
De HYMER Tramp CL
Gewoonweg groots.

De HYMER Tramp CL zet nieuwe maatstaven in zijn klasse. Alleen 

al de stahoogte van 2,12 meter overtreft veruit de gebruikelijke 

standaard. Hierdoor ontstaan bijzonder grootse ruimtes bij een 

totaal gewicht van minder dan 3,5 ton. Als geen andere half-inte-

graal overbrugt hij de leemte met de integralen op het vlak van 

de hoge comfortnormen. De kasten onder het dak en de bodem 

van de woonruimte lopen net als bij een liner door tot voor-

aan. De beklede B-zuil sluit naadloos aan op de ruime zitgroep, 

die ook de draaibare bestuurders- en passagiersstoel omvat. De 

HYMER Tramp CL is verkrijgbaar met of zonder hefbed. Onder 

bijna alle bedden beschikt u over een reusachtige garage, die met 

een vrije laadhoogte van 1,14 meter de concurrentie aangaat met 

de gebruikelijke dimensies van integralen. Motorfietsen, fietsen 

of grote stukken bagage – hier heeft u plaats om tot 450 kg te 

laden. En toch is er boven de bedden achteraan nog voldoende 

vrije ruimte.
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Met en zonder hefbed 

verkrijgbaar

Alle tanks en  

installaties zijn  

geïsoleerd en verwarmd

Op maat gesneden onderbouw

Het speciaal ontwikkelde AL-KO-lichtgewicht-

frame met onafhankelijke wielophanging vormt 

de perfecte uitgangsbasis voor de opbouw van 

de camper. Zijn optimaal gepositioneerde wiel-

basis zorgt voor een gelijkmatige gewichtsver-

deling, ook bij een volledig geladen voertuig.

Grote garagedeuren

De enorme en dankzij de grote deuren gemak-

kelijk toegankelijke garage biedt plaats voor 

450 kg extra lading. Toch is er bij de bedden 

achter, er vlak boven, nog voldoende plaats, zo-

dat u geen schrik hoeft te hebben om uw hoofd 

tegen het plafond te stoten.

Reusachtige garage 

met een laadhoogte 

tot 1,14 m

GFK-lichtgewichtvloer 

met styrofoam-isolatie

AL-KO-lichtgewichtframe 

met onafhankelijke 

wielophanging

Seitz-S7-kaderramen

HYMER Tramp CL highlights
Optimale standaarduitvoering.

Technische gegevens *

Gewicht: 3.500 – 4.500 kg

Lengte: 6,69 m – 7,49 m

Breedte: 2,35 m

Hoogte: 2,90 m

Slaapplaatsen: 2 – 5

Truma-Combi-6-verwarming

Met zijn 6.000 watt zorgt de standaard inge-

bouwde Truma Combi-6-verwarming zelfs bij 

vorst moeiteloos voor behaaglijke kamertem-

peraturen. Door zijn centrale plek onder de zit-

groep wordt de warmte optimaal in het gehele 

voertuig verdeeld.

Net zo groots als zijn indelingsaanbod is ook de uitvoering van de HYMER Tramp CL. 

 Talrijke geprezen kenmerken zijn hier standaard aanwezig, van voertuigopbouw tot de hoog-

waardige details van het interieur. Ervaar het verschil – bij uw geselecteerd  HYMER-dealer.

Energiebesparende leds

De complete binnenverlichting van het voer-

tuig is standaard in moderne led-techniek uit-

gerust. Zo bespaart u 3/4 op uw stroomverbruik 

en verlengt het gebruik van de accu’s met vele 

uren. Omdat leds niet warm worden, neemt 

bovendien ook de brand- en ongevallenveilig-

heid toe.
*De gegevens zijn maximale waarden. Meer technische gegevens vindt u in het overzicht van de indelingen op pagina 56 / 57.

Verwarmde onderbouw

De vloer herbergt de verswater- (A) en afval-

watertank (B) in geïsoleerde bakken (C), die 

met warme lucht doorstroomd worden (D). 

Alle  installaties (E) liggen in de verwarmde 

woonruimte, tegen vorst beschermd. De talrij-

ke,  optimaal verdeelde warmeluchtopeningen 

 garanderen een perfect behaaglijk klimaat in 

het gehele voertuig.

HYMER T–CL 43

42



Comfortabele doorgang

Ook via de vloer verloopt de overgang van ca-

bine naar opbouw gestroomlijnd. Bij de door-

gang tussen de bestuurders- en passagiersstoel 

bevindt zich een verstevigd tussenstuk om 

 gemakkelijk in de cabine te komen.

Veilige bediening

Alle schuifladen in de keuken hebben een rolla-

ger en lopen erg licht. Ze beschikken over een 

hoogwaardige Servo-soft-sluiting en een met 

één hand te bedienen push-lock-vergrendeling, 

die het open- en dichtklappen van de schuifla-

den tijdens de reis verhindert.

Grote, flexibele tafel

Een grote, stabiele tafel vormt het midden van 

de zitgroep. Zijn uitzwenkbare verlengingspla-

teau zorgt ervoor dat u ook vanaf de passa-

giersstoel en de tegenoverliggende zitbank ge-

makkelijk uw spullen op de tafel kunt plaatsen.

Wassen en snijden

In de doordachte keuken blijft geen plaats on-

gebruikt. De afsluitende wasbakafdekking zorgt 

dat de wasbak in een handomdraai verandert 

in een praktische snijplek voor vers gewassen 

groente.

Flatscreenhouder

Dankzij de flexibele flatscreenarm (positie af-

hankelijk van indeling) kunt u voor uw exclusie-

ve flatscreen (optioneel) de optimale kijkhoek 

snel en eenvoudig instellen. Zo kunt u gegaran-

deerd ontspannen genieten van uw tv-avondje.

Plaats voor keukentoestellen

U kunt in een handomdraai uw koffiezetappa-

raat, toaster, waterkoker of andere keukenap-

paraten in gebruik nemen door ze in het ge-

integreerde uittrekgedeelte (afhankelijk van 

de indeling) in de kast boven de keuken te 

 plaatsen. In het opbergvak is daartoe een 230V- 

stopcontact gemonteerd.

Optimaal ligcomfort

Alle bedden beschikken over koudschuim-

matrassen met verschillende zones, die elk 

 lichaamsdeel passend ondersteunen. De prima 

lattenbodem achteraan garandeert een goede 

ventilatie.

Veel stopcontacten

Met vier 230V- en twee 12V-stopcontacten 

staan ruime aansluitmogelijkheden tot uw be-

schikking. Bij de zitgroep, in de badkamer en 

in de keuken kunnen 230V-apparaten aangeslo-

ten worden, 12V-apparaten zijn aan te sluiten 

bij de tv en bij het dashboard.

Klaar voor radio en TV

Luidspreker in slaap- en woongedeelte, beka-

beling, stopcontact en een radioantenne zijn 

vanaf fabriek in elk voertuig ingebouwd. Radio- 

en televisie kunnen zo heel eenvoudig aange-

sloten en gebruikt worden.

In één oogopslag

Op het overzichtelijke bedieningspaneel kunt u 

vers- en afvalwaterstand, accuspanning, gebruik 

van de 230V-aansluitingen en andere gegevens 

aflezen. Zo bent u altijd op de hoogte van de de 

actuele stand van de voorzieningen.

Meer onafhankelijkheid

De grote watertanks verhogen de afstand naar 

het volgende vulstation en creëren daardoor 

meer bewegingsvrijheid en spontaniteit. De 

verswatertank in de dubbele bodem bevat 

155 liter, de afvalwatertank 100 liter.

De HYMER Tramp CL overtuigt door een omvangrijk standaard uitrustingspakket, dat 

u slechts zelden bij een half-integraal aantreft. Praktijkgerichte wooncomponenten maken 

van uw verblijf in de camper een aangename gebeurtenis en bieden u een aanzienlijke 

 onafhankelijkheid en veel plezier op reis.

Meer standaard highlights:

www.hymer.com/t-cl/standard

Gemakkelijke alleskunner

De draai- en in hoogte verstelbare loungestoe-

len in de cabine zijn volledig bekleed in hetzelf-

de stofdesign als de woonruimte. Met hun hoge 

zitcomfort en hun grote, instelbare armleunin-

gen nodigen zij uit tot een gemoedelijk avondje 

tv kijken of tot ontspannen rijden.

De afbeeldingen zijn slechts voorbeelden
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Wooncomfort
Hier is wonen een levensgevoel.

Prima opgeborgen

Erg praktisch is de kleine opbergruimte onder de zijstoel bij 

de ingang van de T 588 CL. Hier vinden schoenen en andere 

voorwerpen gemakkelijk een plaats.

Oase van licht

Het woongedeelte in de T 668 CL is licht en vriendelijk – 

dankzij optioneel grote dakluiken en een panoramisch dak 

met acrylglas, dat u in de cabine met geïntegreerde led- 

verlichting zal bekoren.

Behaaglijk wonen

Het interieur in de T 588 CL is standaard in het warme  

meubeldecor “Trentino Birnbaum” en in het stofdesign  

“Castello”.

Comfortabel zitten

De T 678 CL schittert dankzij de optioneel verkrijgbare 

L-vormige zitgroep in de nieuwe stofcombinatie “Millau”. 

De 360° draaibare tafel maakt het buitengewoon eenvoudig 

om plaats te nemen.

Neem een virtueel 

kijkje in de T-CL:

www.hymer.com/t-cl/360
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Mooie verbinding

Tussen de eenpersoonsbedden achteraan in de T 678 CL ge-

bruikt u de geïntegreerde, uittrekbare ladder als ondersteu-

ning voor een verbindingskussen – hier in het meubeldecor 

“Umbria Select”.

Indrukwekkend bed

Het grote tweepersoonsbed met koudschuimmatras met 

verschillende zones in de T 614 CL geeft een uitnodigen-

de indruk.

Met de kleinkinderen op reis

Het optioneel verkrijgbare hefbed, zoals hier in de T 614 CL, 

biedt veel plaats en is in de woonruimte geïntegreerd. Zo 

kunnen ook uw kleinkinderen mee.

Extra slaapplaats

In deze optionele uitvoering kunt u de tafel laten zakken. Met 

een extra kussen creëert u zo een bijkomend  slaapplekje.

Slaapcomfort
Een behaaglijk eiland voor 

vermoeide reizigers.
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Ruime keuken

Breed keukengedeelte in de T 614 CL met grote, diepe werk-

vlakken en daarnaast de koelkast – op verzoek ook met ge-

sloten bergvak.

Meer plaats voor keukentoestellen

Het neerlaatbare opbergvak boven het aanrecht in de 

T 614 CL is niet alleen uitermate handig, maar ook prima 

geschikt voor extra keukenapparaten.

Veel opbergruimte

Keuken in de T 678 CL met ver uitschuifbare laden en grote 

koelkast ertegenover.

Hier wordt het perfecte avondeten voorbereid.Keukencomfort
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Badkamercomfort
De royale badkamer laat 

niets te wensen over.

Duidelijke indeling

De ruime badkamer in de T 678 CL heeft een  overzichtelijke 

structuur: met een afzonderlijke douche, een  afzonderlijke 

ruimte met wastafel en wc en daartussen een kledingkast.

Droog en schoon

De comfortabele badkamer in de T 588 CL beschikt over een 

afsluitbare douchecabine, waardoor u bij de wastafel steeds 

droog en schoon staat.

Paradijs voor kleding

De badkamer achter in de T 668 CL is indrukwekkend door de 

ruime, afzonderlijke douche en een kamerhoge kledingkast.

Plaats voor uw spullen

Wasgedeelte in de ruime badkamer van de T 698 CL met 

kast in meubeldecor “Umbria Select” en veel opberg- 

mogelijkheden. 
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Warmwaterverwarming

Een hoogwaardig alternatief voor de warme-

luchtverwarming is het ALDE-warmwaterver-

warmingssysteem, dat met talrijke convecto-

ren een bijzonder aangename warmte creëert. 

Optioneel is het systeem met een energiebe-

sparende warmtewisselaar verkrijgbaar.

Licht en beschermd

Het grote, uitzetbare panoramadak boven de 

cabinestoelen zorgt voor nog meer licht in 

het woongedeelte. Voor de gewenste zicht- 

en  zonbescherming zorgt het geïntegreerde 

verduisterings rolgordijn.

Hightech in de keuken

De hoge TEC-Tower is het hoogtepunt van de 

moderne keukenuitrusting in de camper. Hij 

verenigt een koel-vriescombinatie (160 liter), 

oven en grill in een tijdloos nobel design en is 

zowel een blikvanger als een veelzijdige hulp.

Individueel comfort

De hoogwaardige aluminiumvelgen verlenen 

het voertuig al van buiten extra individuali-

teit en klasse. Door hun lage gewicht verho-

gen zij niet alleen het laadvermogen, maar ook 

de werking van de vering – en daarmee het 

rijcomfort.

Gezellig licht

Dankzij de indirecte led-verlichting en de hoog-

waardige kaderramen van acryl schept de sfeer-

verlichting een edele, gezellige sfeer in de hele 

woonruimte.

Verkwikkende rust

Het HYMER-slaapcomfortsysteem met hoog-

waardige schotellattenbodem brengt het voor-

deel van een koudschuimmatras optimaal tot 

uiting. Elk lichaamsdeel wordt met een passen-

de tegendruk ondersteund – voor een welda-

dige, heilzame nachtrust.

Extra comfort op verzoek

U wilt uw HYMER-camper nog meer individuele klasse geven? Hiervoor staan vele  attractieve 

extra’s tot uw beschikking. Een kleine greep vindt u hier. Uw HYMER-dealer informeert u 

graag over het volledige aanbod.

De afbeeldingen zijn slechts voorbeelden

HYMER T–CL 55

54



  +     +   +   +   +     +     +     +     +   

Tramp CL 598 Tramp CL 614Technische gegevens

Chassis

Tramp CL 668 Tramp CL 678 Tramp CL 698Tramp CL 514 Tramp CL 554 Tramp CL 578 Tramp CL 588

Indelingen en technische gegevens
De modellen van HYMER Tramp CL in één oogopslag.

Totale lengte (cm)

Totale breedte (235 cm) 

Totale hoogte (290 cm)

Stahoogte in woongedeelte (212 cm)

Massa in rijklare toestand ca. (kg)

Max. laadvermogen ca. (kg) / optie

Techn. toelaatb. max.massa (kg) / optie

Slaapplaatsen + optie

699

2.980

520 / 870

3.500 / 3.850

699

2.900

600 / 950

3.500 / 3.850

720

2.930

570 / 920

3.500 / 3.850

669

2.820

680 / 1.030

3.500 / 3.850

720

2.980

520 / 870

3.500 / 3.850

749

2.990

510 / 860

3.500 / 3.850

749

3.030

470 / 820

3.500 / 3.850

749

3.030

470 / 820

3.500 / 3.850

699

2.870

630 / 980

3.500 / 3.850

Optie = optionele uitvoeringAlle technische gegevens vindt u in de actuele prijslijst voor campers.
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