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Dolžina

7.510 mm

Širina

2.500 mm

NDM

1.600 kg

PRESTIGE 560 FC, 09.12.2020

TEHNIČNE PODROBNOSTI
Model

560 FC

Št. osi

1

Velikost pnevmatik
Dolžina (z rudo prikolice)
Dolžina (brez rude prikolice)

185 R 14 C

Obseg predšotora

10.120 mm

Število postelj (odrasli / otroci)

4

Velikost postelje: zakonska postelja (dolžina x širina) 1.950 x 1.400 / 1.110 mm

7.510 mm

Velikost postelje: sedežni prostor/ postelja

6.344 mm

(dolžina x širina)

2.233 x 2.000 / 1.350 mm

Skupna širina / notranja širina

2.500 / 2.367 mm

Paket samooskrbe

Skupna višina / stojna višina

2.636 / 1.950 mm

Bivalna klima

Sredina

Nosilec televizorja

Kljuka

Največja tehnično dovoljena masa

Masa vozila pripravljenega na vožnjo
Obremenitev
Možnost povečanja nosilnosti na

1.600 kg

Rezervoar za sladko vodo; priključek za pitno vodo

Spredaj desno

Zunanja vtičnica za plin

Spredaj desno

Nosilci za predšotor

Spredaj desno

1.470 kg
130 kg
2.000 kg

Loputa THETFORD - velika - s
Obremenitev po največjem

497 kg

Zadaj desno

centralnim zaklepanjem, 1000 x 300
mm

povečanju nosilnosti
Debelina stene prikolice (tla /

Zadaj Sredina

39 / 31 / 31 mm

streha / stena)

Število vtičnic 230 V (enojne/

4/2

dvojne)

HOBBY KOMPLET
Pametni dom: pametno upravljanje HOBBY CONNECT z vgrajeno
tehnologijo preko nadzorne plošče TFT in uporabo Bluetootha z
uporabo aplikacije. | Podvozje/Varnost: kljuka KNOTT,
prekoračitvena zavora KNOTT ANS z možnostjo samodejne
nastavitve, Jockey kolo, pokrov kljuke, eno točkovno zaklepanje,
integrirana tretja zavorna luč, zadnja meglenka, amortizerji za kolo,
komplet za popravilo pnevmatik,blažilniki koles opora,
obremenitveni indikator na Jockey kolesu, dovoljeno do 100 km/h. |
Karoserija: Strešno okno DOMETIC SEITZ, Strešno okno DOMETIC
SEITZ, Mini Heki 700 x 500mm, z možnostjo zatemnitve s pomočjo
plise zavese v bivalnih prostorih. Strešno okno DOMETIC
SEITZ,Mini-Heki 400x400mm, z možnostjo zatemnitve s pomočjo
plise zavese v spalnih prostorih. Strešno okno DOMETIC
SEITZ,Mini-Heki 400x400mm, z možnostjo zatemnitve s pomočjo
plise zavese v kopalnici. Model PRESTIGE 560 FC ima enodelna
vhodna vrata, ki so zelo široka. Imajo možnost tritočkovnega
zaklepanja ter imajo vgrajeno okno z možnostjo zatemnitve s
pomočjo roloja in komarnike, design pa je odvisen od modela, ročica
za roke, vhodna stopnica, integrirana tenda, usmerjevalnik za dež z
možnostjo odtoka vode, zadaj/spredaj kolesni loki z možnostjo
toplotne izolacije, dodatna zaščita kolesnega loka, zunanja LED luč,
plinska omarica, ki sprejme 2 x 11kg, vrata omaric MAXI,
THETFORD s centralnim zaklepanjem, 1000 x 300mm, zaklepanje.
| Kolo/Platišča: jeklena platišča, beli pokrovi koles. |
Okna: tečaji za okna, možnost odpiranja,sprednje panoramsko okno,
dvojna zasteklitev, zatemnjena okna, možnost zatemnitev oken s
pomočjo roloja za vsa okna razen v kopalnici. | Pohištvo: Moyet
Oak/White leather | Oblazinjenje/Kombinacije: Taiga
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Dnevni prostor: Stenska enota MAXI, železna dvižna miza, omara z
lučjo, stenske enote z veliko prosotora za shranjevanje, predel za
shranjevanje pod sedežno garnituro mehanizem za mehko odpiranje
vrat, TV enota, predal pod TV enoto. | Kuhinja: hladilnik super slim
tower DOMETIC , 150 litrov vključno z 15 litrskim snemljivim
zamrzovalnikom, kuhalna plošča s tremi gorilniki, pomivalno korto iz
nerjavečega jekla, kuhalna plošča na električni vžig s pokrovom iz
deljenega stekla, predali večje velikosti, ki so popolnoma raztegljivi in
vsebujejo mehanizem za mehko odpiranje in zapiranje, kuhinjska
okenska roleta z vgrajenimi vtičnicami, kuhinjska luč, ločene vtičnice,
vložek za pribor, stojalo za brisače. | Spalnica: zakonska postelja,
vzmetnice na enojnih, dvojnih in zakonskih posteljah, premične jogi
letve pod vzglavnikom za dvojne in zakonske postelje | Kopalnica:
kompaktna kopalnica z ločenim tušem, umivalnikom in straniščem,
kasetno stranišče, THETFORD Zasnova je odvisna od modela. | LED
osvetlitev: na zgornjih policah ,Svetilke z labodjim vratom v predelu
za sedenje in počitek. | Ogrevanje: ogrevalni sistem TRUMA S-3004
z enoto za topel zrak in 12 V ventilatorjem, Kotel TRUMA za oskrbo
s toplo vodo, ventilatorji za sedežno ganituro, omaricami in
posteljami. | Voda/Plin/Elektrika: rezervoar za vodo 23,5 litra, zložjiv
rezervoar za svežo vodo 47 litra, potopna črpalka, regulator plina z
zaščito pred previsokim tlakom (DIN EN 12 864) in cevni vod, pipe
za nadzor plina v kuhinjski enoti, nadzorna plošča za sistem,
razsvetljavo,zaslon rezervoarja stikalo za luči za otroke, elektronsko
krmiljenje, 12 V / 350 VA, odklopnik ozemljitve, Antenska vtičnica s
koaksialnim kablom v bivalnem prostoru, priključek za osebno vozilo
JAEGER, 13-polni, alarm za dim.
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DODATNE OPCIJE
KOMBINACIJA OBLAZINJENJA
Sari
Taiga, vključuje rožnat/rumen dekorativni set

1,3 kg

Sari, vključuje rožnat/rumen dekorativni set

1,3 kg

KAROSERIJA
Izvlečna strešna tenda THULE OMNISTOR 6300, širina 400 cm, izvlečna dolžina 250 cm

33 kg

Zadnje luči z dinamičnim indikatorjem

1 kg

Nosilec za kolo THULE, za vlečno kljuko, za 2 kolesi, nosilnost 60 kg

10 kg

Nosilec za kolo THULE, za zadnji del, za 2 kolesi, nosilnost 40 kg

7,5 kg

KUHINJA
Mikrovalovna pečica, 20 L in kuhinjska napa DOMETIC

18 kg

Električna pečica THETFORD z žarom in notranjo razsvetljavo

29,8 kg

Kuhinjska napa DOMETIC; število hitrosti delovanja: 10

3 kg

VODA/ PLIN/ ELEKTRIKA
Detektor ogljikovega monoksida

0,5 kg

Regulator plina TRUMA Duo Control, z vključenim avtomatskim preklopom in senzorjem za trk

2,2 kg

Adapter 7/13 polni

0,3 kg

Priklop za vodo

0,5 kg

Priklop za zunanji plin

1,5 kg

Vodna pumpa z dodatnim stikalom

0,4 kg

Paket za avtonomijo, ki vključuje regulator polnjenja z ojačevalcem, baterijo, senzorjem in ohišjem akumulatorja

29 kg

Predpriprava za ožičenje z vključenim regulatorjem polnjenja z ojačevalcem, senzorjem in ohišjem akumulatorja

2,8 kg

Dvojna vtičnica za polnjenje USB in luči za otroško posteljo, vključno z vtičnico za polnjenje USB

PODVOZJE/ VARNOST
Naprava za preprečevanje vloma KNOTT “KS 25”

0,3 kg

Rezervno kolo z držalom v podvozju, namesto kompleta za popravilo pnevmatik

26 kg
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Sistem za stabilizacijo KNOTT ETS Plus

5,7 kg

PLATIŠČA
Lita platišča
Lita platišča črne barve (spolirana)

BIVALNI PROSTOR
Odstranljiva preproga za bivalni prostor

10 kg

SPALNI DEL
Vzmetnice iz pene, s 7 plastmi - za dvojne in QB postelje

2,9 kg

Pregrinjalo za posteljo

1,5 kg

PAMETNI DOM
HOBBY-CONNECT +, daljinski upravljalnik vgrajene tehnologije prek mobilne komunikacije z aplikacijo

0,6 kg

GRETJE/ HLAJENJE
E-TRUMA ultra gretje z vključenim CI-BUS

1,1 kg

Talno gretje

6 kg

Grelnik tople vode ALDE COMPACT 3020 HE, vključno s CI-BUS

41,5 kg

Strešna klimatska naprava DOMETIC FreshJet z vključenim CI-BUS,

32 kg

z opcijo gretja, 2.2 KW
Predpriprava za strešno klimatsko napravo

1,5 kg

MULTIMEDIA
Zložljiv nosilec za televizor, vključno s priključki, brez video kablov (Cinch)

2 kg

TV antena TELECO

0,9 kg
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