
De nieuwe ERIBA Troll 530 “Rockabilly” en “Ocean Drive”:

MAKEN DE WERELD
kleurrijker



ROCKT
elke rit

Deze ERIBA caravan is een ode op wieltjes aan het
levensgevoel en de beat van de jaren ’50. Dat wordt
zowel weerspiegeld in de hippe vormentaal als in het bui-
tengewone lakwerk. Beneden rood en boven wit: zo sluit
de Troll 530 Rockabilly weer aan bij het typische voertuig-
design en de kleuren van een vergeten gewaand tijdperk.
Elk uitstapje wordt zo een kleine reis door de tijd.

DE ERIBA TROLL 530
Rockabilly

Loungen en genieten in Diner-stijl.

Intelligent keukenblok en klapbare verlenging van keukenwerkblad.

Reis terug naar de toekomst! In retro-chic met intelligente en
technisch uitgekiende details, die niets te wensen overlaten!
Het levendige kleurconcept in de keuken nodigt u meteen uit
voor de charmes van een American Diner. Geniet op comforta-
bele kussens met een hoge rugleuning van deze uitzonderlijke
levensstijl. Het exclusieve interieur in het slaapgedeelte en de
badkamer maken van elke rit een onvergetelijke gebeurtenis.

Exclusieve, ruime badkamer met uitzetbaar badkamerraam.



MET MEER DRIVE
naar elke oceaan

Groetjes vanuit Miami Beach. De ERIBA Troll 530
Ocean Drive nodigt u uit om het strandgevoel uit de jaren
’50 opnieuw te beleven. Vooral de compacte vorm en het
uitzonderlijke lakwerk maken van deze nu al hippe cara-
van een ware blikvanger. De combinatie van zeeblauw en
wit weerspiegelt al op het eerste gezicht de zuivere retro-
stijl. Op het strand droomt u niet meer gewoon weg, maar
kunt u zich meteen in Miami wanen.

DE ERIBA TROLL 530
Ocean Drive

Hoogwaardige kussens weerspiegelen het levendige kleurconcept.

Wonderbaarlijk veel retro-ruimte!

De verlenging van het keukenwerkblad en de optionele afdekking
van de spoelbak maken van elk uur een happy hour.

Alles op zijn plaats – dankzij het handdoekrek
en de in hoogte instelbare spiegel.

De vorm en kleuren maken het al van ver duidelijk,
het interieur van de ERIBA Troll 530 Ocean Drive
zet deze stijl consequent voort: de volmaakte retro-
charme. Qua uitstraling is de ERIBA caravan
uitermate modern. Net als bij de Rockabilly voldoet
het exclusieve interieur in het slaapgedeelte, in de
keuken en de badkamer aan de hoogste eisen inzake
comfort en functionaliteit. Welkom bij uw hoogst
persoonlijke diner!



TECHNISCHE GEGEVENS EN INDELING
ERIBA Troll

Standaarduitrusting Troll 530

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 tot slaapplaats mogelijk

12V-led-verlichting

Sfeerverlichting

Keukenlade met bestekbak

Klapbare verlenging van keukenwerkblad

Banktoilet met vulstand-weergave en spoeltank
(behalve 310)

Badkamerraam uitzetbaar, matglas (behalve 310)

Vorstbestendige waterinstallatie

Led-voortentverlichting

Uitvoering “Rockabilly” en “Ocean Drive”

Bicolor buitenkleur

Insectenrolhordeur (totale deurhoogte),

bedieningsvriendelijk door zijwaartse geleiding

Watertank 30 l, in zitbank links voor ingebouwd

Verchroomde wieldoppen in klassiek design

Serviceluik rechts achter 80 x 35 cm

Twee extra leeslampjes achter

Twee opbergzakken voor accessoires

Steenslagplaat

Meubel-stijlwereld Color – meubeldecor Grand Oak,

dakbergkasten in vintage-voorkomen, buffet en

tafel met kleuraccenten, keukenfront en badkamerdeur

in retrolook

Kussens met hoge rugleuning in lederstijl

in American-Diner-stijl

Sprei in bijpassende kleur

Vier kussens met overtrek in bijbehorend design

Hoogpolig vloerkleed

Afdekking spoelbak met snijplank

Reservewiel met houder

TROLL 530

Afmetingen (lxbxh) Massa rijklaar Extra lading/optie* As Slaapplaatsen

Troll 530 471x210x226 cm 1.073,5 kg 226,5–326,5* kg Enkel

471

21
0

*Optie = optionele uitvoering

UITGEKIEND TOT
in de details

UNIEK BOUWPRINCIPE UIT DE

LUCHTVAARTINDUSTRIE

Dit unieke ontwerp, gebaseerd op een stalen frame, bestaat
al ruim 60 jaar en vindt zijn oorsprong in de luchtvaart-
industrie. De uiterst stabiele lichtgewicht is een school-
voorbeeld van efficiëntie – dankzij de aerodynamisch
afgeronde boeg. De vorm van de carrosserie – uniek in
de caravanwereld – is van een tijdloze elegantie en biedt
talrijke voordelen: minder luchtweerstand 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 eleganter. 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)

• 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 de overeenkomst 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 leveringsom-
vang informeren.
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