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In het begin was er de oer-Troll. Het eerste meesterwerk van het mobiele reizen, gebouwd

door Erwin Hymer en Erich Bachem, was het eerste hoofdstuk van een weergaloze

geschiedenis. De onderneming HYMER heeft de voorbije decennia als geen ander haar

stempel gedrukt op het mobiele reizen. Innovatie, passie en traditie hebben de ERIBA

gemaakt tot wat hij nu is: een van de geliefdste en succesvolste merken voor veeleisende

caravanfans. Wegens het 60-jarig jubileum is er nu ook een heel speciaal model: de ERIBA

Touring, met talloze nieuwigheden en hoogtepunten, voor een uiterst aantrekkelijke prijs.
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INHOUD
De ERIBA-geschiedenis

De ERIBA Touring “60 Edition”

Indelingen, pakketprijzen, uitvoering

ERIBA-innovaties
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I N O N S J U B I L E U M M O D E L Z I T:

VOORUITGANG

Als compact alternatief voor
de ERIBA Touring ontstaat
de Eribette in houtbouw.

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

De ERIBA Touring-mo-
dellen Puck, Faun en Troll
ontstaan, gevolgd door Pan,
Familia, Triton en Titan.

De ERIBA Nova-modellen
worden geïntroduceerd.

De ERIBA Nova Light verbindt
de compacte buitenmaten van de
ERIBA Feeling met de comfort-
kenmerken van een ERIBA Nova.

De ERIBA Feeling, een moderne
caravan met hefdak, ontstaat.

Opening van het Erwin
Hymer-museum tegenover het
hoofdkantoor van de onder-
neming in Bad Waldsee.

Voor jonge kampeerders wordt
de ERIBA Exciting aan het
programma toegevoegd.
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ERIBA en HYMER gaan
samenwerken in de ERIBA-
HYMER GmbH.

De ERIBA Moving-mo-
dellen zetten met hun ronde
opbouwvorm maatstaven
in de caravanindustrie.

De nieuw vormgegeven
ERIBA Nova is de modernste
caravan in de branche.

De innovatieve PUAL-op-
bouw wordt ontwikkeld en
bewijst zijn stabiliteit.

Opvallend mooi en overtuigend
praktisch: dat zijn de nieuwe,
plaatsbesparende wonderen
van de Nova-modelreeks.

Jaloerse blikken gegarandeerd:
de ERIBA Nova S overtuigt door
het nieuwe buitendesign en de
inrichtingsideeën uit de wereld
van de hoogwaardige hotellerie.

60 jaar in beweging: ERIBA
viert het jubileum
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Het jubileummodel van de ERIBA Touring
“60 Edition” bekoort dankzij een unieke
tweekleurige lakafwerking, die het absolute
hoogtepunt vormt van deze speciale editie. Het
onderste deel van de gladde plaat is met Crys-
tal Silver en het bovenste deel met Carrara wit
veredeld. In bijpassende kleuren rolt de schoon-
heid op bicolor velgen de vakantie tegemoet.

DE HOOGTEPUNTEN

01 Meubel-stijlwereld “Grand Oak” licht,
modern eiken decor, kleppen in
hoogglans wit en handgrepen in chroom.

02 Werkvlak en tafelblad met anti-fingerprint-op-
pervlak, modern en onderhoudsarm.

03 Eenkleurige stoffen “Janeiro” of “Cusco”, hier
afgebeeld: “Janeiro”

04 Ergonomische, comfortabele bekleding met kno-
pen voor een bijzonder hoog zitcomfort.

05 Compact en toch veel ruimte op het werkvlak
in de keuken – de afdekkingen van het kook-
veld en de spoelbak zorgen voor nog meer
ruimte. In de kast onder het keukenblok
kunnen bestek, pannen en levensmiddelen
naar behoren worden opgeborgen.

06 In de badkamer bevinden zich een in hoogte
verstelbare spiegel, een rek met spanbanden
om spullen in op te bergen, een handdoekhouder
en een banktoilet.



ERIBA Touring

Standaarduitrusting:

Kunststof disselafdekking

Stabilisatorkoppeling

Rem met automatisch nastelmechanisme

Spatlappen

GFK uitzetdak met 26 mm sandwich-isolatie

Opstap uittrekbaar

Alle ramen met hor en verduisteringsrolgordijn

Royale kledingkast

Schoenenvak bij de ingang

Ombouw zitgroep naar slaapplaats mogelijk

Alle bekleding met HYMER vlekbescherming

12 V ledverlichting

Sfeerverlichting

Keukenlade met bestekbak

Klapbare verlenging van keukenwerkblad

Banktoilet met vulstand-weergave en een spoeltank
(m.u.v. 310)

Badkamerraam uitzetbaar, matglas (m.u.v. 310)

Vorstbestendige waterinstallatie

Led-voortentverlichting

ERIBA TOURING
Pakket

Uitvoering “60 Edition”

Zijwanden, voor- en achterzijde uitgevoerd in gladde
plaat, kleur wit-zilver

Insectenrolhordeur (totale deurhoogte),
bedieningsvriendelijk door zijwaartse geleiding

Watertank 30 l, in zitbank links voor ingebouwd

Lichtmetalen velgen ERIBA met 5 dubbele
spaken in stervorm, tweekleurig

Serviceluik voor de Touring 310,
rechts achter 55 x 35 cm

Serviceluik voor de Touring 430, 530
en 542, rechts achter 80 x 35 cm

Twee extra leeslampjes achter

Twee opbergzakken voor accessoires

Steenslagplaat

Meubel-stijlwereld Grand Oak – meubeldecor Grand Oak,
kleppen in hoogglans wit met handgrepen in chroom,
aanrecht-/tafelblad met anti-fingerprint-oppervlak

Stofcombinatie Cusco of Janeiro

Sprei in bijpassende kleur

Tafelkleed

Twee kussens met overtrek

Comfortabele kussens met hoge rug en
rugondersteuning voor de zitgroep voorin incl. extra
kussens voor de ombouw naar slaapplaats

Afdekking spoelbak met snijplank

Reservewiel met houder

De

ERIBA Touring

“60 Edition”

Pakket

T E C H N I S C H E G E G E V E N S E N I N D E L I N G E N
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TOURING 310 “60 EDITION”
Massa rijklaar (incl. pakket) 758 kg
Extra lading 142–292 kg

Slaapplaatsen

TOURING 430 “60 EDITION”
Massa rijklaar (incl. pakket) 908 kg
Extra lading 92–392 kg

Slaapplaatsen

TOURING 530 “60 EDITION”
Massa rijklaar (incl. pakket) 1.008 kg
Extra lading 292–392 kg

Slaapplaatsen

TOURING 542 “60 EDITION”
Massa rijklaar (incl. pakket) 1.008 kg
Extra lading 292–392 kg

Slaapplaatsen
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JANEIRO CUSCO
Stof: Stof:
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C O N S T R U C T I E

Uniek bouwprincipe uit
de luchtvaartindustrie

Al ruim 60 jaar bestaat dit unieke ontwerp, gebaseerd
op een stalen frame, met zijn oorsprong in de lucht-
vaartindustrie. De uiterst stabiele lichtgewicht is een
schoolvoorbeeld van efficiëntie – dat is dankzij de
aerodynamisch afgeronde boeg. De vorm van de carros-
serie – uniek in de caravanwereld – is van een tijdloze
elegantie en biedt talrijke voordelen: minder lucht-
weerstand en bijgevolg een lager brandstofverbruik,
aanzienlijk meer veiligheid bij het rijden en perfecte
volgeigenschappen. Zo wordt de vakantiereis met deze
compacte reisprofessional veiliger, goedkoper en ele-
ganter. De huidbeplating is gemaakt van glad aluminium
en het verstevigde hefdak van hagelbestendig GFK.

De hoogtepunten

• Gestroomlijnde stalen buisconstructie
• Bescheiden hoogte op de weg (226 cm)
• Chassis met onafhankelijke wielophanging

en schokdempers
• Stabilisatorkoppeling met

automatische oploopinrichting en
achteruitrij-automaat

• Hefdak met 26 mm sandwich-isolatie
en 1,95 m stahoogte

• Rem met automatisch nastelmechanisme
• Hoge rijstabiliteit en perfecte volgeigenschappen



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 gegevens met betrekking tot leveringsomvang, uiterlijk,
prestaties en vermogen, maten en gewichten van de voertuigen – afwijkingen 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
standaard leveringsomvang informeren.

Auteursrecht © 2017 Hymer GmbH & Co. KG

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

www.hymer.com

Folgen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:


