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Eura Mobil Nový V 2021/2022

KVALITNÍ

VYROBENO

EURA MOBIL
Vydejte se a starosti každodenního života nechte za sebou - váš Eura
Mobil vám pomůže přesně toto udělat všemi myslitelnými způsoby.

Díky svým funkcím a vlastnostem inspirovaným dlouholetými
praktickými zkušenostmi dělají z našich obytných vozů
nekonečné potěšení. Ať už jde o velkorysý úložný prostor,
ochranu před povětrnostními vlivy díky šasi z GRP, stabilitu v
zimě a pohodlné podlahové vytápění díky vyhřívaným
dvojitým podlahám, pojistné výhody nebo velkorysé záruky mysleli jsme na vše, co byste mohli na dovolené potřebovat
bez starostí.
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COACHBUILTS

ACTIVA ONE 690 VB

Tradiční silné stránky společnosti Eura Mobil se pro rodinu v nové Activa One 690 VB skutečně uplatňují: velkorysý úložný prostor pro zavazadla a hračky ve
dvojité podlahové konstrukci a zadní garáži, dostatek místa pro celou rodinu, robustní nábytek v interiéru a odolný podvozek z GRP, to vše zajišťuje
nádhernou a bezstarostnou rodinnou dovolenou.
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Coachbuilts

Coachbuilts: izolovaný
a vyhřívané

Světlý moderní nábytek s 3letou
zárukou

Skládací trenérská podlaha nabízí
snadný přístup do kabiny řidiče

Dinette ve vzhledu proutěného plážového křeslaaž
se čtyřmi sedadly s bezpečnostními pásy

Dvojitá podlaha vysoká 37 cm s
dostatkem úložného prostoru
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KAŽDÝ MÁ
JEJICH OBLÍBENÉ
BOD…

… To by mohlo být mottem Activa One 690 VB. Ať už je to ve skupině středních sedadel, ve velké kuchyni se spoustou místa
navíc ve skříních nebo v dětském pokoji vzadu - v celém vozidle jsou místa, která každému dodají dobrou náladu. Pojďme! Vyzkoušej to!
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Coachbuilts

Robustní horní skříňky s hliníkovými
profily a ochranou proti chrastění

Samostatný dětský pokoj s palandami a
skupinou posezení

Velký
šatník

Kuchyně s lednicí o objemu 142 litrů, extra
širokými zásuvkami a držákem na utěrky
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HURÁ! ODDĚLENÝ
HRÁČ A
LOŽNICE PRO DĚTI

Pssst - je to vaše tajemství! - a byl vyroben právě pro vás:Stůl k jídlu nebo hraní, na který lze zavěsit, na vás čekají dvě rozkládací postele v
chladivém proutěném křesle. Dva z vás mohou spát společně v jedné posteli nebo každý může spát sám ve své posteli ... nebo se můžete jen tak
bavit a bavit se! -
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Coachbuilts

Palanda s robustním
lamelovým rámem

Postele s oknem a světlem
na čtení

Udělejte čtyři ze dvou: výsuvný lamelový rošt
s druhou matrací nahoře a dole

Velká úložná plocha pod
spodní postel
Stůl že
lze zavěsit

9

ACTIVA ONE

690 VB

Snadné použití: V koupelně s otočným umyvadlem se snoubí zábava a funkčnost. Když je umyvadlo
vytaženo do strany, máte plnou svobodu pohybu i ve sprše. Skříň s policemi na boku je vždy přístupná a
ventilátorová topná jednotka udržuje koupelnu útulnou a teplo - stejně jako doma!
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Coachbuilts

Activa One 690 VB

PODROBNOSTI A
HLAVNÍ STRÁNKY
Existuje dobrý důvod, proč jsou coachbuilty od společnosti Eura
Mobil vždy na vrcholu žebříčku cen obytných vozů roku. Slovo se
definitivně dostalo kolem jejich spolehlivé technologie, praktických
konceptů rozdělení místností a vysoce kvalitních materiálů a
zpracování. A přesto každý Activa One obsahuje také řadu dosud
neobjevených detailů, které sérii odlišují od ostatních.

Potřebujete se osvěžit?

Aritmetika sklepa

Koupelna Activa One také zaujme
robustním nábytkem, spoustou
malých úložných prostor a spoustou
místa ve sprše. Je také dobré, že
tlakové vodní čerpadlo vstoupí bez
zpoždění a poskytne osvěžující proud
vody stejně jako doma.

Vysoká dvojitá podlaha + individuálně
nastavitelná úložná plocha = prostor přesně
tam, kde ho potřebujete. Je to možné díky
rozdělení úložného prostoru vaším
autorizovaným prodejcem - přesně podle
vašich přání. A protože je to Eura Mobil, je
samozřejmě mrazuvzdorný a má také efekt
podlahového vytápění.

Coachbuilts

Flexibilita je rozdílMůžete se v danou chvíli

Izolované a vyhřívané autobusy vám

rozhodnout, zda chcete nastavit zadní část

nabízejí ideální místo k odpočinku. Postel o

690 VB s manželskou postelí nahoře a

rozměrech 160 x 210 cm spočívá na

samostatným lůžkem na dně, nebo

robustním lamelovém rámu a je dobře

naopak, nebo se dvěma samostatnými

chráněna proti chlazení účinnou izolací stěn

postelemi nebo se dvěma manželské

a stropů, podlahou postavenou trenérem a

postele-všechny tyto možnosti jsou možné

topným ventilátorem.

díky výsuvnému lamelovému roštu.

Otočný stůl
Deska stolu je vybavena výsuvným
výsuvem, který zajistí, že celá rodina
bude mít dostatek místa, když si
společně sednou na jídlo. Rozšíření je
vždy k dispozici, když ho potřebujete ale nikdy není v cestě, když
potřebujete projít.

Náskok pro vás
Další skrytý, nenápadný detail, který
dělá ten rozdíl: Robustní hliníkové
panely zajišťují, že váš Activa One
zvládne vykopané kameny nebo
větve, aniž by utrpěl jakékoli
poškození těla-což je dobré pro vaši
peněženku i nervy.

Mimořádně praktické ...

Dokonale tvarované

. . . nejlépe popisuje Activa One
když jste na cestách. Vezměte v úvahu
věšák na utěrky, který slouží jako
lesklý dekorativní kousek v kuchyni - a
také zajistí, že utěrky rychle schnou a
jsou vždy na dosah.

Nejsou to jen vnitřní hodnoty Activa One,
které zapůsobí, protože dynamicky
zakřivený přední konec a střešní
komponenta Coachbuilt jsou také krásně
navrženy. Díky povrchům GRP odolným
proti krupobití a způsobu, jakým střecha
stíní kabinu řidiče, je tento vnější design
velmi praktický.
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NÍZKÝ PROFIL

PROFILA T / RS 720 QF, PT 730 EF a PT 660 EB

-PRS 730 EF
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Nové půdorysy s pohovkami proti sobě (takzvané půdorysy tváří v tvář) jsou v tuto chvíli v módě. K nejvýraznějším aspektům tohoto
uspořádání patří skupina sezení s variabilním využitím a otevřená a prostorná atmosféra se spoustou prostoru k pohybu. Jak je pro Eura
Mobil typické, naše varianty vám umožňují těžit z extra úložného prostoru ve dvojité podlaze a garáži, stejně jako z chytrého designu
kuchyně a koupelny.

Eura Mobil Nový V 2021/2022

Nízký profil

V Profila RS: zvedací postel v jedné rovině se
stropem (výška stání: 1,98 m pod postelí)

Moderní nábytek s
okolní osvětlení

Dvě sklopná jednotlivá
sedadlas úchyty Isofix
Dvě pohovky které stále ponechávají
dostatek prostoru k pohybu
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PRO

DOBŘE ODPOČATÝ!

Nové půdorysy skutečně předvádějí své speciální přednosti v Profila RS se zvedacím lůžkem, které je v jedné rovině se stropem.

Kombinace pohovky a okna přináší extra světlo a prostor, což vede ke zcela novému pocitu pohodlí, zejména na straně
spolujezdce.
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Nízký profil

Panoramatická skleněná střecha a Midi-Heki vytvářejí pod
střechou extrémně jasnou a vzdušnou atmosféru

Praktické police hned vedle
zvedací postele

Manželská postel

190 x 143 cm

Pohodlně nízký vstup
výška pro zvedací postel
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JAKÁ KUCHYNĚ!

To je první věc, kterou řeknete, když uvidíte ergonomicky zakřivenou kuchyňskou linku v půdorysech EF. Pečlivě detailní zpracování, které je tak zřejmé v
stojan na koření a osvětlená ochrana proti stříkající vodě ve vysokém lesku je kombinována s designovými prvky, jako je výsuvný kohout pod sklopným
nástavcem pracovní desky, který lze také použít jako desku pro odvod nádobí.
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Nízký profil

Praktický
deska s kořením

Kloubový kryt a
zatahovací kohoutek

Ergonomicky zakřivená přední část kuchyňské linky s minerální
pracovní plochou a integrovaným dřezem („litý z jednoho kusu“)

Dveře rozdělovače místností k oddělení kuchyně
a koupelny a koupelny a ložnice

17

PROFILA T/RS
720 QF

PODROBNOSTI A
HLAVNÍ STRÁNKY
18 18
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Nízký profil

Profila T/RS 720 QF

Pokud se podíváte na zde zobrazený Profila T 720 QF, můžete jasně vidět skládací desku stolu, která zajišťuje
obzvláště snadný přístup do kabiny řidiče, když ji potřebujete. Fantastický pocit prostornosti je také součástí balíčku!
Vzadu je také dost místa k pohybu, protože pohodlná výškově nastavitelná centrální postel s přihrádkou na prádlo a
nastavitelným čelem se pohodlně vejde mezi dvě skříně-a dole je také velká garáž. Jako by to nestačilo, barevně
osvětlená dešťová sprcha v koupelně poskytuje skutečnou atmosféru podobnou lázním.
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PROFILA T

730 EF

PODROBNOSTI A
HLAVNÍ STRÁNKY
20 20
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Nízký profil

Profila T/RS 730 EF

Variabilní garáž

Prostorová transformace

Velké úložné přihrádky v 730 EF jsou
navrženy tak, aby vám umožňovaly
snadný přístup k obsahu zevnitř - a
stejně snadné nakládání zvenčí!

Výškově nastavitelná postel v modelech QF

Dveře rozdělovače pokojů, které
oddělují kuchyň a koupelnu, a dvoje
posuvné dveře mezi koupelnou a
ložnicí vám umožní mrknutím oka
přeměnit koupelnu na šatnu.

Jasný symbol kvality

Už to nemůže být jednodušší

Robustní střešní přihrádka z GRP pro

Pohovky v půdorysech EF a QF lze ve
směru jízdy - s úchyty Isofix - během
okamžiku přeměnit na jednotlivá
sedadla.

Jednoduchý přístup

730 EF hraje v modelové řadě zvláštní roli.S nízkými
samostatnými postelemi a koupelnou v zadní části,
která se rozprostírá po celé šířce vozidla, má chytrý
půdorys tohoto modelu dva pokoje zcela oddělené
od přední části vozidla. Dostatek úložného prostoru
najdete také v odkládacích přihrádkách pod
postelemi a ve velkých nástěnných jednotkách v
ložnici.

zvedací lůžko namísto jednoduché
výklopné stěny se zakřivenou standardní
střechou.

zajistí, že budete mít dostatek prostoru pro
přepravu kol, pokud chcete.

Komfortní prohlídka pro dvaBez
obrázku. Nová Profila RS 695 LF
kombinuje pohodlí v podobě spousty
prostoru s fascinující kombinací
šatník-garáž. Podrobnosti o
základním principu viz Integra Line
695 LF (strana 30).
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PROFILA T

660 EB

PODROBNOSTI A
HLAVNÍ STRÁNKY
22 22
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Nízký profil

Profila T 660 EB

Nový Profila T 660 EB je inspirací díky zvládnutelné délce 6,99 m a snadné manipulaci. Nabízí také spoustu pohodlí
při spaní, dvě 2 m dlouhé samostatné postele a prostornou garáž pod ním. Nový všestranný vůz v oblíbené třídě 7
m má také sedací soupravu ve tvaru písmene L s jediným sedadlem na straně spolujezdce, podélnou kuchyň s
lednicí o objemu 142 litrů a umývárnu s otočným umyvadlem a integrovanou sprchou.
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TŘÍDA

INTEGRA LINE 695 LF

Integra Line 695 LF dosahuje skvělé rovnováhy mezi ultra pohodlnou krajinou obytného prostoru, plně funkční kuchyní, prostornou
koupelnou a velkou a chytře navrženou kombinací garáž-šatník. Překvapivé na řadě Integra je, že i s délkou 6,99 m je docela agilní a
snadno se s ní manipuluje. Přesvědčte se sami!
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Třída

Řada Integra

Velký panoramatické čelní sklo který poskytuje optimální
výhled na silnici a propouští spoustu světla

Prostorný salonková sedací
skupinaaž pro 7 osob

Pohovka

1,60 m široký

25

ÚŽASNÝ
STĚNOVÁ JEDNOTKA

Z kabiny řidiče váš pohled směřuje k nádherné krajině obytného prostoru a kolem příjemné kuchyně a prostorné koupelny
- a nakonec se soustředí na to, co jsou spíše nepopsatelné výplně dveří šatní skříně. Tyto panely lze však snadno vytáhnout dopředu a
to, co skončíte, je koupelna, která byla přeměněna na perfektní šatnu. Jako by to nestačilo, máte také přímý přístup do garáže na kola
pod skříní.
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Třída

Řada Integra

Fantastický pocit prostornosti
navzdory kompaktní délce

Prostorná koupelna s obrovským
variabilním šatníkem

Kuchyně se sklopným krytem a
zatahovacím kohoutkem

Domácí kino s výklopným 32
"displejem

Otočné sedadla v kabině řidiče s integrovanými
bezpečnostními pásy a loketními opěrkami
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TEN VELKÝ-

KAPACITNÍ MOTOR-

DOMŮ PRO DVA

Jaký skvělý prostorový efekt! I když je zvedací postel spuštěna, IL 695 LF stále vypadá mimořádně prostorně-a ve skutečnosti je. Když to nastavíte v
denním uspořádání, můžete si dokonce představit, že jste uprostřed zahradního pavilonu - tak jasná a otevřená atmosféra je v tomto prostorném
modelu.
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Třída

Řada Integra

Velký světlík Heki
vše rozjasní

Extra široký, spustitelný
zvedací postel

Izolované kabina řidiče

dveře a okno

Skládací deska stolu zajišťuje snadný
přístup vpředu

Rozkládací jednotlivá sedadla

(vč. Isofixu)

29

ŘADA INTEGRA
695 LF

Detaily: Šatna s koupelnou a propracovaný šatník. Dva šatníkové
panely lze snadno vyklopit do středu, aby bylo dosaženo oblečení,
aniž byste se museli ohýbat. Střed lze použít jako další úložný
prostor - nebo jako poličku, když měníte.
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Třída

Integra Line 695 LF

PODROBNOSTI A
HLAVNÍ STRÁNKY
Skvělý komfort a dostatek prostoru - to jsou jen dvě z
mnoha předností modelu Il 695 LF. Půdorys chytře
využívá stylovou a moderní skořepinu GRP v naší řadě
Integra.

Pečlivě zpracované detaily
Saténová hliníková rukojeť a kvalita
povrchu, kterou můžete vidět a cítit na
přístrojové desce, jsou jen dva
příklady vynikajících vysoce kvalitních
materiálů a zpracování, které definují
řadu Integra.

Zadní garáž
Ve snížené zadní garáži umístěné
pod skříní je spousta místa pro
objemná zavazadla nebo kola.

Bezpečnost především

“Obsazení v jednom kuse” ...

Volitelné hlavní LED světlomety se
statickými světly do zatáček dodávají
IL osobitý vzhled - a také v noci
optimálně osvětlují silnici před vámi.

. . . takto by se dal popsat GRP
přední maska, a to nejen co se týče
vizuálního dojmu, ale také s ohledem
na její konstrukci
- dokonale padnoucí a superlativní

Přímý přístup
Do garáže se dostanete také přímo z
interiéru. To může být velmi praktické,
když potřebujete pověsit mokré
oblečení, abyste uschli v koupelně,
protože jej nemusíte přenášet celou
cestou vozidlem.

Filmový zážitek

Extrémně snadné ovládání
K vyprázdnění nádrže na odpadní
vodu stačí stisknutí tlačítka
pohodlně z garáže. Už žádné
špinavé ruce, žádné ohýbání - o
tom je pohodlí.

Nezobrazeno: Nové půdorysy IL
720 QF a IL 730 EF - informace o
konceptu rozdělení místnosti viz
PT/PRS 720
QF/730 EF

32palcovou obrazovku lze snadno
vyklopit z nástěnného držáku ve
vstupním prostoru s dokonalým
výhledem ze všech sedadel.

stabilita, která pomáhá zajistit vysoký stupeň
odolnosti podvozku proti zkrutu.

31

TŘÍDA

INTEGRA 760 EF / QF

Je pravda, že vzhledem k tak prostorným půdorysům se zdá jako podhodnocení hovořit o „základním modelu“ pro luxusní třídu. A
přesto je to možná přesně tento typ „skromného luxusu“, který chtějí při výběru modelu zažít ti, kteří si koupí Integru 760 EF / QF.
Skutečně má vše, co byste od luxusního obytného vozu očekávali, a skutečně překvapuje, pokud jde o vše, čeho lze dosáhnout s
délkou menší než 8 metrů.

32 32
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Třída

Integra

Zrcadlo autobusu se
širokým zorným úhlem

Princip „krátké kabiny“ poskytuje
optimální výhled na silnici před sebou

LED hlavní světlomety s

Pochromovaný

zatáčková světla

mřížka chladiče

Jednodílné trojrozměrně
zakřivené zadní část

LED indikátory se směrovým
světlometem

K dispozici jako A. dvounápravový nebo
třínápravový model

33

SKUTEČNÁ VELKOST ...

. . . je něco, o čem se hodně mluví. Přesto téměř žádný jiný obytný vůz této délky neztělesňuje takový styl, prostorné pohodlí a výjimečnost

funkce stejně jako Integra 760 EF nebo QF: Rozsáhlost krajiny obytného prostoru tváří v tvář se opakuje v prostorné kabině řidiče s
pohodlnými sedadly, která jsou vybavena elektrickým nastavením výšky a bederními opěrami. Pokud místo zvedací postele zvolíte úložné
skříně rozmístěné kolem kabiny řidiče, pak budete určitě nadšeni kupolovitou, vzdušnou a jasnou atmosférou, která díky tomu vznikne.

34 34
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Třída

Integra 760 EF/QF

Napínavá prostornost a další úložný prostor s volitelnými
úložnými skříňkami (místo zvedací postele)

Posezení v salonku s výsuvnou televizí
na straně spolujezdce

Pilotní sedadla s bederními
opěrami

Velký stůl s dělenou deskou stolu, která
umožňuje snadný průchod místností

35

INTEGRA

760 EF

Dvě velká samostatná lůžka (2,0 metru a 1,95 metru na délku)
umístěná nad velkou zadní garáží a další úložný prostor v zadních
skříních - to jsou jen dvě z vynikajících praktických funkcí, které tato
varianta nabízí. Kouzelná atmosféra vytvořená nepřímo osvětlenou
zadní stěnou s chromováním a také osvětlenými stropními vzpěrami
je určitě jedním z hlavních prodejních míst tohoto fantastického
modelu.
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Integra 760 EF

INTEGRA

760 QF

Ta jistá dávka extra pohodlí vás provází na každém kroku, kterým
procházíte ložnicí Integra 760 QF. Je samozřejmé, že centrální
postel široká 1,50 metru je výškově nastavitelná a lze nastavit i čelo
postele. Tento půdorys navíc nabízí v zadní části ložnou přihrádku
na prádlo ve spodní části postele, dvě skříně a dvě rohové skříňky.

Integra 760 QF
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DOKONČENO V

SPRÁVNÝ STYL ...

... to si pomyslíte, když uvidíte koupelnu a kuchyň s promyšleným okolním osvětlením, vysoce kvalitními minerálními povrchy a lesklými čely
nábytku s chromovanými vložkami a špičkovými detailními řešeními.
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PODROBNOSTI A
HLAVNÍ STRÁNKY
Luxus, který se u Integry projevuje, je stylový i
diskrétní. Tady není touha být za každou cenu nápadní
- jen elegantní design a funkční dokonalost si můžete
užít.

Zářný příklad

Pěkné a snadné

K vašim službám

LED světlomety vytvářejí vzrušující dojem

Vše, co musíte udělat, je stisknout tlačítko

tím, že vytvářejí atmosféru podobnou

pro spuštění elektricky ovládané zvedací

dennímu světlu a osvětlují cestu před

postele (na kterou lze snadno dosáhnout

sebou. Statická světla do zatáček zde

přes sedadla) do pohodlné nástupní výšky.

Centrální technologická přihrádka
spojuje vodovodní kohoutek a další
technická připojovací zařízení v
jednotce v boční stěně, ke které lze
snadno přistupovat přes skladovací
klapku.

poskytují oporu v zatáčkách a zatáčkách.

Udržování pořádku
Organizační systém v garáži obsahuje
úložné boxy, které lze namontovat na
stěny v variabilním uspořádání, a tím
zajistit, že vše bude úhledně odloženo
- a v případě potřeby znovu nalezeno.

Dvojitá vrstva ... zajišťuje lepší
izolaci
Boční okna v kabině řidiče jsou
dvojitá a čelní sklo je vybaveno
roletami, které chrání před oslněním
a nabízejí dodatečnou izolaci.

Udržování věcí v čistotě

K vyprázdnění nádrže na odpadní
vodu pomocí elektrického
vypouštěcího ventilu stačí stisknutí
tlačítka-palubní kamera navede řidiče
do polohy přímo nad odtokem na
parkovacím místě (volitelný).

Skvělý výhled zezadu
Pohled na zadní část Integry je také:
Jednodílná trojrozměrně zakřivená
zadní stěna GRP hovoří o vysokém
stupni odbornosti-a vysoce
profesionálním designu.

Kapacita nákladu odpovídá vašim potřebám
Integra 760 je k dispozici ve dvounápravové
nebo třínápravové verzi ALKO. Ti, kteří hledají
snadnější ovládání, by měli jít s konfigurací
dvou náprav-ale pokud potřebujete
přepravovat hodně nákladu, měli byste se
rozhodnout pro třínápravovou verzi.
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MOTORHOME FORUM:

VÍTEJTE
SVĚTU
OF EURA MOBIL

Cesta začíná v okamžiku, kdy vstoupíte do našeho nového fóra pro obytné
automobily. Zažijte značku a vše, co může nabídnout, stejně jako rodinu obytných
vozů Eura Mobil.

Výstavní prostor v horním patře o rozloze asi 3 000 metrů čtverečních
je místem, kde předvádíme nejen obytné vozy naší vlastní značky
Eura Mobil, ale také naše sesterské značky Forster a Karmann-Mobil
se sídlem ve Sprendlingenu. s obytnými vozy Benimar, Challenger,
Mobilvetta a Roller Team, které jsou součástí evropské sítě značek
naší skupiny. Jak víte, rádi se s vámi spojíme a rádi vám poradíme,
kdykoli to budete potřebovat. A jsme vždy rádi, že vás můžeme
potkat na našich zákaznických akcích. V přízemí je naše nové
rozšířené středisko zákaznických služeb s oblastí servisní podpory a
dalšími skladovými prostory náhradních dílů připraveno splnit
všechny vaše servisní požadavky.
Těšíme se, že s vámi v našich nových zařízeních zažijeme
relaxační a informativní kvalitní čas velmi zvláštního druhu.
40 40
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Fórum pro obytné automobily
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SÉRIE A ROZVRHY
NOVÝ
ŘADA INTEGRA

IL 660 EB 6,99 m

IL 695 EB 6,99 m

PT 675 SB 6,99 m

PT 695 EB 6,99 m

IL 695 LF 6,99 m

INTEGRA

NOVÝ
PT 660 EB 6,99 m

PROFILA T

NOVÝ
PRS 675 SB 6,99 m

PROFILA RS

PRS 695 EB 6,99 m

PRS 695 HB 6,99 m

PRS 695LF 6,99 m

CONTURA

NOVÝ
ACTIVA ONE

JEDEN 550 MS 5,89 m

A ONE 570 HS 5,99 m

A ONE 650 HS 6,50 m

6m
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Série a rozvržení

JEDEN 690 HB 6,99 m

JEDEN 690 VB 6,99 m

7m

NOVÝ
IL 720 EB 7,41 m

IL 720 EF 7,41 m

NOVÝ
I 760 EF 7,89 m

IL 720 QB 7,57 m

IL 720 QF 7,57 m

NOVÝ

IL 730 EF 7,57 m

NOVÝ

I 760 QF 7,89 m

I 890 EB 8,99 m

NOVÝ
PT 720 EB 7,41 m

PT 720 EF 7,41 m

PT 720 QF 7,57 m

I 890 QB 8,99 m

NOVÝ
PT 730 EF 7,57 m

NOVÝ
PRS 720 EB 7,41 m

PRS 720 EF 7,41 m

PRS 720 QF 7,57 m

C 716 EB 7,28 m

C 766 EB 7,84 m

C 766 EF 7,84 m

C 766 QB 7,84 m

8m

9m
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Všechny informace v této brožuře se týkají zde uvedených produktů a nevztahují se na žádné jiné produkty společnosti

Pokud není regulováno jinak, hmotnost ve stavu připraveném k jízdě podle čl. 2 odst. 4a nařízení (EU) 1230/2012 je definována

Eura Mobil GmbH. Modely zobrazené v této brožuře ukazují funkce dostupné v Německu. Mohou také obsahovat

jako: Rozměry vozidla se standardními vlastnostmi podle specifikací výrobce (včetně sady nářadí do vozidla) + palivová nádrž 90 %

speciální funkce a příslušenství, které nejsou součástí standardního rozsahu dodávky. Všechny uvedené hmotnosti

naplněné

jsou hodnoty s fluktuačním limitem +/- 5 procent. Vzhledem k zákonným předpisům mohou být v některých zemích

+ 75 kg (hmotnost řidiče)

nutné odlišnosti od zde popsaných variant modelu a uváděného vybavení. Zeptejte se svého prodejce Eura Mobil na

+ láhev s tekutým plynem (plnicí kapacita 11 kg) z hliníku plněná na 100 % (celkem se rovná 18 kg)

přesný rozsah a rozsah dostupných funkcí specifických pro model a neutrálních pro daný model. Vyhrazujeme si chyby

+ nádrž na čerstvou vodu naplněná na 100% v poloze pohonu (kapacita nádrže na čerstvou vodu je omezena na 25 litrů čerstvé vody ve

a změny v konstrukci, vybavení a zvláštních vlastnostech. Publikováním této brožury jsou všechny předchozí katalogy
neplatné.

stavu připraveném k jízdě, pokud je to technicky proveditelné*)
+ ohřívač čerstvé vody naplněný na 100% = rozměry ve stavu připraveném k jízdě

* označená kapacita nádrže na čerstvou vodu podle přílohy V. části A (2,6 Fn). h) Nařízení (EU) 1230/2012 je

Obecné informace o váhové situaci v obytných vozech

omezeno na 25 litrů přepadovým ventilem (doporučené plnění pro řízení), v závislosti na modelu vozidla

Speciální funkce (další funkce) zvyšují hmotnost vozidla ve stavu připraveném k jízdě a snižují kapacitu nákladu.
Hmotnost doplňkového vybavení je podrobně uvedena v naší brožuře nebo vám ji sdělí váš prodejce / prodejce.

Technicky přípustná celková hmotnost podle čl. 2 odst. 7 nařízení (EU) 1230/2012 je definována jako:

Maximální povolený počet osob závisí na hmotnosti a zatížení nápravy. Lze ji snížit, pokud jsou nainstalovány speciální

Maximální hmotnost vozidla při zatížení podle údajů výrobce.

funkce (= speciální výbava / doplňková výbava) a příslušenství, takže v zájmu nákladové kapacity nákladu nelze určitá
sedadla použít. Pokud mají být využita všechna sedadla, může být nutné určitou kapacitu nákladu opustit. Nesmí být

Podle informací uvedených v katalogu je maximální nosnost nákladu definována jako: Technicky

překročena technicky přípustná celková hmotnost a zatížení náprav. Zaváděcí kapacita nákladu se instalací speciálních

přípustná celková hmotnost-hmotnost ve stavu připraveném k jízdě = maximální nosnost nákladu.

funkcí snižuje
© Eura Mobil GmbH 2021
(= speciální vybavení / doplňkové vybavení) a příslušenství. Nosnost nákladu nezávisí pouze na hmotnosti vozidla

Dotisky, včetně jejich výňatků, jsou povoleny pouze s písemným souhlasem společnosti Eura Mobil

ve stavu připraveném k jízdě, skutečné hmotnosti vozidla, hmotnosti příslušenství a celkové přípustné technické

GmbH. Správně k srpnu 2021

hmotnosti, ale také na příslušných zatíženích náprav. Jediný způsob, jak dosáhnout nejvyššího možného
užitečného zatížení

Eura Mobil GmbH - Kreuznacher Strasse 78 55576 Sprendlingen (Rheinhessen) Tel. +49 6701/203

podpora technologie vozidla má odpovídající rozložení zatížení v závislosti na zatížení nápravy.

200- Fax +49 6701 /203 210 - info@euramobil.de - www.euramobil.de

