
VOOR DE REIS  

VAN UW LEVEN.

HYMER-buscampers 2021
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BLIJF OP REIS.

W
ie het bijzondere zoekt, heeft een bijzondere begeleider  

nodig. Daarom bouwen wij al sinds 1961 buscampers die 

klaar zijn voor elk avontuur. In die tijd gaven wij onze klanten met de 

buscamper “Caravano” toegang tot een volledig nieuwe dimensie in 

mobiel reizen. Tegenwoordig zijn HYMER-buscampers vanwege 

hun wendbaarheid, de compacte afmetingen, de flexibele en 

doordachte indeling van de zitplaatsen en de veelzijdige ge-

bruiksmogelijkheden prima voertuigen voor lange vakanties, 

spontane weekendjes weg en ook gewoon voor een ritje naar de 

supermarkt in de buurt. De voertuigen zijn op Mercedes- of  

Fiat-basis verkrijgbaar – Fiat zowel met als zonder badkamer – en 

daarnaast met of zonder vouw- of uitzetdak en handgeschakeld of 

met automatische versnellingsbak. Helemaal naar uw wens.  

Zodat uw HYMER-buscamper precies het voertuig is, dat u voor uw 

reis nodig heeft.

1957

Erich Bachem (“ERIBA”) en  

Erwin Hymer bouwen de  

eerste caravan: de oer-Troll.

1975

De twee buscampers 500 en 501 op het chassis van een 

Mercedes L 206 D/L 207 – met het hefdak van de caravans 

– zijn de voorlopers van een nieuwe productserie.

1982

Introductie van de naam HYMERCAR. Het hoekige uiterlijk 

van de HYMERCAR 1 op basis van de Ford Transit doet 

sterk denken aan Amerikaanse bestelauto’s.

2016

De eerste HYMERCAR op basis van de  

Mercedes-Benz Sprinter: de Grand Canyon S met 

rij-eigenschappen zoals een personenauto.

2019

Nieuwe naam, zelfde kwaliteit:  

HYMERCAR wordt HYMER-buscamper.

MEER

Meer geschiedenis vindt u op

www.hymer.com
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UW REIS BEGINT HIER.

FREE 540   P. 06

HYMER FREE

Met hun moderne, tijdloze design zijn onze Free-modellen een 

prima instap in de wereld van HYMER.

HYMER-BUSCAMPER

Onze uitstekend uitgeruste buscampers op Fiat-basis bieden u 

de volle HYMER-uitrusting en zijn ideaal voor reizen met vier 

personen.

FREE 600   P. 06

FREE 602   P. 06

AYERS ROCK   P. 26

GRAND CANYON   P. 26

YOSEMITE   P. 26

YELLOWSTONE   P. 26

SYDNEY   P. 20

FREE 540 BLUE EVOLUTION   P. 12

FREE 600 CAMPUS   P. 14

EDITIEMODELLEN

Ruim interieur, hoogwaardige decors: deze editiemodellen in 

een hippe uitvoering zijn de perfecte begeleiders voor spontane 

uitstapjes.
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HYMER-BUSCAMPER

Wanneer u op zoek bent naar de ultieme reiservaring, bevelen 

wij onze modellen op Mercedes-chassis van harte aan.

UITVOERING, SERVICE EN TECHNIEK

GRAND CANYON S   P. 44

LAK   P. 56

STOFFEN EN DECORS   P. 57

ORIGINELE ONDERDELEN VAN HYMER   P. 58

VERLENGDE GARANTIE VOOR NIEUWE VOERTUIGEN   P. 61

HYMER-SERVICE   P. 62

LEGENDA   P. 63

FREE 600 S   P. 38
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U   
houdt van het buitengewone? In uw vrije tijd beslist u graag spon-

taan en snel? Dan is de HYMER Free speciaal voor uw behoeften 

ontworpen! Het moderne design, het ruime interieur en de hoogwaardige 

decors maken van de HYMER Free de perfecte reisbegeleider. Hij overtuigt 

met veel details en een omvangrijk uitrustingsprogramma. Zo worden 

door het optionele uitzetdak bijvoorbeeld 2 extra slaapplaatsen gecreëerd. 

Feel free!

HYMER Free

DE HELE WERELD  

IS UW THUIS.

ISOFIX  

(optioneel)

Slaapdak

(optioneel)

Geïsoleerde  

aluminium 

raamframes

Sfeerverlichting in 

woon- en  

keukengedeelte

Aparte  

kledingkast

Vliegenhorplissé  

voor schuifdeur
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HYMER FREE / Wonen en koken
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GOED (VOOR)BEREID.

Het keukenblok van de HYMER Free is voorzien van een kook- en 

spoelbakcombinatie met een 2-pits gaskooktoestel. Fornuis en 

spoelbak kunnen met een glazen afdekking gesloten worden, zodat 

u een groot werkvlak heeft. De koelkast van 70 l heeft een dubbele 

aanslag, waardoor u deze al naargelang behoefte in beide richtingen 

kunt openen.

ALLES OP ZIJN PLEK.

In de extra diepe lades en de dakbergkast in de keuken kunt u al uw 

vaatwerk en proviand kwijt. De lades zijn uitgerust met hoogwaar-

dige uittrek, inclusief zelfsluiting. Dankzij een uitbreiding van het 

werkvlak kan het keukenblok in een handomdraai vergroot worden. 

Zo wordt koken ook onderweg leuk!

MODULAIRE ELEGANTIE.

De inhangbare tafel in de HYMER Free kan dankzij een uitdraaibare 

werkbladverlenging snel en handig vergroot worden.

VRIJ ZICHT.

De grote schuifdeur aan de zijkant van de HYMER Free garandeert u 

een prachtig uitzicht. Bovendien beschermt het standaard vliegen-

horplissé u tegen muggen en andere ongenode gasten.

ROYAAL EN UITNODIGEND.
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HYMER FREE / Slapen en badkamer

OOK OP DROOMVAKANTIE 

GOED SLAPEN.

NAAR DROMENLAND.

De bedden achterin de HYMER Free zijn uitgerust met een gerieflijke 

koudschuimmatras, inclusief comfortabele lattenbodem – uw garantie 

voor een verkwikkende nachtrust. Dankzij de verticaal te plaatsen latten-

bodem achterin de HYMER Free ontstaat een brede doorgang, waarin u 

ook grote voorwerpen, zoals fietsen, gemakkelijk kunt inladen. Dankzij de 

sjorogen, die in de vloer en in het bed achterin zijn geïntegreerd, kunt u de 

lading veilig bevestigen.

PRIVACY EN COMFORT.

De compacte badkamer sluit u met een ruimtebesparende roldeur. Tijdens 

het douchen worden de spiegelkast, de wastafel en het toilet met een 

douchegordijn tegen opspattend water beschermd. Een afvoergoot rond-

om de douchebak garandeert dat al het water wegloopt. Badbenodigdhe-

den kunt u perfect in de spiegelkast boven de wastafel opbergen. En voor 

hogere voorwerpen, zoals bussen haarspray, is er ook nog een open rek.

HIER IS NOG PLAATS.

De kledingkast tot aan het plafond in de HYMER Free 600 biedt plaats 

aan uw vakantiegarderobe. In het bovenste deel kunt u kledingstukken 

netjes op kleerhangers hangen, in het onderste deel bevinden zich planken.
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D
e beperkte serie van de buscamper HYMER Free 540 Blue Evolution 

beantwoordt aan uw verlangen naar avontuur en onafhankelijkheid. 

Zijn moderne, stijlvolle design heeft ook sportieve accenten: bijzondere 

lak in stormblauw metallic-lak, zwart uitzetdak, matzwarte velgen van 

16" en led-dagrijlicht.

Ondanks de compacte indeling met een buitenlengte van 5,41 m zijn er 

max. 4 slaapplaatsen voorhanden – plus een geïntegreerde ISOFIX- 

bevestiging voor een kinderzitje. Binnenin bekoort hij daarenboven door 

het moderne interieurdesign in zilverafwerking, de tweekleurige stof  

Kitami en een vloerbedekking in donker houtoptiek.

Bovendien pronkt hij met andere hoogtepunten in de uitrusting: het 

nieuwe Fiat-multimediasysteem inclusief navigatie met touchscreen 

van 7", Apple CarPlay en achteruitrijcamera.

De HYMER Free 540 Blue Evolution

VEROVERT HARTEN 

IN STORMBLAUW  

METALLIC-LAK.

Volledig

reisklaar

Slaapdak Sfeerverlichting in het 

woon-, slaap- en  

keukengedeelte

EDITIEMODEL
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Volledig

reisklaar

D
e sportieve bicolor-lak van de compacte buscamper overtuigt u 

meteen. Hij is ontwikkeld voor iedereen, die op zoek gaat naar  

onafhankelijkheid en avontuur en zo tijdens het mobiele reizen zichzelf 

wil ontdekken.

De Free Campus biedt nog tal van andere hoogtepunten in de uitrusting 

– we beginnen aan de buitenkant: de matzwarte, lichtmetalen velgen 

van 16" en de zwarte, glanzende radiateurgrill accentueren het design. 

Het interieurdesign met zilverafwerking in combinatie met witte kleppen 

geeft een open en heldere indruk. Samen met de grijs-bruine stoffen en 

de qua kleur bijbehorende vloer ontstaat een gezellig ruimtegevoel.

Dankzij het krachtige Fiat-Ducato-chassis is hij de perfecte begeleider, 

die dankzij het praktische, zwarte uitzetdak voldoende plaats biedt voor 4 

personen – plus een ISOFIX-bevestiging voor een kinderzitje op de zitbank 

van het woongedeelte. 

De HYMER Free 600 Campus

VOOR AVONTURIERS.  

EN WORKAHOLICS.

ISOFIXSlaapdak

EDITIEMODEL
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FREE 540

FREE 602

FREE 540 BLUE EVOLUTION FREE 600 CAMPUS

FREE 600

3.300 – 3.500 kg

3.300 – 3.500 kg

3.300 – 3.500 kg 3.300 – 3.500 kg

3.300 – 3.500 kg
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INDELINGEN VAN DE  

HYMER FREE-MODELLEN.
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DAT PAST PERFECT  

BIJ UW BUSCAMPER.

De originele accessoires van HYMER omvatten handige oplossingen, die uw vakantie nog aangenamer maken, bijv. producten waardoor u 

het niet koud hebt, niet door muggen wordt lastiggevallen of door dieven wordt bestolen. Alle informatie en andere accessoires vindt u 

op www.hymer-original-zubehör.com

SAFE IN DE PASSAGIERSDEUR

De safe is niet zichtbaar van buitenaf en dankzijn speciale schroeven voldoende beveiligd tegen dieven. De safe is gemakkelijk te installeren 

achter het compartiment voor wegenkaarten. Zo zijn er ook geen nare randen waaraan u zich kunt stoten. Hij biedt voldoende ruimte voor de 

belangrijkste spullen die je onderweg graag bij je wilt hebben, zoals creditcards, gsm, identiteitsbewijzen, contant geld of sieraden.

OPVOUWBARE ACHTERISOLATIE

De ca. 8 mm dikke schuimisolatie is op maat gemaakt en sluit met 

ingenaaide magneten dicht aan op de buitencontouren van het 

voertuig. De binnenkant is voorzien van beige polyestervelours. 

De onderste helft van de achterisolatie is opvouwbaar en er zijn  

bovendien twee vensters.

MUGGENNET ACHTERIN

Biedt effectieve bescherming tegen insecten in het voertuig zonder 

dat de luchtcirculatie wordt belemmerd. Eenvoudige montage 

dankzij gelaste magneten en ingenaaide, flexibele magneetstrips. 

Betreden van het voertuig is dankzij de dubbele rits mogelijk.
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HOE VOELT VRIJHEID AAN?

Voor ons ruikt die naar cipressen, smaakt die naar pizza, klinkt die als 

meeuwen en is die groen/wit/rood. Wij – dat zijn jonge papa en journa-

list voor het tijdschrift “Bergwelten” Clemens, Vanlife-mama Conny en 

wellnessbaby Oskar. 

CIAO BABY

Vrij zijn. Eindelijk vier weken zonder dagelijkse verplichtingen. De  

goedkeuring voor een maand ouderschapsverlof ligt pas geopend op de 

tafel, onze gedachten maken al overuren. Alles inpakken, op zoek naar 

avontuur? Of thuisblijven en tot rust komen? “Waarom geen combinatie?”, 

vraagt Conny – en slaat de nagel op de kop. Onderweg en thuis – dat 

kan! Het toverwoord is “buscamper”.

Eerste stop: Trentino. In plaats van bij het zuidelijkste meer van Duits-

land (lees: Gardameer) over de koppen te lopen, kiezen we voor het  

gezelligere achterland. Puur Italiaans! Een van de mooiste vergezichten 

op de indrukwekkende Brentagroep ontvouwt zich bij het Lago di Mol-

veno – een koud, helder bergmeer ver weg van het toeristische deel van 

MOBIEL OUDERSCHAPSVERLOF –  

MET KIND EN BUSCAMPER DOOR DE 

ITALIAANSE BERGEN.

18

de Alpen. We parkeren onze buscamper op een voordelige camperplaats 

midden in het groen, met zicht op de overweldigende bergen. Het pano-

rama vanuit het raam in de daktent, te midden van de prachtige natuur, 

zullen we nog vaak bewonderen op onze roadtrip: Passo Tonale, Hafling, 

Cascate delle Marmore. 

LONZE DEFINITIE VAN VRIJHEID

Voor ons betekent vrijheid echter ook: dicht bij de bergen blijven, geen  

vaste route volgen, een parkeerplaats met mooi uitzicht vinden, de om-

geving verkennen, voeten omhoog – en vooral onze mobiele telefoon 

wegleggen. Afwisselend aankomen en verder rijden. Vrij volgens het 

motto: alles kan, niks moet.

Het volledige reisverslag en nog meer vindt u op  

https://www.hymer.com/nl/nl/reizen-beleven/reisverslagen

 ONDERWEG EN THUIS – 

DAT KAN! HET  

TOVERWOORD IS  

“BUSCAMPER”.

TIJDSCHRIFT BERGWELTEN

AUTEUR

HYMER FREE 600

MODEL

ITALIË

BESTEMMING
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D
e HYMER Sydney onderscheidt zich door een flexibel stoelconcept 

met 3, 4 of 5 stoelen. Bovendien kunt u de opbergruimte dankzij  

uitneembare meubels vergroten en door het mobiele toilet bent u onderweg 

nog onafhankelijker. Dankzij zijn afmetingen – niet veel groter dan een 

personenauto – en het doordachte opbergconcept is de HYMER Sydney 

zeer geschikt als multifunctioneel voertuig voor het hele gezin. 

OOK GESCHIKT ALS 

TWEEDE AUTO.

HYMER Sydney

Slaapdak  

standaard

Diesel- 

verwarming

Compressorkoelkast  

65 l

Slaapcomfort- 

systeem met 

schotelveren

Sjorogen voor  

flexibele bevestiging

5e zitplaats

(optioneel)
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HYMER SYDNEY / Wonen en koken

22

OM BIJ TE PRATEN.

Ruim interieur voor gezellige onderonsjes: de HYMER Sydney met 

een stahoogte van 2,05 m en verstelbare tafel.

OM TE ONTSPANNEN.

Als variabele 5-zitter met bestuurders- en passagiersstoel, dubbele 

bank en een uitneembare vijfde zitplaats biedt de HYMER Sydney  

prima zitcomfort, ook tijdens het rijden.

OM TE GENIETEN.

De moderne keuken biedt voldoende plaats om te koken en af te  

wassen. In de extra diepe lades met hoogwaardige zelfsluiting kan 

kookgerei, zoals pannen en bestek, gemakkelijk worden opgeborgen.

THUIS, MAAR  

NIET ALLEDAAGS.
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GENOEG RUIMTE  

VOOR UW DROMEN.

HYMER SYDNEY / Opbergruimte en slapen

COMFORTABELE BEDDEN.

Ook langere mensen voelen zich thuis: de HYMER-modellen garanderen 

ook een ontspannen slaapcomfort voor personen die langer zijn dan 2 m. 

Gewoon door een steunbeugel boven de gedeeltelijk neerklapbare tafel in 

te steken, maakt u in de lengterichting een eenpersoonsbed van 2,4 m.

COMFORTABELE ZITPLAATSEN.

In de standaarduitvoering is de HYMER Sydney leverbaar als 3-zitter met  

enkele stoel inclusief armleuningen. De optionele 5e zitplaats is indien  

nodig ook te verwijderen.

MULTIFUNCTIONEEL SIDEBOARD.

Meer flexibiliteit bij de ruimte-indeling: het multifunctionele sideboard 

biedt meer opbergruimte en een uittrekbaar schoenenvak. Het kan in een 

handomdraai in de plaats van een vijfde zitplaats gemonteerd worden en 

past zo naadloos in het modulaire meubelconcept.

FLEXIBELE OPBERGRUIMTE.

In de HYMER Sydney moet u geen kampioen in Tetris zijn om alles aan 

boord een plaatsje te geven. Dankzij zijn uitgekiende opbergruimte is het 

voertuig namelijk een echt ruimtewonder. Door de uitneembare meubels 

kunt u de opbergruimte gedeeltelijk vergroten. Zo richt u deze perfect in 

volgens wat u nodig heeft.

24
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A
lleen, met z’n tweeën of met z’n vieren: de HYMER-modellen Ayers 

Rock, Grand Canyon, Yosemite en Yellowstone bieden door verschil-

lende indelingsconcepten het juiste voertuig voor elk type vakantie. Een 

doordacht open-ruimteconcept en het comfortabele uitzetdak zorgen  

ervoor dat u de benen kunt strekken, maar toch is er nog genoeg plek over voor 

sportbenodigdheden, bijvoorbeeld fietsen. Gewoon alles wat u nodig heeft. 

HYMER Ayers Rock, Grand Canyon, 

Yosemite, Yellowstone

BIJZONDER  

COMFORTABEL OP PAD.

ISOFIX  

(optioneel)

Slaapdak

(optioneel)

Geïsoleerde  

aluminium 

raamframes

Heteluchtverwar-

ming van 4 kW met 

warmwaterboiler

Slaapcomfort- 

systeem met 

schotelveren

Sjorogen voor  

flexibele bevestiging
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HYMER AYERS ROCK, GRAND CANYON, YOSEMITE, YELLOWSTONE / Wonen en koken

28

VOOR HET BESTE  

ONTBIJT. WAAR DE ZON 

OOK OPGAAT.

MULTIFUNCTIONEEL.

De klaptafel tegen de zijwand kan met een minimum aan inspanning 

groter of kleiner worden gemaakt. Hij kan desgewenst ook in zijn geheel 

tegen de wand worden geklapt.

GOED ZITTEN.

In de ruime zitgroep kan optioneel ook een ISOFIX-bevestiging voorzien 

worden.

ORDELIJK OPGEBORGEN.

De extra diepe, dubbele lades zijn uitgerust met een hoogwaardig zelf- 

sluitmechanisme en een grote, tweedelige bestekbak.

ALLES BLIJFT KOEL.

Door het gebruik van moderne compressorkoelkasten is ook koeling bij 

zeer hoge buitentemperaturen mogelijk.

ELKE SNACK EEN FEESTMAAL.

De volwaardige uitrusting van de keuken omvat een spoelbak, een  

geïntegreerd 2-pits gaskooktoestel en een compressorkoelkast. Extra 

diepe lades en royale dakbergkasten vergemakkelijken het werk in de 

keuken.

De halfhoge koelkast (in de Grand Canyon en Yellowstone) geeft nog meer 

een gevoel van ruimte en creëert nieuwe opbergruimte.
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MEER RUIMTE SAMEN.

Door het uitzetdak met geïntegreerd bed met slaapcom-

fortsysteem krijgt u een afzonderlijke slaapkamer. De ruimte 

is via een ladder toegankelijk en kan optisch afgescheiden 

worden door de doorgang naar boven af te sluiten.

UITGERUST WAKKER WORDEN.

Het moderne slaapcomfortsysteem met gerieflijke koudschuimmatrassen, 

schotelveren en mooie stoffen wandbekleding bij het bed achterin garan-

deert gezelligheid, rust en comfort tijdens uw reis.

WORD WAKKER OP VAKANTIE.

HYMER AYERS ROCK, GRAND CANYON, YOSEMITE, YELLOWSTONE / Slapen en badkamer

COMPACT COMFORT.

De compacte badkamer is met een zeer hoogwaardige, esthetische en grote opklapbare wasbak van mineraal materiaal uitgerust. Ook als de 

ruimtebesparende roldeur open is, blijft de doorgang vrij. Door de uittrekbare waterkraan en een standaard zuignap heeft u meteen een  

buitendouche. Door het standaardvenster komt ook in de badkamer licht binnen. De natte cel kan ook multifunctioneel gebruikt worden, zodat 

de compacte badkamer snel tot een kledingkast omgebouwd kan worden.
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SYDNEY

3.300 – 3.500 kg

AYERS ROCK

YOSEMITE YELLOWSTONE

GRAND CANYON

3.300 – 3.500 kg

3.300 – 3.500 / 4.000 kg 3.500 – 4.000 kg

3.300 – 3.500 / 4.000 kg

496

2
0

5

496

599

541 599
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0
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636599
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2
0
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INDELINGEN VAN DE HYMER SYDNEY 

EN DE BUSCAMPER FIAT.

32

MEUBILAIR-BESCHERMMAT

Tweemaal handig: niet alleen als meubelbescherming, maar ook 

als isolatie, bijv. om comfortabeler te liggen op een ligweide. Snel 

en eenvoudig te monteren door in te hangen profielen.

SLAAPDAKISOLATIE FIAT

Slaap gemoedelijk, zonder koud te hebben, dankzij onze nieuwe 

slaapdakisolatie uit 4 delen. De elementen worden met behulp van 

klittenband rechtstreeks aan de dakbekleding bevestigd en op  

verzoek ook door zelfklevende delen aan de onderkant. Het front- 

element kan met 2 ritsen worden geopend om voor voldoende licht 

en verse lucht te zorgen.

MUGGENNET ACHTERIN

Beschermt tegen insecten zonder de luchtcirculatie te belemmeren. 

Eenvoudige montage dankzij gelaste magneten en ingenaaide, flexi-

bele magneetstrips. Toegang tot het voertuig via dubbele rits.

SAFE IN DE PASSAGIERSDEUR

De safe is niet zichtbaar van buitenaf en vanwege het gebruik van 

speciale schroeven voldoende beveiligd tegen dieven. De safe is  

gemakkelijk te installeren achter het compartiment voor wegen-

kaarten. Zo zijn er ook geen nare randen waaraan u zich kunt stoten. 

Hij biedt voldoende ruimte voor de belangrijkste spullen die je  

onderweg graag bij je wilt hebben, zoals creditcards, mobiele tele-

foons, identiteitsbewijzen, contant geld of sieraden.

DAT PAST PERFECT  

BIJ UW BUSCAMPER.

Of u nu kiest voor de Sydney of voor een buscamper op Fiat-basis: voor elke reeks zijn er passende originele accessoires van HYMER. 

Alle onderdelen hebben maar één doel: uw vakantie nog aangenamer maken. Alle informatie en andere accessoires vindt u op  

www.hymer-original-zubehör.com
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Als kleurrijke stippen liggen de vijf dorpjes op de steile klippen van Ligurië. 

Een schilderij? Eerder een droom. Dat is toch de unanieme mening van 

onze drie fietsers, die Cinque Terre beter mochten ontdekken.

Claudi, Andy en Lukas waren onderweg met hun drie elektrische moun-

tainbikes, de buscamper HYMER Yosemite en een plan dat hen eigenlijk 

helemaal ergens anders zou brengen.

Oorspronkelijk wilde het trio naar de Dolomieten: frisse berglucht opsnuiven 

en trailkilometers verzamelen. Dat de drie uiteindelijk aan de Italiaanse 

riviera belandden, komt niet omdat ze de verkeerde afslag namen, maar 

door het weer. De bergen werden bedekt door een laag sneeuw, die de 

reizigers tot andere plannen dwong. Gelukkig maar – kan men later dan 

wel zeggen – want zonder deze “pech” hadden ze de twaalf kilometer lange 

kuststrook niet ontdekt. Daardoor zouden ze niet alleen werelderfgoed 

van de Unesco gemist hebben, maar ook enkele heerlijke dagen in het zuiden.

GELADEN ONTSPANNING – MET  

E-BIKE EN BUSCAMPER NAAR ITALIË.
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TIJDSCHRIFT BIKESPORT 

E-MTB

AUTEUR

FIAT YOSEMITE

MODEL

ITALIË

BESTEMMING

VER NAAR BOVEN OM NAAR BENEDEN TE SUIZEN

In de voetsporen van het mooie weer en hun trail-app bereiken de drie na 

een rit van enkele uren een schilderachtige streek, genoemd naar de vijf 

idyllische vissersdorpjes: Cinque Terre. Algauw vinden ze een geschikte 

parking, schuiven ze de luifel open en het dak omhoog en worden ze  

overvallen door het gevoel van dolce vita. De zon gaat onder boven de 

Middellandse Zee en de drie leggen zich te rusten in hun comfortabele 

bedden met koudschuimmatras. Morgen staan de eerste hoogtemeters 

op de planning en begint de vakantie écht.

Als de eerste Italiaanse zonnestralen door de vliegenhor van het hefdak 

priemen, wordt duidelijk:  hier is het goed toeven. Bovendien hangt de 

heerlijke geur van koffie in de lucht.

Het volledige reisverslag en nog meer vindt u op  

https://www.hymer.com/nl/nl/reizen-beleven/reisverslagen

EIGENLIJK WAREN DE 

PLANNEN ANDERS.
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FIAT-HIGHLIGHTS.
Veilig en alles aan boord.

T
ot het enorm hoog rijcomfort van een HYMER op basis van de Fiat Ducato behoort ook een veiligheidsuitrusting, die niets te wensen 

overlaat. Deze omvat een bestuurders- en passagiersairbag, ABS, ASR en ESP incl. Traction+. Verder vergemakkelijken elektrisch  

instel- en verwarmbare buitenspiegels, dagrijlicht, Hill Holder en een afdalingsassistent een veilige en comfortabele rit.

SPOORASSISTENT

De spoorassistent (LDWS) waarschuwt de bestuurder met een geluidssignaal 

als hij afwijkt van de rijstrook.

WAARSCHUWINGSSYSTEEM VOOR BOTSINGEN MET  

NOODREMFUNCTIE

Dit systeem is in staat om obstakels vóór het voertuig te herkennen en aan-

rijdingen te beperken of te voorkomen. De bestuurder wordt automatisch 

gewaarschuwd: als hij niet reageert, begint het systeem automatisch te 

remmen.

HERKENNING VAN VERKEERSBORDEN

Dankzij het herkenningssysteem voor verkeersborden (TSR) verschijnen 

waarschuwingsborden op het dashboard.

MULTIFUNCTIONEEL STUUR

Via het instelbare, multifunctionele stuur kunnen de radio en andere aange-

sloten apparaten gemakkelijk bediend worden.

LED-DAGRIJLICHT

De koplampen met led-dagrijlicht hebben 40 % meer lichtopbrengst en dragen 

zo ook overdag bij aan een passieve veiligheid.
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ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC)

Dit vooruitstrevende systeem controleert continu het rijden. Het remt indien 

nodig of vermindert de snelheid.

TRACTION+ MET HILL DESCENT CONTROL

Zorgt dat u ook op een moeilijke ondergrond zonder problemen kunt rijden. 

Bergaf helpt het systeem u om de gewenste snelheid aan te houden.

REGENSENSOR

Activeert bij regen automatisch de ruitenwissers.

NIEUWE AUTOMATISCHE 9G-VERSNELLINGSBAK

De volautomatische 9-traps-transmissie zorgt voor optimaal gebruik van 

het koppel en een verhoogd rijcomfort. Bovendien is deze zeer licht,  

betrouwbaar en duurzaam.

PREVENTIE TEGEN OVER DE KOP SLAAN

Bij groot gevaar om over de kop te slaan, ondersteunt deze stabiliteitsfunctie 

ook ESC.

DODEHOEKASSISTENT

De dodehoekassistent maakt gebruik van radarsensoren om voertuigen 

in de dode hoek van de achteruitkijkspiegel te herkennen.
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L
aat de boel de boel, even weg uit de dagelijkse hectiek. De nieuwe 

HYMER Free S, als voorwielaangedreven Mercedes Sprinter, biedt u 

misschien wel de comfortabelste manier om overal en altijd spontaan te 

zijn. De krachtige motor en de omvangrijke uitrusting op het gebied van 

comfort en veiligheid, zoals de automatische 9-traps-versnellingsbak 

van Mercedes en de geavanceerde assistentiesystemen, voldoen aan 

de hoogste eisen. De voorwielaandrijving garandeert meer extra lading 

en een ruimere stahoogte in het interieur. Zo is de HYMER Free S uw  

perfecte reisgenoot voor kleine uitstapjes en grote avonturen.

HYMER Free S

VOOR AVONTURIERS – 

OOK DE MEEST  

VEELEISENDE.

Voorwielaandrijving  

Mercedes Sprinter

Slaapdak

(optioneel)

Geïsoleerde  

aluminium 

raamframes

Aparte  

kledingkast

Vliegenhorplissé  

voor schuifdeur

Sfeerverlichting in het 

woon-, slaap- en  

keukengedeelte
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NIEUW DESIGN, ZELFDE KWALITEIT.

Het nieuwe interieur is eleganter dan ooit. Het moderne design en het 

verfijnde lichtconcept laten het interieur nog groter en uitnodigender 

lijken. En door de stahoogte van wel 2 m voelen ook grotere reizigers 

zich erin thuis.

ALTIJD ALLES MEE.

Door zijn voorwielaandrijving kunt u nog meer extra lading in de Free S 

meenemen, zodat u op alle onvoorziene omstandigheden bent voorbereid.

COMFORTABEL ZITTEN.

De zitgroep van de Free S is even mooi als comfortabel en uitsluitend ver-

vaardigd uit kwalitatief hoogwaardige, authentieke materialen. Optioneel 

is de zitgroep ook met ISOFIX te bestellen. De ergonomische bestuur-

dersstoelen in integraal-look bieden een comfortabel zitcomfort, zowel 

tijdens langere ritten als ’s avonds bij een gezellig samenzijn.

HYMER FREE S / Wonen en koken

HYMER-KWALITEIT IN 

EEN NIEUW DESIGN.
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HYMER FREE S / Slapen en badkamer
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PRAKTISCHE PRIVACY.

PRIVÉSFEER IN EEN HANDOMDRAAI.

De badkamer beschikt over een comfortabel banktoilet en talrijke moge-

lijkheden om spulletjes weg te leggen. Tijdens het douchen worden de 

spiegelkast, de wastafel en het toilet met een douchegordijn tegen  

opspattend water beschermd. Een afvoergoot rondom de douchebak  

garandeert dat al het water wegloopt.

GEMAKKELIJK TOEGANKELIJK COMFORT.

De innovatieve uittrekbare trap verschaft u gemakkelijk toegang tot de 

bedden achterin en functioneert tegelijkertijd als praktische afscheiding 

van de laadruimte, die uw lading beschermt tegen wegglijden.

COMFORT WAAR U VAN GAAT HOUDEN.

De bedden achterin de HYMER Free S zijn optimaal uitgerust met sfeer-

verlichting en gerieflijke koudschuimmatrassen, inclusief comfortabele 

lattenbodem en standaard met flexibel te richten leesspots, evenals een 

USB-stopcontact/-oplaadmogelijkheid.
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H
et juiste voertuig als u geen compromissen wilt sluiten: met de  

HYMER Grand Canyon S op basis van de Mercedes-Benz Sprinter 

bent u klaar voor iedere reis. Daarvoor zorgt de fantastische rijdynamiek, 

ondersteund door een omvangrijk veiligheidspakket met de modernste 

rijassistentiesystemen. Geniet van uw uitjes met de automatische ver-

snellingsbak 7G-Tronic, vierwielaandrijving en alles wat u nog meer nodig 

heeft. Laat het u aan niets ontbreken. Waar de reis ook naartoe gaat.

HYMER Grand Canyon S

OP AVONTUUR.

Stopcontacten 3x 12 V  

en 4x 230 V + 2 USB

Vierwielaandrijving

inschakelbaar

(optioneel)

Heteluchtverwar-

ming van 4 kW met 

warmwaterboiler

Slaapcomfort- 

systeem met  

schotelveren

Sjorogen voor  

flexibele bevestiging

Slaapdak

(optioneel)
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COMFORT IS  

GEEN TOEVAL.

ALLES KLOPT.

Flexibel te gebruiken: compleet uitgeklapt biedt de zijtafel in de Grand 

Canyon S heel veel plaats. Bovendien kan hij, afhankelijk van wat u nodig 

heeft, kleiner gemaakt of volledig neergeklapt worden. Tijdens het rijden 

kan hij gewoon blijven zitten.

ONTSPANNEN WERKEN.

Het compacte keukenblok in de HYMER Grand Canyon S biedt voldoende 

werkruimte en een heleboel extra diepe lades met hoogwaardig zelfsluit-

mechanisme en voldoende ruimte voor potten en pannen. Zo kunt u zelfs 

geslaagde maaltijden bereiden. In de richel aan de zijkant van het keuken-

blok kunt u een verlengstuk als uitbreiding van het werkvlak inhangen.

KOKEN WAS NOG NOOIT ZO EENVOUDIG.

De handige kook- en spoelbakcombinatie met 2-pits fornuis is ruimte- 

besparend en toch erg praktisch. Als de glasplaat gesloten is, is er ruim  

voldoende plaats om dingen neer te zetten en te bereiden.

COOL? MEGACOOL!

De grote compressorkoelkast in de Grand Canyon S met ingebouwd vries-

vak heeft een inhoud van 90 l en kan tegelijkertijd als handig werkvlak 

worden gebruikt.

HYMER GRAND CANYON S / Wonen en koken
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HYMER GRAND CANYON S / Slapen en badkamer

48

HET BESTE AAN DE MORGEN  

IS HET BLIJVEN LIGGEN.

HET WORDT SPANNEND.

Het rek in de badkamer is voorzien van handige spanelastieken, zodat 

u de badspulletjes steeds veilig kunt opbergen en bij de hand hebt.

ALLES GOED SCHOON.

De ruime, compacte badkamer in de Grand Canyon S is hoogwaardig 

en handig ingericht – met standaard een badkamerraam, een  

opklapbare designwasbak van mineraal materiaal en een modern 

banktoilet met vulstandweergave en wc-rolhouder.

DIE KOMEN GELEGEN.

Alle HYMER-modellen beschikken standaard over het slaapcomfortsys-

teem met hoogwaardige schotellattenbodem en koudschuimmatrassen. 

Dankzij de bredere carrosserie heeft de HYMER Grand Canyon S een 

bijzonder ruim interieur en biedt zo plaats voor een groot ligoppervlak 

van 195 x 135 cm.

SLIMME OPLOSSING.

Het tweepersoonsbed achterin biedt genoeg plaats voor een ver-

kwikkende nachtrust en zorgt dankzij het standaard slaapcom-

fortsysteem voor nog meer comfort. Overdag kan het bed heel een-

voudig worden opgeklapt en de achterkant kan dan als opbergruimte 

voor een surfboard, fiets enz. worden gebruikt.

B
U

S
C

A
M

P
E

R
 M

E
R

C
E

D
E

S

49



FREE S 600

3.500 kg

GRAND CANYON S

3.500 kg

593 593

2
0
6

2
0
6

593

2
0

3

593

INDELINGEN VAN DE HYMER FREE S 

EN GRAND CANYON S.

50

SLAAPDAKISOLATIE MERCEDES

Dankzij de verduistering en de beperkte geluidsisolatie zorgt deze in 

winternachten voor een aangename temperatuur en een ontspannen 

slaap. Om licht en lucht binnen te laten, kunt u het frontelement  

gemakkelijk met een rits openen.

WARMTEONDERDEKEN

Deze zorgt voor een zacht, warm bed met de juiste temperatuur en 

creëert zo uitstekende voorwaarden voor een gezonde en ontspannen 

slaap. Dankzij de GS-geteste kwaliteit en de automatische uitschakeling 

na 180 minuten kunt u onbezorgd doorslapen. De warmteonderdeken 

met 4 temperatuurstanden is optimaal om één persoon te verwarmen. 

OPVOUWBARE ACHTERISOLATIE

De ca. 8 mm dikke schuimisolatie is op maat gemaakt en sluit met 

ingenaaide magneten dicht aan op de buitencontouren van het 

voertuig. De binnenkant is voorzien van beige polyestervelours. 

De onderste helft van de achterisolatie is opvouwbaar en er zijn  

bovendien twee vensters.

MUGGENNET ACHTERIN

Het biedt effectieve bescherming tegen insecten in het voertuig zonder 

dat de luchtcirculatie wordt belemmerd. Eenvoudige montage dankzij 

gelaste magneten en ingenaaide, flexibele magneetstrips. Betreden 

van het voertuig is dankzij de dubbele rits mogelijk.

DAT PAST PERFECT  

BIJ UW BUSCAMPER.

Voor de compacte Free S en Grand Canyon S zijn er talloze originele accessoires van HYMER. U wilt tenslotte ook onderweg niet missen, wat u 

thuis gewoon bent – zoals een heerlijk gemoedelijke nacht. Alle informatie en andere accessoires vindt u op www.hymer-original-zubehör.com
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Soms moet u er gewoonweg even tussenuit om uw batterijen weer op te 

laden. Daarom benutten Patrick, Christian en Ferdi de mogelijkheden van 

de HYMER Grand Canyon S en zetten ze koers richting Frankrijk. Hun  

bestemming: de perfecte golf.

VOLLEDIG GEPAKT MET LEUKE SPULLEN

De eerste HYMER-test al voor de reis begint: inpakken! Na een half uur 

koffer-tetris zijn zes boards, de inhoud van vier trekrugzakken, reisproviand 

en de camera-uitrusting opgeborgen. En kijk eens aan: er is zelfs nog 

plaats voor de drie passagiers. Geslaagd in de test.

In het surfmilieu gelden Frankrijk en Spanje als het eldorado voor fans van 

golven. De 12 beoogde plaatsen ten zuiden van Bordeaux beloven twee 

weken volmaakt surfgenot. Er resten enkel nog 14 uur autoweg. Dus: 

surf-vibes aan, cruisecontrol en spoorassistent instellen en op weg naar 

de Atlantische kust!

Na een ontspannen nachtelijke rit dringt de typische, zoutige geur door tot 

de surfcrew en doet het adrenalineniveau stijgen. Als ze eindelijk op hun 

bestemming zijn aangekomen, is er geen houden meer aan: parkeren, 

boards uitladen en de golven in. In het dagelijkse leven – in zoverre je dat 

bij zulke roadtrip zo kunt noemen – zijn de mannen telkens weer 

DE SURFGEMEENSCHAP –  

MET DE BUSCAMPER LANGS DE  

ATLANTISCHE KUST.
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enthousiast over de details die de ontwikkelaars bij de uitvoering hebben 

verwerkt. Hun favoriet is eenvoudig, maar zinvol: de buitendouche. Zo 

worden zand en zout in een handomdraai afgewassen en blijft het interi-

eur proper.

SURF-VIBES AAN, CRUI-

SECONTROL INSTELLEN 

EN OP WEG NAAR  

DE ATLANTISCHE KUST!

PLAATS VOOR DRIE OP 12 M²

Toegegeven: de jongens maakten zich zorgen om elkaar op 12 m² voor de 

voeten te lopen. Dankzij het uitzetdak, de uitgekiende indeling en de intel-

ligente features, zoals de klapbare wasbak, blijken samen wonen en rond-

reizen geen probleem. Enige voorwaarde: goed weer en propere kousen.

Meer reisverslagen vindt u op  

https://www.hymer.com/nl/nl/reizen-beleven/reisverslagen

SURFERS MAG

AUTEUR

HYMER GRAND CANYON S

MODEL

FRANKRIJK

BESTEMMING
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MERCEDES-BENZ-HOOGTEPUNTEN.

7G-TRONIC AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAK

De optioneel verkrijgbare, automatische versnellingsbak 7G-TRONIC PLUS 

met 7 versnellingen garandeert een optimaal verbruik en een rustige rijstijl.

SPOORASSISTENT

De spoorassistent waarschuwt met behulp van akoestische en visuele sig-

nalen wanneer u per ongeluk buiten de rijstrook terechtkomt. Bij een actieve 

spoorassistent grijpt het systeem bovendien corrigerend in door doelgericht 

te remmen. Het risico op ongevallen door slaperigheid wordt zo beperkt.

ZIJWINDASSISTENT

Door automatisch te remmen, helpt de standaard zijwindassistent u om op 

uw rijstrook te blijven, ook bij zijwind.

DODEHOEKASSISTENT

De optionele dodehoekassistent merkt voertuigen in de dode hoek op en 

waarschuwt de bestuurder door visuele en akoestische signalen. Incl. Rear 

Cross Traffic om bij het achteruitrijden kruisende voertuigen te herkennen.

VIERWIELAANDRIJVING

Door de inschakelbare, optionele vierwielaandrijving, meer tractie, een be-

tere rijstabiliteit en ADAPTIVE ESP® van de nieuwste generatie kunt u ook 

bij slechte weersomstandigheden en een slecht wegdek grote uitdagingen 

het hoofd bieden.

Dynamisch rijden is standaard.

A
lle HYMER-voertuigen op basis van de nieuwe Mercedes-Benz Sprinter hebben een uitgebreid veiligheidspakket. Tot de rijdynamiekrege-

ling behoren het antiblokkeersysteem ABS, de antislipregeling ASR, EBV en de hydraulische remassistent BAS. Bovendien: de nieuwste 

generatie van het elektronische stabiliteitsprogramma ESP, de ladingsafhankelijke regeling Load Adaptive Control LAC, de kantelbeveiliging 

Roll Over Mitigation en Roll Movement Intervention ROM/RMI, de onderstuurcontrole Enhanced Understeering Control EUC en het stabilise-

ringssysteem voor aanhangwagens Trailer Stability Assist TSA. Om nog veiliger te rijden bij regen en op natte wegen zijn Brake Disc Wiping,  

Electronic Brake Prefill en lichtautomaat nu ook standaard.
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PARKEERASSISTENT MET 360°-CAMERA

Gemakkelijker parkeren en veiliger wegrijden: optische en akoestische signalen 

waarschuwen voor obstakels, bovenop het beeld op het Mercedes-display 

van max. 10,25".

AUTOMATISCH RUITENWISSYSTEEM

De ruitensproeiervloeistof komt rechtstreeks uit de ruitenwisserbladen – 

zodat het water optimaal verdeeld wordt zonder uw zicht te beperken.

VERKEERSBORD-ASSISTENT

De verkeersbord-assistent registreert met een multifunctionele camera 

verkeersborden en helpt u door herkende snelheidsbeperkingen en inhaal-

verboden weer te geven. Als het systeem merkt dat u in een straat tegen het 

verkeer in rijdt, krijgt u een waarschuwing. Ook beperkt zichtbare verkeers-

borden (bijv. bij regen) worden door de camera herkend.

MERCEDES MBUX-MULTIMEDIASYSTEEM

Het MBUX-multimediasysteem met een touchscreen van max. 10,25" 

(26 cm) bekoort door de intuïtieve aanraakbediening, een touchscreen met 

hoge resolutie en veelvuldige communicatie- en infotainmentmogelijkheden. 

Bovendien vormt het de basis voor talloze assistentiesystemen.

AFSTANDSASSISTENT DISTRONIC

De assistent behoudt automatisch de gekozen afstand tot het voorgaande 

voertuig – en remt indien nodig automatisch af tot stilstand.

OPLETTENDHEIDSASSISTENT

Dit systeem analyseert het rijgedrag individueel, herkent fouten die kunnen 

optreden bij oververmoeidheid of sterke afleiding en waarschuwt de bestuurder. 
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LAK.

DESIGNBESTICKERING

Designbestickering “Aluline” Designbestickering “Carbonline” Designbestickering “Crossover”

FIAT PASTEL FIAT METALLIC

Wit Line Blue Imperiale Blue Lago Blue Golden White Aluminium Grijs

Tiziano Red Grigio-Campovolo Ferro Grijs Zwart Profondo Red

MERCEDES-BENZ PASTEL MERCEDES-BENZ METALLIC

Arctic Jupiterrood Staalblauw Tenorietgrijs Cavansiet Obsidiaanzwart

Blauwgrijs Iridiumzilver
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HET INTERIEUR IN EEN OOGOPSLAG.

 = Standaard  = Optie – = Niet leverbaar

Stoffen, leerdesigns, vloerbedekking en houtdecors.

STOFFEN LEERMIX ECHT LEER

HOUTDECORS

STOFFEN LEERMIX ECHT LEER HOUTDECORS

FREE – – – – – –

FREE 540 BLUE EVOLUTION – – – – – – – – – –

FREE 600 CAMPUS – – – – – – – – – –

SYDNEY WHITE / SILVER LINE – – – – – – – – – –

SYDNEY LIMITED – – – – – – – – – –

AYERS ROCK, GRAND CANYON,  

YOSEMITE, YELLOWSTONE
– – – –

FREE S – – – – –

GRAND CANYON S – – – –
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Past perfect bij elkaar.

ORIGINELE ONDERDELEN  

VAN HYMER.

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 maakt u altijd de juiste keuze – 

altijd passend, altijd perfect, altijd de originele kwaliteit. Originele 

accessoires van HYMER zijn niet af fabriek leverbaar, maar kunnen 

uitsluitend via uw HYMER-dealer besteld en achteraf ingebouwd 

worden. Het hele programma aan originele onderdelen en accessoires 

van HYMER vindt u op www.hymer-original-zubehör.com

ZIT PRIMA

De originele HYMER-stoelovertrek herkent u aan de optimale pasvorm. De 

overtrekken kunnen worden gewassen in de wasmachine en hebben een op-

bergvak aan de achterkant. Leverbaar in beige en grafiet.

IN DE WOLKEN

Het originele HYMER-hoeslaken past perfect en is voor alle bedvarianten 

verkrijgbaar, net als de matrastopper.

WARMTE VOOR EEN GOED GEVOEL

Een zacht, warm bed met de juiste temperatuur – een uitstekende voor-

waarde voor een gezonde en ontspannende slaap. De warmteonderdeken 

is ook onderweg comfortabel in gebruik, omdat hiervoor slechts een 

12V-stopcontact nodig is. 

KINDERDROOM

Het extra kinderbed van HYMER met een ligoppervlak van 160 x 70  cm 

monteert u in een handomdraai in de cabine. Leverbaar voor Fiat Ducato en 

Mercedes-Benz Sprinter. Nu verkrijgbaar in herwerkte versie met hoeslaken.
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OP MAAT GESNEDEN VOOR DE VOETEN

Hoogwaardige cabinevloerbedekking, op maat gesneden, van polypro-

pyleen-tuftvelours met boord in nubuck-optiek. De vloerbedekking verschuift 

niet en heeft bovendien een beschermingsstuk.

HYMER-SMART-BATTERY-SYSTEEM

Het HYMER-Smart-Battery-Systeem combineert 2 verschillende accutypes 

(AGM- en LI-accu). Zo kunnen de voordelen van beide technieken benut 

worden en neemt de levensduur van de accu’s toe van gemiddeld ca. 3 jaar 

tot ca. 10 jaar. Terwijl ze aanzienlijk minder wegen en minder plaats inne-

men, blijft hun bruikbare capaciteit ongeveer gelijk.

EEN GOED GEVOEL. ALTIJD.

Maak uw thuis nog mooier met het vloerkleed voor het woongedeelte, met 

meerdere delen, op maat gesneden. Laat u overtuigen door de kwaliteit, 

het voorkomen en het zachte aanvoelen. Verkrijgbaar voor alle modellen.

LOKALISATIE BIJ DIEFSTAL EN VOERTUIGBEWAKING

Beveilig uw voertuig efficiënt tegen diefstal en vertrouw daarbij op het Euro-

pese servicenetwerk van onze partner Vodafone. De “My Connected Car”-app 

kan nog meer: beheer van geozones, Car Finder, enz.

MULTIMEDIAPAKKET

Het multimediapakket is een speciaal voor de Fiat Ducato samengesteld uitbreidingspakket bestaande uit de ZENEC 3766 (met 3 jaar gratis kaartupdates 

en FREEONTOUR-integratie) en de bijbehorende achteruitrijcamera, die mooi in het 3e remlicht is geïntegreerd. Inclusief radioschakelaar om het systeem 

te gebruiken zonder contact. Ook beschikbaar voor modellen op Mercedes-Benz-basis. Optioneel ook verkrijgbaar met 7-jaarlijkse kaartupdate. U
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BIJ DE HAND

Met de uittrekbare laadbodem kunt u uw bagage veilig opbergen. Indien 

nodig kan de laadbodem ca. 80 cm naar buiten geschoven worden. Zo heeft 

u toegang tot de ruimte achterin, zonder dat daarvoor alle bagage moet 

worden uitgeladen. De laadbodem kan met een minimum aan inspanning 

uitgenomen worden.

ACCESSOIRES HYMER-KEUKENRAIL

De in de fabriek ingebouwde rail in de HYMER-keuken kan aangevuld worden 

met de volgende producten: ophanghaken, keukenrolhouder, kruidenrekje 

of houder voor koffiepads.

DE HYMER E-BIKE – NEXT GENERATION

De HYMER e-bike by FLYER start de 2e ronde. Hij is volledig vernieuwd  

en erg aantrekkelijk dankzij het moderne en strakke uiterlijk. De volledige 

uitvoering en de fluisterstille Bosch-motor overtuigen evenzeer als de accu 

van 500 Wh, geïntegreerd in het frame. Het resultaat is een e-bike, perfect 

afgestemd op de camper. De garantievoorwaarden zijn uniek, bijv. 5  jaar op 

motor, display en de bijbehorende elektronica. 

MET DE FIETS ONDERWEG

Kwalitatief hoogwaardige fietsendrager van Thule voor montage op de 

achterdeuren (zonder boren). Verkrijgbaar in zwart en zilver.

’S OCHTENDS ALS EERSTE BIJ DE BAKKER ZIJN!

De THE-URBAN HMBRG is de eerste elektrische scooter van HYMER. Hij 

is vanaf nu uw trouwe en favoriete begeleider op uw vakantiebestemming. 

’s Ochtends verse broodjes kopen, wat inkopen doen in het naburige dorp of 

de was doen: vanaf nu beleeft u hieraan dubbel zoveel plezier. Cooler onder-

weg is niet mogelijk. Natuurlijk 100 % wettelijk en toegelaten. 

REIZEN IS ALTIJD IN DE MODE

U vindt het heerlijk om actief bezig te zijn en nieuwe dingen te ontdekken? 

Wat er ook op uw pad komt – HYMER heeft de juiste outfit voor u.
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Met de garantie van de Erwin Hymer Group (EHG) voor nieuwe voertuigen – in samen-
werking met CG Car-Garantie Versicherungs-AG.

EEN MOOIE VAKANTIE  

IS GEGARANDEERD.

De aankoop van een camper of caravan is een bijzonder moment. Van-

af nu reist u flexibel en onafhankelijk, wanneer en waarheen u maar 

wilt. U heeft uw thuis namelijk altijd bij u. Wij hopen dat u tijdens uw 

vakantie op wielen onbekommerde dagen en weken beleeft. 

Dat houdt ook in dat u zich veilig voelt op de weg. Met de EHG-garantie 

voor uw camper/caravan bent u betrouwbaar beschermd tegen onver-

wachte reparatiekosten. Ook bij voertuigen in een technisch perfecte 

staat is latere schade niet uitgesloten.

Start meteen! De verlengde EHG-garantie voor nieuwe voertuigen voor 

uw camper/caravan beschermt u ook na afloop van de garantie betrouw-

baar tegen financiële verrassingen. Bij uw dealer kunt u de garantie voor 

12, 24 of zelfs 36 maanden verlengen. Bij de verlengde EHG-garantie 

voor nieuwe voertuigen betaalt CarGarantie in geval van garantie de 

volledige kosten voor werkuren en materiaal, vanzelfsprekend ook als 

uw voertuig herhaaldelijk beschadigd is. Er is geen eigen risico voor u.

· Omvangrijke bescherming bij reparatiekosten

· Geldig in heel Europa

· Liquiditeitsgarantie bij reparaties

· Uitsluitend originele onderdelen worden gebruikt

· Uw voertuig stijgt in waarde

De verlengde garantie is verkrijgbaar bij alle deelnemende  

HYMER-dealers in Duitsland en Zwitserland.

Als u liever een gebruikte camper koopt, kunt u ook hier kiezen voor het juiste product van EHG, een garantie voor tweedehandsvoertuigen. Vraag 

hierover informatie aan uw HYMER-dealer.

Opmerking: de verlengde garantie is een aanbieding van CG Car Garantie Versicherungs-AG, Freiburg, volgens de geldige garantievoorwaarden.

1) Stand in juli 2020, niet-bindend prijsadvies incl. wettelijke btw. 2) Bestaand uit 2 jaar fabrieksgarantie en 3 jaar verlengde garantie

12 maanden 24 maanden 36 maanden

Prijsoverzicht1

Buscamper

Voertuig tot 4,5 ton toegel. 

totaalgewicht

549,00 € 999,00 € 1.499,00 €

Caravan 229,00 € 439,00 € 699,00 €

TOT 5 JAAR  

GARANTIE 2
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MAX. 100 KM

100%
M A D E  I N  G E R M A N Y

NAAR DE DICHTSTBIJZIJNDE 

HYMER-DE ALER  

I N  D U I T S L A N D

24 – 48 UUR
LEVERTIJD VOOR  

RESERVEONDERDELEN  

IN EUROPA

10
J A A R
L E V E R I N G S -

VOOR RIJKLARE ONDERDELEN

GARANTIE

300
SERVICEPARTNERS 

EN -DEALERS 

WERELDWIJD

U
IT

V
O

E
R

IN
G

, 
S

E
R

V
IC

E
 E

N
 T

E
C

H
N

IE
K

63

Alles in een oogopslag.

LEGENDA.

INSCHAKELBARE VIERWIELAANDRIJVING KLEDINGKAST

Door de inschakelbare, optionele vierwielaandrijving, meer tractie, 

een betere rijstabiliteit en ADAPTIVE ESP® van de nieuwste gene-

ratie kunt u ook bij slechte weersomstandigheden en een slecht 

wegdek grote uitdagingen het hoofd bieden.

De kledingkast biedt plaats aan uw vakantiegarderobe. In het 

bovenste deel kunt u kledingstukken netjes op kleerhangers 

hangen, in het onderste deel bevinden zich planken. 

SFEERVERLICHTING COMPRESSORKOELKAST

De sfeerverlichting met indirecte led-lampen zorgt in het hele 

woongedeelte en de keuken voor een aangename en gezellige 

sfeer.

In veel series is de compressorkoelkast al standaard geïntegreerd. 

Elke koelkast heeft standaard een inhoud van 70 l, de grote 

varianten tot 90 l.

DIESELVERWARMING  SLAAPDAK

Verwarmen met diesel betekent voor u een maximale onaf-

hankelijkheid, want de brandstof komt rechtstreeks uit de 

tank van het voertuig en hoeft niet afzonderlijk te worden 

gekocht. De moderne verwarmingen werken zeer geluidsarm, 

zijn volkomen reukloos en bovendien betrouwbaar en uiterst 

efficiënt.

Door het optionele uitzetdak met geïntegreerd maxi-twee-

persoonsbed met slaapcomfortsysteem beschikt u over 2  

extra slaapplaatsen.

VLIEGENHOR SLAAPCOMFORTSYSTEEM

Het vliegenhorplissé voor de schuifdeur aan de zijkant van 

de HYMER is een zinvolle aanvulling. Het is stabiel en biedt zo 

een veilige bescherming tegen insecten en andere ongenode 

gasten.

Het HYMER-slaapcomfortsysteem met hoogwaardige 

schotellattenbodem laat het voordeel van een koudschuim-

matras met meerdere zones optimaal tot zijn recht komen. 

Elk lichaamsdeel wordt met een passende tegendruk onder-

steund – voor een weldadige, heilzame nachtrust.

VOORWIELAANDRIJVING STOPCONTACTEN

In vergelijking met achterwielaandrijving is voorwielaandrijving 

veel lichter, waardoor het totale gewicht van het voertuig lager 

is en er meer extra lading meegenomen kan worden. De voor-

wielaandrijving is met een 6-traps-versnellingsbak of een 

automatische 9-traps-versnellingsbak verkrijgbaar.

Met de 230V- en 12V-stopcontacten heeft u ruime aansluit- 

mogelijkheden voor verschillende apparaten tot uw beschikking.

ACHTERWIELAANDRIJVING SJOROGEN

Dankzij deze krachtige achterwielaandrijving is de HYMER 

een uitblinker met een rustig en soeverein rijgedrag in alle  

situaties – en dat in combinatie met een wendbaar en uitste-

kend rijcomfort.

Geïntegreerde aluminium sjorogen met variabele haken  

dienen om allerhande voorwerpen tijdens het transport flexibel 

een plaats te geven en veilig te bevestigen. 

ISOFIX HETELUCHTVERWARMING VAN 4 KW

ISOFIX is een internationaal gestandaardiseerd systeem dat 

de veiligste, eenvoudigste en snelste mogelijkheid biedt om 

een kinderstoeltje correct in de auto te plaatsen, zonder de 

veiligheidsgordel van de auto te gebruiken.

Via de verwarming kunt u tegelijkertijd of afzonderlijk de ruimte 

verwarmen en het water voor keuken en badkamer verwarmen.

GEÏSOLEERDE ALUMINIUM RAAMFRAMES 5E ZITPLAATS

Hoogwaardige aluminium raamframes als standaarduitrusting 

verbeteren de inbraakveiligheid en zorgen dat het voertuig 

ook prima geschikt is voor de winter. Inclusief handige ver-

duisteringsplissés en vliegenhor.

Als variabele 5-zitter met bestuurders- en passagiersstoel, 

dubbele bank en uitneembare vijfde zitplaats biedt de HYMER 

Sydney prima zitcomfort, dat snel aan uw behoeften aange-

past kan worden.

HELEMAAL REISKLAAR

U moet enkel nog instappen en vertrekken: de HYMER-editie-

modellen beschikken al over een bepaald pakket met uitrustingen 

en zijn dus helemaal reisklaar.



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 afgebeelde decoratie maakt geen deel uit van de leveringsomvang 

van HYMER. De gegevens met betrekking tot leveringsomvang, 

uiterlijk, prestaties en vermogen, maten en gewichten van de 

voertuigen – afwijkingen in het kader van de fabriekstoleranties 

(+/– 5 % max.) zijn mogelijk en toegestaan – zijn zoals op het  

moment van ter perse gaan van deze brochure bekend. 

De gegevens komen overeen met de Europese homologatiebepalingen 

en kunnen tot op het moment van de aankoop resp. levering van 

het voertuig gewijzigd worden. Uw HYMER-dealer zal u graag 

over eventuele wijzigingen en over de standaard leveringsomvang 

informeren.
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OPMERKING

Volg ons ook op 

Facebook en Instagram.


