket exterieur ( frame radiateurgrill glanzend zwart, deurklin-
ken in kleur van voertuig, Skid-Plate glanzend zwart, led-koplampen)

Style Paket interieur (dashboard met aluminiumkleurige  
applicaties en chroomringen)

Spoiler gespoten in voertuigkleur

Bandenspanningssensoren

Speciaal opschrift 'Ambitie'

Opbouw

Vouwverduistering voor cabine

Panoramisch dak boven de cabine

Hordeurrollo bij de ingangsdeur

L-vormige zitgroep

Sfeerverlichting

Extra stopcontacten

Houten vlonder in de douche

Extra kussen tussen de eenpersoonsbedden (alleen 578)

Ombouw tot slaapplaats van L-vormige zitgroep

De volgende uitvoeringsdetails zijn al standaard aanwezig:

Afmetingen (L x B x H) 699 x 235 x 290 cm 
Massa rijklaar **  3.031** kg 
Extra lading/Optie*  469 – 1.219 * kg 

Zitplaatsen     
Slaapplaatsen/Optie*        *
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20HYMER Tramp GL | Wonen en koken

Comfortabel zitten. 
De T 578 GL en T 598 GL pronken 
met hun L-vormige zitgroep in 
het stofdesign Delfi in combinatie 
met het moderne meubeldecor 
met fijngeslepen aluminium in 
het lichte Grand Oak. De 360° 
draaibare tafel maakt het bui-
tengewoon eenvoudig om plaats 
te nemen. Optioneel is boven de 
zitgroep plaats voor een hefbed. 

Hier is koken leuk. 
De Tramp 578 en 598 GL beschik-
ken standaard over een weldoor-
dacht en ruim keukenblok met 
een diep werkvlak, uittrekbare 
laden met Servo-Soft-slot en een 
Smart-Tower-koelkast van 142 l.

Veel ruimte.  
Dankzij een bedbreedte van 

80 cm en een lengte van 192 
resp. 190 cm bij de eenpersoons-
bedden in lengterichting, 140 cm 

en een lengte van 190 cm bij de 
queensbed-variant heeft ieder 

voldoende ruimte voor een ont-
spannen nachtrust.

21Slapen en badkamer

Paradijse-
lijk wonen
Perfecte combinatie van 
functionaliteit en design.

Strakke indeling. 
De ruime badkamer heeft een overzichtelijke  
indeling: met een aparte douche, ernaast een 
halfhoge kledingkast, er tegenover wastafel  
en wc en daartussen een aankleedruimte.
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HYMER Tramp CL 

680

T 574 CL 3.500 kg – 4.400 kg

235

 [  ]

735

T 678 CL 3.500 kg – 4.   00 kg  [  ]

235

4
735

T 674 CL 3.500 kg – 4.400 kg  [  ]

235
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Tramp CL 574 

Tramp CL 678 

Tramp CL 698 

Tramp CL 674 

Tramp CL

Basis/chassis

Fiat Ducato diepframe 2,3 multi-jet 130 pk

Kleur buitenzijde cabine: aluminium grijs metallic-lak

Automatische airconditioning

Cruisecontrol

Lichtmetalen velgen 16"

Met leer bekleed stuurwiel en versnellingspookknop

Style Paket exterieur ( frame radiateurgrill glanzend zwart, deurklin-
ken in kleur van voertuig, Skid-Plate glanzend zwart, led-koplampen)

Style Paket interieur (dashboard met aluminiumkleurige  
applicaties en chroomringen)

Spoiler gespoten in voertuigkleur

Met leer bekleed stuurwiel en versnellingspookknop

Bandenspanningssensoren

Speciaal opschrift 'Ambitie'

Opbouw

Jumbo-koelkast 160 l (behalve 574)

Vouwverduistering voor cabine

Hordeurrollo bij de ingangsdeur

L-vormige zitgroep

Sfeerverlichting

Extra stopcontacten

Houten vlonder in de douche

Extra kussen tussen de eenpersoonsbedden (behalve 698)

Ombouw tot slaapplaats van L-vormige zitgroep

De volgende uitvoeringsdetails zijn al standaard aanwezig:

Afmetingen (L x B x H) 680 x 235 x 290 cm 
Massa rijklaar **  2.985** kg 
Extra lading/Optie*  515 – 1.415 * kg 

Zitplaatsen     
Slaapplaatsen/Optie*     *

Afmetingen (L x B x H)  735 x 235 x 290 cm 
Massa rijklaar **  3.127** kg 
Extra lading/Optie*  373 – 1.273 * kg 

Zitplaatsen     
Slaapplaatsen/Optie*       *

Afmetingen (L x B x H)  735 x 235 x 290 cm 
Massa rijklaar **  3.127** kg 
Extra lading/Optie*  373 – 1.273 * kg 

Zitplaatsen     
Slaapplaatsen/Optie*       *

Afmetingen (L x B x H)  735 x 235 x 290 cm 
Massa rijklaar **  3.121** kg 
Extra lading/Optie*  379 – 1.279 * kg 

Zitplaatsen     
Slaapplaatsen/Optie*       *
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* Optie = optionele uitvoering ** = massa in rijklare toestand inclusief Ambitie-uitvoering



24HYMER Tramp CL | Wonen en koken

Groot  
en ruim
Elegante oplossingen 
voor een inspirerende 
woonsfeer.

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

dacht en royaal keukenblok met diep werkblad, 
uittrekbare lades met Servo-Soft-sluiting, een 

apothekerskast, acrylverfcoating en verlichting 
van de bar.

25Slapen en badkamer

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

Comfortabel zitten. 
De T 678 CL schittert met een L-vormige 
zitgroep in de stofcombinatie Cusco. De 360° 
draaibare tafel maakt het buitengewoon  
eenvoudig om plaats te nemen.

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. 
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HYMER Tramp SL 

699

T 568 SL 3.500 kg – 4.500 kg  [ ]

235

729

235

T 588 SL 3.500 kg – 4.500 kg  [  ]

779

T 704 SL

235

4.500 kg  [ ]

27

Tramp SL 704 

Tramp SL 568 

Tramp SL 588 

Tramp SL

Basis/chassis

Fiat Ducato AL-KO 2,3 multi-jet 130 pk

Kleur buitenzijde cabine: aluminium grijs metallic-lak

Automatische airconditioning

Cruisecontrol

Lichtmetalen velgen 16"

Met leer bekleed stuurwiel en versnellingspookknop

Style Paket exterieur ( frame radiateurgrill glanzend zwart, deurklin-
ken in kleur van voertuig, Skid-Plate glanzend zwart, led-koplampen)

Style Paket interieur (dashboard met aluminiumkleurige applicaties 
en chroomringen)

Spoiler gespoten in voertuigkleur

Bandenspanningssensoren

Speciaal opschrift 'Ambitie'

Opbouw

Vouwverduistering voor cabine

Panoramisch dak boven de cabine

Hordeurrollo bij de ingangsdeur

L-vormige zitgroep

Sfeerverlichting 

Aanrecht van mineraal materiaal

Extra stopcontacten

Houten vlonder in de douche

Extra kussen tussen de eenpersoonsbedden

Ombouw tot slaapplaats van L-vormige zitgroep

De volgende uitvoeringsdetails zijn al standaard aanwezig:

Afmetingen (L x B x H)  699 x 235 x 290 cm 
Massa rijklaar **  3.052** kg 
Extra lading/Optie*  448–1.448 * kg 

Zitplaatsen     
Slaapplaatsen/Optie*     *

Afmetingen (L x B x H)  729 x 235 x 290 cm 
Massa rijklaar **  3.107** kg 
Extra lading/Optie*  393–1.393 * kg 

Zitplaatsen     
Slaapplaatsen/Optie*     *

Afmetingen (L x B x H)  779 x 235 x 290 cm 
Massa rijklaar **  3.246** kg 
Extra lading/Optie*  1.254 * kg 

Zitplaatsen     
Slaapplaatsen/Optie*     *
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* Optie = optionele uitvoering ** = massa in rijklare toestand inclusief Ambitie-uitvoering



28HYMER Tramp SL | Wonen en koken

Bijna 
 huiselijk
Moderne woonkwaliteit 
voor hoge eisen.

Licht en gezellig.  
De L-vormige zitgroep met verschuifbare 
draaitafel in de T 704 SL straalt behaaglijk-
heid uit dankzij het standaardmeubeldecor 
Palatino Apfel.

Prima uitrusting.  
De keuken – hier in het meubel-
decor Palatino Apfel – beschikt 

standaard over een Smart- 
Tower-koelkast (142 liter) en veel 
opbergruimte voor kookgerei en 

levensmiddelen. Het neerlaatbare 
opbergvak boven het aanrecht 

is bovendien niet alleen handig, 
maar ook prima geschikt voor 

extra keukenapparatuur.

29Slapen en badkamer

Op de afbeeldingen staan vergelijkbare stoffen

Vriendelijk en warm. 
De comfortabele eenpersoonsbedden achter in de 
T 588 SL hebben door het meubeldecor Palatino 
Apfel een prettige, vriendelijke en frisse uitstraling.

Strakke indeling.  
De ruime badkamer in de T 704 SL heeft een  
overzichtelijke indeling: met een afzonderlijke 
douche, ernaast een kledingkast tot aan het  
plafond, er tegenover wastafel en wc en daartus-
sen een aankleedruimte – hier in het meubel - 
decor Trentino Birnbaum.
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Hymermobil B-klasse CL

745

235

B 698 CL 3.500 kg – 4.400 kg  [  ]

709

B 598 CL 3.500 kg – 4.400 kg  [  ]

235

745

B 678 CL 3.500 kg – 4.400 kg  [  ]

235

31

B-klasse CL 698 

B-klasse CL 598 

B-klasse CL 678 

Hymermobil B-klasse CL

Basis/chassis

Fiat Ducato diepframe 2,3 multi-jet 130 pk

Automatische airconditioning

Cruisecontrol

Lichtmetalen velgen 16"

Verstevigde veren op vooras

Met leer bekleed stuurwiel en versnellingspookknop

Style Paket interieur (dashboard met aluminiumkleurige  
applicaties en chroomringen)

Bandenspanningssensoren

Speciaal opschrift 'Ambitie'

Opbouw

Jumbo-koelkast 160 l (behalve 598)

Bestuurdersdeur met elektrisch bedienbaar raam

Hordeurrollo bij de ingangsdeur

L-vormige zitgroep

Extra kussen tussen de eenpersoonsbedden (alleen bij B-CL 678)

Sfeerverlichting

Dakluik 40 x 40 cm boven hefbed

Houten vlonder in de douche

Extra stopcontacten

De volgende uitvoeringsdetails zijn al standaard aanwezig:

Afmetingen (L x B x H)  709 x 235 x 290 cm 
Massa rijklaar **  3.127** kg 
Extra lading/Optie*  373– 1.273 * kg 

Zitplaatsen     
Slaapplaatsen/Optie*       *

Afmetingen (L x B x H)  745 x 235 x 290 cm 
Massa rijklaar **  3.192** kg 
Extra lading/Optie*  308 – 1.208 * kg 

Zitplaatsen       * 
Slaapplaatsen/Optie*       *

Afmetingen (L x B x H)  745 x 235 x 290 cm 
Massa rijklaar **  3.212** kg 
Extra lading/Optie*  288 – 1.188 * kg 

Zitplaatsen       * 
Slaapplaatsen/Optie*       *
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* Optie = optionele uitvoering ** = massa in rijklare toestand inclusief Ambitie-uitvoering



32Hymermobil B-klasse CL | Wonen en koken

Net als in de woonkamer thuis. 
Het woongedeelte van de B 698 

CL is ruim en uitnodigend  dankzij 
het meubeldecor Chiavenna  

Nussbaum en het stofdesign Cusco.

Hier is koken leuk. 
De B 698 CL en B 678 CL 

beschikken standaard over een 
doordacht en royaal keukenblok 

met diep werkblad, uittrekbare 
lades met Servo-Soft-slot, een 

halfhoge apothekerskast en 
acrylverfcoating.

33Slapen en badkamer

Comfortabel queensbed. 
Het exclusieve queensbed is hier afgebeeld in 
leespositie met opstaand hoofdeinde in het 
stijlvolle meubeldecor Chiavenna Nussbaum. 
De handige schappen aan de zijkant, de 2 
ruime kledingkasten, de dakbergkasten en 
de grote opbergruimte onder het queensbed 
bieden bijzonder veel plaats en laten niets te 
wensen over.

Ruime variabele badkamer. 
De mooie, ruime badkamer van de B 698 CL  
en B 678 CL is volledig af te schermen van het 
woongedeelte. Bovendien kunnen zowel de 
wastafel/wc als de douche afzonderlijk  
gebruikt worden.

Een woon- 
droom voor elke 
bestemming
Comfort en kwaliteit met 
 uitzonderlijke sfeer.
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01 02 03 04
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 = Standaard    = Optie   – = Niet leverbaar

Effen stoffen Ecotech Textielleder Houtdecors

Tramp GL – –
Tramp CL – –
Tramp SL – –
Hymermobil B-klasse CL – – –
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HYMER-service | Stoffen en decors

Het interieur  
in één oogopslag
Stoffen, leder en houtdecors.

Effen stoffen

Ecotech Textielleder

Houtdecors
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Voor alle  
in Duitsland  

geregistreerde  
voertuigen.

MET  

MOBILITEITS- 

GARANTIE!

Voordelen voor campers en buscampers:

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

Voordelen voor caravans:

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

Uw mobiliteitsvoordelen:  
• Pechhulp 
• Wegslepen 
• Onkosten/ taxi 
• Vervangende auto

Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar de 
garantiefolder.

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

De HYMER-mobiliteitsgarantie:

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. Profi-
teer van het uitgebreide servicepakket en onze 24-uursservice.

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

Veilig onderweg:

U heeft uw droomvoertuig gevonden? Wij hopen dat u van uw nieuwe 
voertuig zult genieten. Opdat u ook na de fabrieksgarantie zonder zor-
gen 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 over-
eenkomstig de garantiebepalingen.

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

EXTRA GARANTIE
OP NIEUWE WAGENS

MAX. 3 JAAR

HYMER-service | HYMER verlengde garantie voor nieuwe voertuigen
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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 gemon-
teerd worden. Het hele programma aan originele onderdelen en accessoires van HYMER vindt u op  
https://www.hymer-original-zubehoer.com

Originele onderdelen  
en accessoires
Past perfect bij elkaar.

De fiets moet mee

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.

Goed afgesloten

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

Alles aan boord

Dankzij het flexibele, exclusief voor HYMER 
ontwikkelde opbergsysteem houdt u de gara-
ge 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

Door de geïntegreerde dubbele camera in 
het derde remlicht wordt een perfecte optiek 
gecombineerd met een uitstekend zicht vlak 
achter het voertuig en in de breedte – alle-
maal zonder extra gaten in de achterwand.

Zit prima

De 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.

Past perfect

Hoogwaardige cabinevloerbedekking, op 
maat gesneden, van polypropyleen-tuftve-
lours met rand in nubuck-optiek. Verfraaid 
met het originele HYMER-logo.

HYMER-service | HYMER originele onderdelen en accessoires 37

Originele onderdelen  
en accessoires
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Opbergruimte

De uittrekbare laadbox wordt gemonteerd in het doorlopende op-
bergvak in de bodem. Zo kunt u er gemakkelijk voorwerpen uithalen 
en zijn deze ook van binnenuit bereikbaar. Geschikt voor enkele B-klasse 
SupremeLine en B Modern Comfort – afhankelijk van het model en in 
verschillende breedtes.

Gegarandeerd beter slapen

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.

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 instap 
en een 250W-motor van Panasonic bij de trapas is een fiets ontstaan 
die dankzij zijn compacte afmetingen en intelligent inklapmechanisme 
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.

Gerustgesteld ontspannen

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

Kampioen in autonomie

Met het HYMER Smart-Battery-System combineert u de voordelen van 
twee accutypes (AGM en LI) en verlengt u zo enerzijds uw autonomie 
van gemiddeld 1,5 dag naar 5,5 dag en anderzijds de levensduur van 
uw batterij van 3 jaar naar 10 jaar.

Multimediapakket

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



39HYMER-service | HYMER-service en rendabiliteit
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Niet alleen onze campers
overtuigen. Ook onze

dienstverlening is uitstekend.
Meer vanaf pagina 34.

Van uw HYMER-camper zou u het liefst een leven lang moeten
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.

Zodat u altijd goed
aankomt

24 –48
Levertijd binnen heel Europa in uren

Originele onderdelen en accessoires van HYMER.

De voordelen voor klanten zijn duidelijk. U krijgt reserveon-
derdelen voor uw voertuig binnen de 24 uur – met deze ga-
rantie 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.

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

300
Aantal HYMER-servicepartners en -dealers
wereldwijd

10.000
Oppervlakt van het HYMER-magazijn in m2

45.000
Aantal onderdelen op voorraad

210.000
Leveringen per jaar

Deze cijfers spreken voor zich:

38

Wereldwijd voor  
u in de buurt
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.  

Hier krijgt u niet alleen een eerste indruk van de modellen en 
kunt u een afspraak maken voor een proefrit, maar kunt u bo-
vendien 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!

HYMER-service | HYMER-dealer- en servicenetwerk

Uw contactpersonen vindt u online:  
https://www.hymer.com/nl/service-und-accessoires/dealer-zoeken.html
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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 HYMER- 
dealers 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 afge-
beelde 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  
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 standaardleveringsomvang informeren.
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Volg ons ook op Facebook en Instagram:


