Technische gegevens / Seizoen 2017

Twin 540 SPT

www.adria-mobil.com / 21.12.2016 10:50

Technische gegevens / Seizoen 2017
Twin 540
SPT

CHASSIS
Emissie klasse
Fiat 6 2,0 115 pk 33 L
Fiat 6 2,3 130 Hp 33 L
Fiat 6 2,3 130 pk 35 L
Fiat 6 2,3 150 pk 35 L
Fiat 6 2,3 180 pk 35 L

Euro 6
X
O
O
O
O

AFMETINGEN EN GEWICHTEN
Rijklaar gewicht (kg)
Maximaal toelaatbaar gewicht (kg)
Maximaal sleepgewicht (kg)
Laadvermogen standaard uitvoering (kg)
Wielbasis (mm)
Aantal gehomologeerde stoelen in basisuitvoering
Opbouwlengte (mm)
Totale breedte (mm)
Totale hoogte (mm)
Binnenhoogte (mm)

2693
3300
2000
607
3450
4
5413
2050
2580
1900

CHASSIS UITRUSTING
Mistlampen achter
Elektrisch verwarmde en verstelbare buitenspiegels
Radiovoorbereiding met luidsprekers
Afwerking consôle cabinestoelen
Dag rij verlichting Fiat LED LM1
Dag rij verlichting
"Camping Car" banden
Winterbanden
All season banden " M+S"
Voorwielaandrijving
Chassis type
Inhoud brandstoftank (l.)
Brandstoftank 120 l.
Handgeschakelde versnellingsbak
Traction met Hill Descent Control
ESP inclusiefhillholder
Programmeerbare Webasto Fiat
Zwaardere Dynamo 200 Ampere (enkel bij 2,3
motoren)
Cruise control
Trekhaak met elektrische aansluiting
16 inch stalen wielen , in combinatie met 35 L
16"aluminium velgen voor L chassis
Spatlappen voor Fiat
Spatlappen achter
Reservewiel met houder
Banden spannings controle systeem TPM
Wieldoppen
Rijstrook waarschuwings systeem en grootlicht
herkenning
Regen en licht sensor
Design Pakket LP1 van Fiat ( LED
Dagrijverlichting,Zwarte gril,Alu,Zwarte koplampen,
Roosters chr)
ABS + EBD
Automatische versnellingsbak FIAT (ESP verplicht)
Metallic lak (Fiat)
Meegespoten voorbumper in Wit
Gespoten voorbumper in Zilvergrijs 611
Gespoten voorbumper in zwart metalic 632
Gespoten voorbumper in Batic Orange 505

X
Prestige Pack
Prestige Pack
Prestige Pack
LP1
X
X
O
O
X
Van
90
O
X
O
O
O
O
Prestige Pack
O
O
O
O
O
X
O
X
O
O
O

X
O
Color Pack
X
Color Pack
Color Pack
Color Pack
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Gespoten voorbumper in Golden White 506
Gespoten voorbumper in Antraciet 691
Kleurpakket Zilvergrijs 611
Kleurpakket Iron Grey 691
Kleurpakket Golden White 506
Kleurpakket zwart metalic 632
Kleurpakket Batic Orange 505
Grill Fiat in zwarte kleur en donker koplampen
Alu Skid plate onder bumper ADL
Mistlampen voor

Color Pack
Color Pack
Color Pack
Color Pack
Color Pack
Color Pack
Orange 505 Color Pack
LP1
LP1
O

UITRUSTING CABINE
Voorraam verduistering met plissé bij LDW en HBR
Seitz
Cabine zijraam verduistering met plissé
Cabine zijraam verduistering met gordijn
Zijramen in leefruimte met plisse
Handbediende airconditioning
Radio bediening aan het stuur ( Fiat ) zonder radio
Lederen stuur en versnellingspook
High level instrumenten
Dead Locking (Fiat)
Automatische airconditioning
FIAT CP1 (7KM, CJ1, NHR, 4GF)
FIAT CP2 (140, 041, CJ1, 416, 4GF) CP2 ipv CP1
Fiat CPV ( inclusief elektrische spiegels,
radiovoorbereiding'
FIAT 7KM(025, 041, 081)
Geintegreerde radio/cd met MP3 (Fiat)
Elektrisch bedienbare cabineramen (links, rechts)
Elektrische inklapbare spiegels
Cabinestoelen verstelbaar in hoogte, diepte en
hellingshoek
Captain Chairs met Adria bekleding
Captian chair van Fiat met Adria bekleding
Draaibare cabinestoelen
Dashboard decoratie Brons ( Fiat )
Dashboard decoratie Techno Silver ( Fiat )
Geintegreerde radio/cd met MP3 (Fiat) met navigatie
Trip computer
Bestuurdersairbag
Passagiersairbag
Centrale bekerhouder
Donkere cabine ramen
Voorraam verduistering met plissé

X
Prestige Pack
X
Prestige Pack
Prestige Pack
O
O
Prestige Pack
O
CP2
Prestige Pack
O
Prestige Pack
Prestige Pack
O
X
O
X
X
X
X
O
LP1
O
X
X
Prestige Pack
O
X
X

OPBOUW
Schuifdeur stop
Achteruitrijsensoren
Derde remlicht
Muggenhordeur bij schuifdeur
Electrische schuifdeur
Donker getinte ramen
Dakluik 40 x 40 cm in leefruimte
Dakluik 40 x 40 cm in slaapkamer
Dakluik 28 X 28 cm in toiletruimte
Ruimte voor gasﬂessen 2 x 11 kg
Elektrische opstap

X
Prestige Pack
X
Prestige Pack
O
X
X
X
X
X
X

INTERIEUR / MATERIALEN
Aantal slaapplaatsen
Optie voor extra bed bij de dinette
Isoﬁx kinderstoel bevestiging

2
O
O
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Dubbele vloer in leefruimte
Bed met lattenbodem en springveren matras
Buitenbevestiging salontafel
Tafel verlenging
Bedmaten achter (cm)
Dinette kussens 120 mm
Set van 4 sierkussens
Matrasovertrek
Decoratieve deken
Tapijt in cabine en bij dinette

X
X
X
X
196x145-116
X
O
O
O
O

KEUKENUITRUSTING
Compressor koelkast liter
2-pits combinatie unit CE 99 Mini

65
X

TOILET/DOUCHE RUIMTE
Douchebak
Douchegordijn
Wasbak met handdouche
Draaibaar toilet met passieve ventilatie

X
X
X
X

WATERINSTALLATIE
Dompelpomp
Vers watertank (l.) met buitenvulopening
Vuil watertank (25 l.)
12 V verwarming vuil watertank

X
100
90
Prestige Pack

ELEKTRISCHE INSTALLATIE
Extra Accu
Zekeringautomaat met aardlekschakelaar 230 V
Hoofdschakelaar 12 V
LED verlichting plafond
LED spots
Ambiance LED verlichting
Buitenlamp LED
Omvormer 230 V/12 V
230 V stopcontacten
Controlepaneel
Brandblusser
12 V stopcontacten

O
X
X
X
X
Prestige Pack
X
X
X
X
O
X

VERWARMING
Digitaal Truma bedienings paneel
Verwarmde garage
Truma Combi 4 verwarming met boiler
Truma Combi 4E verwarming met boiler + electrische
verwarming

X
X
X
O

GASINSTALLATIE
Gasdrukregelaar Truma MonoControl CS 30 mbar GV

X

AUDIO/VIDEO
Fiat Achterijtrijcamera ( alleen voor Twin modellen en
alleen in combinatie met radio/ navigatie)
Voorbereiding voor achteruitrijcamera
TV-drager
Ruimte voor TV
Orca camera met 7 inch scherm
Orca camera met 7 inch scherm met navigatie
Voorbereiding TV (230 V, 2x 12 V, antenne
aansluiting)

O
X
O
X
O
O
X

COLLECTIE
Comerciele benaming
Dwars geplaatst bed

TWIN 540 SPT TITAN
X
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Enkele dinette
Rechte keukenunit
Nr. of seats
Aantal slaapplaatsen
Maximaal toelaatbaar gewicht (kg)
Garage

X
X
4
2
344
X
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Notiﬁcatie
De informatie op deze website wordt "ongewijzigd" aangeboden en zonder enige garantie, expliciet of impliciet, inclusief (maar niet beperkt tot) impliciete garanties over verkoopbaarheid,
geschiktheid voor een bepaald doel, of het niet schenden van de rechten van derden. Hoewel de geleverde informatie in principe correct is, kunnen er fouten of onjuistheden voorkomen.
In geen enkel geval zal Adria Mobil aansprakelijk zijn tegenover wie dan ook voor speciﬁeke, indirecte of gevolgschade met betrekking tot dit materiaal, tenzij veroorzaakt door ernstige
nalatigheid of opzettelijk wangedrag. Het doel van deze website is illustratief. De website kan foto's tonen die elementen bevatten die niet tot de standaard uitrusting behoren of
producten afbeelden die mogelijk niet in alle markten beschikbaar zijn. Producten kunnen wijzigen in technische speciﬁcatie en commerciële details en met betrekking tot speciﬁeke
regelgeving. Het wordt aanbevolen altijd contact op te nemen met uw geselecteerde Adria-dealer om alle gedetailleerde gegevens voor de aankoop op te vragen.
Adria Mobil en haar dochterondernemingen en erkende distributeurs controleren regelmatig de inhoud van externe links, maar zijn niet aansprakelijk voor de inhoud hiervan. Uitsluitend
de beheerders van de websites waarnaar wij een link bieden, zijn verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina's.

Auteursrecht
Auteursrecht © Adria Mobil d. o. o., Novo mesto, Slovenia 2015-16. Alle rechten voorbehouden. De teksten, afbeeldingen, graﬁeken, geluidsbestanden, animatiebestanden,
videobestanden en hun rangschikking op de Adria Mobil-websites zijn alle onderworpen aan auteursrecht en andere bescherming van intellectueel eigendom. Deze objecten mogen niet
gekopieerd worden voor commercieel gebruik, noch mogen deze objecten gewijzigd worden of opnieuw geplaatst worden op andere sites. Sommige Adria Mobil-websites kunnen
afbeeldingen bevatten waarvan het auteursrecht is toegewezen aan derden.

Handelsmerken
Tenzij anders aangegeven zijn alle markeringen op de internetsites van Adria Mobil onderworpen aan de handelsmerkrechten van Adria Mobil; dit is vooral van toepassing op markeringen,
modelnamen, bedrijfslogo's en emblemen.

Geen licenties
Adria Mobil heeft geprobeerd om een innovatieve en informatieve internetsite te creëren. Wij hopen dat u net zo enthousiast zult zijn als wij over deze creatieve inspanning. Echter, u
moet begrijpen dat Adria Mobil haar intellectueel eigendom moet beschermen, inclusief de patenten, handelsmerken en auteursrechten. Overeenkomstig wordt u hierbij geïnformeerd dat
noch deze internetsite, noch enig hierop weergegeven materiaal op enigerlei wijze een persoon een vergunning verleent of verondersteld kan worden als het verlenen van een vergunning
voor het intellectueel eigendom van Adria Mobil.

Gegevensbescherming
Gegevensbescherming en -veiligheid zijn belangrijk voor ons. Uw gegevens worden verzameld in overeenstemming met de relevante wettige vereisten. Wanneer u gebruik maakt van
onze diensten, kunt u gevraagd worden persoonlijke gegevens te verschaﬀen. Het verschaﬀen van deze informatie is vrijwillig. Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt in strikte
overeenstemming met de wetten inzake gegevensbescherming. Persoonlijke gegevens die verschaft worden op websites van Adria Mobil worden gebruik als onderdeel van de
contractprocedure en om uw verzoek te verwerken. Het verwerken en gebruik van uw gegevens voor consultatie, reclame en marktonderzoek gebeurt uitsluitend met uw expliciete
toestemming. Indien u naast de toestemming voor de hierboven genoemde doeleinden tevens toestemming geeft voor het gebruik van uw gegevens door andere dochterondernemingen
van Adria Mobil of nader te noemen derden, kunnen uw gegevens tevens overgedragen worden aan deze partijen. Indien dit niet het geval is, zullen uw gegevens niet overgedragen
worden aan derden. U kunt te allen tijde uw toestemming voor toekomstige acties intrekken.

Gebruikersgegevens
Wanneer u onze online pagina's bezoekt, zullen uw IP-adres, de website die u naar ons leidde en de details van webpagina's die u bezoekt op onze site automatisch opgeslagen worden,
samen met de datum en de duur van uw bezoek, uitsluitend voor statistische doeleinden. Er wordt geen persoonlijke koppeling gemaakt met deze gegevens. Een statistische evaluatie
van deze gegevens wordt uitsluitend anoniem uitgevoerd.

Gebruik van cookies
Er worden gegevens verzameld en opgeslagen voor marketing en optimalisatie van de website. Hier kunnen cookies voor worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal
worden opgeslagen in het geheugen van de internetbrowser van de bezoeker van de website. Cookies maken het mogelijk de internetbrowser te herkennen. Verzamelde gegevens zullen
niet worden gebruikt om de gebruiker van de website persoonlijk te identiﬁceren zonder zijn toestemming en ze zullen niet worden gecombineerd met persoonlijke gegevens over de
persoon naar wie het pseudoniem verwijst. U kunt uw toestemming voor gebruik van toekomstig verzamelde gegevens te allen tijde intrekken.

Recht op informatie
In overeenstemming met wetgeving kunt u te allen tijde gratis vragen of er gegevens zijn opgeslagen en, indien dit zo is, welke gegevens bewaard worden met betrekking tot u
persoonlijk of uw pseudoniem.

Verwijderen en corrigeren van gegevens
Natuurlijk zullen wij op verzoek onmiddellijk gegevens die wij over u hebben, verwijderen of corrigeren in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

Overdracht
Wij bieden op dit moment geen gecodeerde gegevensoverdracht. Dit betekent dat de gegevens die u invoert mogelijk gelezen kunnen worden door onbevoegde personen. Indien u geen
gebruik wilt maken van het internet, kunt u uw verzoek tevens verzenden per fax of per post Adria Mobil, d. o. o., 8000 Novo mesto, Slovenië.
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