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OPTIMA DE LUXE 
T65 FL 

 

PŮDORYS 

  

Celková délka 

 

7.019 mm 

 Celková šířka 2.330 mm 

 Max. přípustná hmotnost 3.500 kg 

 
 

 
 

CENA: 64.965 EUR 
	

Upozornění: Vyobrazení představují příklady modelů, které se ve skutečnosti mohou lišit. 
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Počet lůžek pevných / přídavných 

Plocha lůžka, francouzské lůžko 

(délka x šířka) 

Plocha lůžka po přestavbě sezení 

(délka x šířka) 

2 / 2 
 
 

2.000 x 1.400 / 1.100 mm 
 
 

2.120 x 1.200 mm 

Objem palivové nádrže 75 l 

Objem nádrže na AD-Blue 19 l 
 

Odpadní nádrž 96 l 

Nádrž na vodu 10 / 100 l 
 

Venkovní sprcha                                                       Na straně řidiče 

Venkovní zásuvka                                         Na straně spolujezdce 
 

Nástřešní klimatizační jednotka Střed / záď 

Držák na televizor Vlevo u vstupu 
 

Nádrž na vodu                 V sedadle 

Venkovní zásuvka na plyn                            Na straně spolujezdce 
 

Prostor pro plynové láhve 2 x 11 kg 

Počet zásuvek (12 V / 230 V) 2 / 5 
 

Nabíječka 25 A 

Přihrádka na odpadky (světlý rozměr 

šířka x výška) 

1.150 x 700 mm 

 
 
 

PLNÁ VÝBAVA - HOBBYKOMPLETT 
 
 

Spaní: laťový rošt GOODSIDE®  

Motorizace: FIAT Ducato 2,3 l - 140 Multijet, Euro 6d-TEMP, 
2.287 ccm, 103 kW / 140 PS, s technologií Start / Stop a d ECO-
Pack  

 Podvozek: FIAT Tiefrahmen-Chassis Light, 3.500 kg | 

 Disky: ocelové 15", Originál FIAT, s okrasnými kryty 

 Vozidlo:   

- ABS,  

- Elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zrcátka, 
prodloužená,   

- Palubní počítač, nádrž na naftu 75 l, nádrž na 
AdBlue 19 l, ESP vč.  ASR, Hillholder                      
a TRACTION+, Airbag u řidiče i spolujezdce, el. 
Ovládání oken, Přístrojová deska s chromovým 
lemováním,  Klimatizace -  manuální s pylovým 
filtrem v kabině, LED-světla denního svícení, Volant 
a řadicí páka s koženým potahem, integrovaná 
radioanténa ve střeše, Příprava na rádio s 
reproduktory, Souprava na opravu pneumatik, 
Šestistupňová manuální převodovka, Lapače 
nečistot vpředu, Přední nárazníky lakovány v barvě 
vozidla,, Tempomat , Výstražný trojúhelník                
a lékárnička, Imobilizér, Centrální dálkové ovládání 
dveří 

 

Obytný prostor: 

Šatna v prostoru vstupu, Skříň na pověšení s velkým úložným 
prostorem Skříň na šaty s vnitřním osvětlením, Zásuvka na boty    
v prostoru vstupu, Přechod z kabiny do obytného prostoru bez 
prahu nebo schodku,  

Dekor nábytku: jasan ashai / magnolie 

Čalounění: Florenz 

Kuchyně: Lednice Slim-Tower DOMETIC, 140 l, vč.  vyjímatelné 
mrazicí přihrádky 12 l,   

Tříhořákový nerezový vařič s elektrickým zapalováním                  
a skleněným krytem, nerezový dřez s krytem, sloužícím jako 
prkénko na krájení,  

Zásuvky o komfortní velikosti s plným vyložením a měkkým 
zavíráním, Kuchyňský pultík, , Polička na koření na závěsné 
skříňce, Držák na utěrky, Vložka na příbory v zásuvce, kuchyňská 
zásuvka  

Spaní : Francouzské lůžko, pěnové matrace, Límec a regál na 
konci lůžka, závěsná skříňka podél celého prostoru lůžka, 
Vypínač světla v prostoru spaní 

 
 

TECHNICKÁ DATA  

Model T65 FL 

Počet náprav 2 

Přední náhon  

Rozvor 4.035 mm 

Rozměr pneu 215 / 70 R 15 CP 

Poloměr otáčení 14,43 m 

Celková délka 7.019 mm 

Celková šířka 2.330 mm 

Celková výška 2.775 mm 

Světlá výška interiéru 1.984 mm 

Celková povolená hmotnost 3.500 kg 

Hmotnost v prázdném stavu 2.966 kg 

Hmotnost pro jízdu 3.002 kg 

Náklad 498 kg 

Hmotnost bržděného přívěsu 2.000 kg 

Síla stěn nástavby 
podlaha/stěny/střecha 

42 / 34 / 34 mm 

Počet osob za jízdy 4 

Tříbodové pásy 4 
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Varianty designu:  lak kabiny – bílá, maska chladiče a 
rámečky světlometů černé, dekor černý,  

 
Kabina: Držák na pohárky, Držák na tablet a nabíjecí zásuvka 
USB, Nastavitelné střešní pkno s dvojitým tónovaným zasklením, 
Sedadla řidiče i spolujezdce s područkami („Kapitánská židle“), 
otočná a výškově nastavitelná, potažená  stejným potahem jako  
v interiéru, Rohožka u řidiče, Police lemující horní část kabiny, 
Systém  zatemnění  REMIS  pro přední a boční okna kabiny 
 
Okna:  Nastavitelná okna se závěsy a dvojitým zasklením, 
tónovaná, Kombikazety se zatmívací roletou a síťkou proti hmyzu 
u všech oken 
 
Nástavba: Laminátová  podlaha vyztužená skelnými vlákny        
s polystyrenovou izolací, Laminátová střecha  GFK - pro 
optimální ochranu před kroupami, Střešní okno  DOMETIC 
SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, s roletou a sítí proti hmyzu         
v obytném prostoru, Střešní okno  DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 
400 x 400 mm s roletou a sítí proti hmyzu v prostoru spaní, 
Střešní okno  DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm            
s roletou a sítí proti hmyzu v koupelně,  Střešní markýza THULE 
OMNISTOR, šířka 375 cm, vyložení  250 cm, Extra široké vstupní 
dveře s dvojitým zavíráním, okénkem, nádobou na odpadky        
a přihrádkami, světlost: 605 x 1.740 mm, síť proti hmyzu ve 
vstupních dveřích, vstupní madlo s osvětlením, elektricky 
ovládaný nástupní schůdek, LED-osvětlení vchodu, zadní svítilna 
s dynamickými ukazateli směru, 
Zásuvka na plynové lahve, vhodná pro 2 láhve 11-kg,  
Hliníkové ochranné lišty 
 
 Garáže / Odkládací prostory: Úložný prostor na zádi s 
polystyrenovou izolací 

Koupelna: Koupací prostor se samostatnou sprchou, 
Sprchová zástěna, Sloupek se sprchovou armaturou 
a odkládacími přihrádkami,  Otočná toaleta  
THETFORD, Skříňka se zrcadlem, skládací dveře, , 
Vytahovací šňůra na prádlo 

 LED Osvětlení: Osvětlení Ambiente, provedení            
v závislosti na modelu Svítidla na „labutím krku                
v prostoru spaní a nad sedací soupravo, Stropní svítidla 
v obytném prostoru a v prostoru pro spaní, Spot ve 
sprše, Osvětlení pracovní plochy v kuchyni, 
Osvětlení garáže 

Vytápění, Klimatizace: Topení  TRUMA Combi 6  vč. 10-
litrového ohřívače vody a pojistným ventilem proti  mrazu, LCD- 
ovládací panel TRUMA Combi CP Plus, Rozvod teplé vody        
do kuchyně a koupelny, Zimní ofukování pro sedací soupravu,   
do úložné skříně a prostoru  spaní.  

Voda / Plyn / Elektro: Nádrž na odpadní vodu, 96 l, izolovaná  
a vytápěná, Nádrž na čerstvou vodu, 10 / 100 l, chráněná proti 
mrazu, Palubní baterie AGM, 12 V / 95 Ah, Instalace v podlaze 
chráněné proti mrazu, Regulátor plynu s jištěním proti přetlaku 
(DIN EN 12 864) a rozvod hadicemi, Rozdělovač plynu            
v kuchyňské skříňce,, Ovládací panel s tranzistory TFT vč.  
CI-BUS a systémem managementu baterie se senzorem 
HELLA, napájení, 12 V / 230 V,  

Tandemové ponorné čerpadlo 

Multimédia: Výsuvná konzola pro plochý televizor, 
Reproduktory v prostoru sezení, dva kusy, Navigační systém 
s DAB+, vč.. CD- / DVD-přehrávače 

Zpětná kamera a databáze odstavných parkovišť, Příprava     
na satelitní zařízení,  Přípojka TV vč. 12 V / 230 V  a zásuvky     
pro anténu 

 
ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA  

 
Motorizace 

 

FIAT Ducato 2,3 l - 160 Multijet Power, Euro 6d-TEMP, 2.287 ccm, 118 kW / 160 PS, s technologií  Start- / Stop- 

A  ECO-Pack 

15 kg 

FIAT Ducato 2,3 l - 180 Multijet Power, Euro 6d-TEMP, 2.287 ccm, 130 kW / 178 PS, s technologií  Start- / Stop- 

A  ECO-Pack 

15 kg 

 
Podvozek 

 

FIAT Tiefrahmen-Chassis Maxi, 4.250 kg (nur in Verbindung mit 140-PS-Motor) 40 kg 

FIAT Tiefrahmen-Chassis Maxi, 4.400 kg (nur in Verbindung mit 160-PS- oder 178-PS-Motor) 40 kg 

 
Zvýšení / snížení hmotnosti 

 

Zvýšení na  3.650 kg, bez technické změny  
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Disky 

Ocelové disky 16", Original FIAT 16 kg 

Disky z lehkého kovu 16", Original FIAT 10 kg 

Vozidlo  

Nádrž na naftu, 90 l 13 kg 

Automatická převodovka, 9-stupňová 18 kg 

Klimatizace, automatická  

Mlhová světla 2 kg 

Závěsné zařízení SAWIKO, odnímatelné 29 kg 

Závěsné zařízení SAWIKO, star 29 kg 

 
Varianty designu 

 

Lakování kabiny - šedá, maska chladiče a rámečky světlometů - stříbrná, Dekor šedá  

Lakování kabiny - černá, maska chladiče a rámečky světlometů - stříbrná, Dekor černá  

 
Kabina 

 

Termo závěsy včetně izolace podlahy 4,5 kg 

 
Okna 

 

Nastavitelná rámová okna s dvojitým zasklením a tónováním, 8 kg 

 
Nástavba 

 

Střešní okno DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, s roletami pro zatemnění a proti hmyzu, v prostoru 
pro spaní 

4,5 kg 

Nosič na kola THULE na 2 kola, užitečné zatížení 60 kg 8 kg 

Nosič na kola r THULE na 3 kola, užitečné zatížení 60 kg 11 kg 

Nosič na kola THULE na 4 kola, užitečné zatížení t 60 kg 14 kg 

Nosič na kola SAWIKO Mikro na 4 kola, užitečné zatížení 120 kg 30 kg 

Zadní sloupky 6 kg 

 
Obytný prostor 

 

Sedací souprava do L se zvedacím stolem na sloupku, otočným o 360°, provedení závislé na modelu 15 kg 

Koberec v obytném prostoru, vyjímatelný 10 kg 

 
Kombinace čalounění 

 

Vigo  

 
Kuchyně 

 

Trouba s elektrickým zapalováním a osvětlením 16 kg 

Digestoř DOMETIC 3 kg 

 
Spaní 

 

Polštáře pro přestavbu sedací soupravy na lůžko 2 kg 
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Topení / klimatizace  

Střešní klimatizace DOMETIC FreshJet vč. CI-BUS, s funkcí topení, bez osvětlení, 2,2 KW 32 kg 

Příprava na klimatizaci 1,5 kg 

Topení TRUMA Combi 6 E, místo Combi 6 1,1 kg 

 
Voda / plyn / elektro 

 

Venkovní sprcha na studenou vodu 0,5 kg 

Venkovní zásuvka 12 V / 230 V, vč. přípojky SAT- / TV 0,4 kg 

Venkovní zásuvka na plyn 1,5 kg 

Regulátor tlaku plynu TRUMA MonoControl vč. nárazového senzoru  1 kg 

Regulátor tlaku plynu TRUMA DuoControl vč. automatického přepínání, nárazového senzoru  a EisEx 
ochranou před zamrznutím 

2 kg 

Plynový filtr TRUMA pro Mono- oder DuoControl 0,4 kg 

Dálkový ukazatel pro regulátor tlaku plynu TRUMA DuoControl 0,6 kg 

Hlasitý varovný systém pro narkotizující plyny a   propan a butan 1 kg 

HOBBY CONNECT Dálkové ovládání kabiny mobilním telefonem 0,6 kg 

Hlásič kouře 0,2 kg 

USB-dvojitá zásuvka, vždy 1x für pro obytný a spací prostor 0,1 kg 

Příprava na solární zařízení 1 kg 

Přídavná palubní baterie AGM, 12 V / 95 Ah 28 kg 

Přídavná zásuvka 12 V (umístění volitelné) 0,5 kg 

Přídavná zásuvka 230 V (umístění volitelné) 0,5 kg 

 
Multimédia 

 

Plochá LED obrazovka 22" vč. tuneru/přijímače a přehrávače DVD 3,4 kg 

Satelitní zařízení KATHREIN CAP 650 vč. TWIN-LNB 15 kg 


