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VANTANA ONTOUR 
K60 FT 

 
 
 
 

Celková délka 5.998 mm 
 

Celková šířka 2.050 mm 

Max. přípustná hmotnost 3.300 kg 
 

 
 

  

                                                                                                 CENA:                        od 40.245 EUR
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TECHNICKÁ DATA  

Model K60 FT 
 

Počet osob za jízdy 4 

Počet náprav 2 
 

Tříbodové pásy 4 

Přední náhon 
  

Počet lůžek / volitelných 2 / 1 

Rozvor 4.035 mm 
 

Velikost lůžek  - francouzské lůžko 
(délka x šířka) 

1.850 x 1.500 / 1.340 mm 

Rozměr pneu 215 / 70 R 15 CP 
 

Plocha lůžka po přestavbě sezení 
na lůžko  

1.600 x 850 mm 

Poloměr otáčení 14,43 m 
 (délka x šířka)  

Celková délka 5.998 mm 
 

Objem palivové nádrže 75 l 

Celková šířka 2.050 mm 
 

Objem nádrže AdBlue 19 l 

Celková výška 2.642 mm 
 

Odpadní nádrž 90 l 

Světlá výška interiéru 1.905 mm 
 

Nádrž na vodu 95 l 

Celková povolená hmotnost 3.300 kg 
 

Venkovní zásuvka Na straně spolujezdce 

 
  

Nádrž na vodu Vpravo vzadu 

Hmotnost v prázdném stavu 2.688 kg 
 

Prostor pro plynové lahve 2 x 11 kg 

Hmotnost pro jízdu 2.809 kg 
 

Počet zásuvek (12 V / - / 2 

Náklad 491 kg 
 230 V)  

Hmotnost bržděného vozidla 2.500 kg 
 

Nabíječka 25 A 

 
 
 

 

PLNÉ VYBAVENÍ - HOBBYKOMPLETT 
 
 

Motorizace: FIAT Ducato 2.3 l – 120 Multijet, Euro 6d-TEMP, 
2,287 ccm, 88 kW / 120 hp, s technologií start/stop 

Podvozek: FIAT Light Chassis, 3,300 kg 

Disky: ocelové 15", original FIAT 

Vozidlo: ABS, Zrcátka, elektricky nastavitelná, vyhřívaná, 
Palubní počítač, Nafta 75 litrů, AdBlue nádrž 19 litrů, ESP 
vč. ASR, Hill Holder a TRACTION +, Airbag u řidiče             
a spolujezdce, Elektrická okna, Klimatizace - manuální 
převodovka s pylovým filtrem v kabině, Střešní anténa, 
Příprava pro rádio s reproduktory, Sada na opravu 
pneumatik, Převodovka, 6stupňová manuální, Výstražný 
trojúhelník a lékárnička, Imobilizér, elektronický, Centrální 
zamykání s dálkovým ovládáním 

Varianty designu: Barva - lak bílá, mřížka chladiče a lišty 
světlometů stříbrná, dekor černá 

 
Kabina: Držák na pohárek, držák na tablet a USB zásuvka, 

Sedadla řidiče a spolujezdce s područkami - „Kapitánská 

židle“, otočné a výškově nastavitelné, sedadlo řidiče            

a spolujezdce pokryté v originálním čalounění FIAT, police 

ve střeše kabiny, systém zatemnění pro přední a boční 

okna kabiny 

 

Okna: Výklopná okno, otevíratelná, dvojité zasklení,             

tónovaná, Kombinované kazety s plisovanou zatemňovací 

roletou a sítem proti hmyzu, pro všechna okna 

 

Spaní: rošt GOODSIDE®   

Nástavba: Posuvné dveře s oknem a odkládacími policemi 

Obytný prostor: Nástěnné skříňky s dostatkem úložného 

prostoru, Šatní skříň, Hladký přechod z kabiny do obytného 

prostoru 

Dekor nábytku: Cocobolo / Piquet Grey  

Čalounění: Arras  

Kuchyn: Lednice DOMETIC, 70 l, kompresorová, Kombinace 

vařiče a dřezu z nerezové oceli se 2 hořáky s elektrickým 

zapalováním, zasouvatelnpu baterií a skleněným krytem, 

Zásuvky, plně vysouvací, vložka na příbory, kuchyňská el. 

zásuvka 

Spaní: Francouské lůžko, Matrace ze studené pěny, 

roštový rám, otočný, Světelný spínač v oblasti spaní 

Koupelna: Kompaktní hygienická buňka s integrovanou 

sprchou, výsuvné sprcha, zároveň tvoří baterii pro 

umývadlo, otočná toaleta THETFORD, skříňka se 

zrcadlem, sklopné okno s matným sklem, otevíravé 

 LED světla: Světla na čtení v prostoru lůžka, Světla na 

čtení v prostoru sezení, Stropní světlo, Osvětlení pracovní 

plochy v kuchyni, Garážová světla 

Topení / klimatizace: Vytápěcí systém TRUMA Combi 4 

včetně 10 litrového přívodu teplé vody a ventilu ochranu 

před mrazem, ovládací panel TRUMA CP Classic, přívod 

horké vody v kuchyni a koupelně, vydechy topení  ksezení, 

do skříně a k lůžku
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Nástavba: Vysoce výkonná izolace B6 a XPS pěna, vnitřní 

podlaha GRP s tepelnou izolací XPS, Střešní okno 

DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, s plisovanou 

zatemňovací žaluzií  a sířtkou proti hmyzu v obnytném 

prostoru,  Střešní okno  DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 

mm, s plisovanou zatemňovací žaluzií  a sítkou proti hmyzu      

v prostoru spaní,, Plisovaná síť proti hmyzu v posuvných 

dveřích, Nástupní schodek, , Odkládací police v podlaze,  odtok 

vody žlábkem nad posuvnými dveřmi,  

Voda / plyn / elektro: Nádrž na odpadní vodu, 90 litrů, Nádrž na 

čerstvou vodu, 95 litrů, chráněná před mrazem, AGM obytná 

baterie, 12 V / 95 Ah, Regulační ventil  s přetlakovou ochranou 

(DIN EN 12 864), rozvod hadicemi,  kohouty v centrálním prostoru 

sezení, standardní ovládací panel Hobby, napájení,12 V / 230 

V, ponorné čerpadlo Twin

 
 
 

        ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA 
 
 

 

 
 

Motorizace  

FIAT Ducato 2.3 l – 140 Multijet, Euro 6d-TEMP, 2,287 ccm, 103 kW / 140 hp, , S technoligií start/stop       
a ECO-pack 

 

FIAT Ducato 2.3 l – 160 Multijet Power, Euro 6d-TEMP, 2,287 ccm, 118 kW / 160 hp, , S technoligií 
start/stop a ECO-pack 

15 kg 

FIAT Ducato 2.3 l – 180 Multijet Power, Euro 6d-TEMP, 2,287 ccm, 130 kW / 178 hp, , S technoligií 
start/stop a ECO-pack 

15 kg 

 
Spaní 

 

Polštáře na přestavbu sedací soupravy na lůžko 2 kg 

 
Podvozek 

 

FIAT Light Chassis, 3,500 kg 20 kg 

 
Disky 

 

Disky z lehké slitiny 16", original FIAT 10 kg 

 
Vozidlo 

 

Nádrž na naftu, 90 litrů 13 kg 

Přístrojová deska s chromovanými rámečky 
 

LED světlo denního svícení 0,2 kg 

Volant a řadicí páka v kožené úpravě 0,5 kg 

Přední nárazník lakovaný v barvě karoserie 
 

Tempomat 0,2 kg 

Automatická převodovka, 9-stupňová 18 kg 

Závěsné zatížení SAWIKO,odnímatelné 29 kg 

Závěsné zatížení SAWIKO, na pevno 29 kg 

 
Varianty designu 

 

Barva kabiny bílá, maska chladiče a lišty světlometů černá barva 
 

 
Kabina 

 

Sedadlo řidiče a spolujezdce potažené stejným čalouněním jako obytný prostor 3 kg 
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Rohožka v kabině 1,5 kg 

Systém zatemnění REMIS pro přední a boční okna kabiny 3,5 kg 

Tepelné závěsy včetně izolace podlahy 4,5 kg 

 
Okna 

 

Rámová okna, otevíratelná, dvojitě prosklená a tónovaná, pro standardní okna 8 kg 

Rámová okna, otevíratelná, dvojitě prosklená a tónovaná, v oblasti na spaní vlevo 1,9 kg 

Rámová okna, otevíratelná, dvojitě prosklená a tónovaná, v oblasti na spaní vpravo 1,9 kg 

Sklopné okno, otevíratelné, dvojitě prosklené a tónované, v oblasti na spaní vpravo 2,1 kg 

Sklopné okno, otevíratelné, dvojité prosklené a tónované, v oblasti na spaní vlevo 2,1 kg 

 
Nástavba 

 

Střešní okno DOMETIC SEITZ, Micro-Heki 280 x 280 mm, , s žaluzií a síťkou proti hmyzu na 
toaletě 

2 kg 

Střešní markýza THULE OMNISTOR v černé barvě, šířka 375 cm 31,9 kg 

Vstupní krok, elektricky ovládaný, šířka 550 mm 1,6 kg 

Odtok vody přes posuvné dveře s LED světlem 0,6 kg 

 
Obytný prostor 

 

Koberec, vyjímatelný 10 kg 

 
Čalounění 

 

Vigo 
 

 
Kuchyň 

 

Lednice DOMETIC, 90 litrů, dvojitá kompresorová technologie 2 kg 

 
Topení / klimatizace 

 

LCD control panel TRUMA Combi CP Plus 0,2 kg 

Příprava na klimatizaci 1,5 kg 

Topení TRUMA Combi 6 E, místo of Combi 4 1,1 kg 

 
Voda / plyn / elektro 

 

Nádrž na odpadní vodu, 90 litrů, vyhřívaná 1 kg 

Venkovní zásuvka 12 V / 230 V, včetně připojení satelitní / TV 0,4 kg 

Regulátor tlaku plynu TRUMA MonoControl vč. nárazového senzoru 1 kg 

Reguátor tlaku plynu TRUMA DuoControl vč. automatic přepínání, náraz. senzoru a EisEx odmrazovací system   2 kg 

Plynový filtr TRUMA for MonoControl or DuoControl 0,4 kg 
 

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

Hlasitý varovný system pro narkotizující plyny, propan a butan 1 kg 
 

Kouřový alarm 0,2 kg 
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USB – dvojitá zásuvka, 1 pro obytný a spací prostor  0,1 kg 

Příprava pro zpětnou kameru 0,8 kg 

Příprava pro solární zařízení 1 kg 

Přídavná paluvní 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 

 

Příprava pro satelitní systém 0,7 kg 

TV připojení, včetně 12 V / 230 V a anténní zdířky 0,1 kg 

 
 
 
 

      PAKETY 
 

ONTOUR Chassis Upgrade 2020 - K60 FT 

 

Palivová nádrž na naftu, 90 litrů 13 kg 

Přístrojová deska s chromovanými rámečky 

LED denní světlo 0,2 kg 

Volant a řadicí páka v kožené úpravě 0,5 kg 

ONTOUR Chassis Upgrade 2020 - K60 FT 
 

 

Tempomat 0,2 kg 
 

 

FIAT Light Chassis, 3,500 kg 20 kg 
 

 

Barva lakovaná bílá, maska chladiče a lišty 

světlometů černá, černá barva

Přední nárazník malovaný v barvě 
karoserie 

Sedadlo řidiče a spolujezdce potažené stejným 

čalouněním jakoobytný prostor 

3 kg 

 

ONTOUR Chassis Upgrade 2020 vč.. 

Automatické převodovky - K60 FT 

Palivová nádrž na naftu, 90 litrů 13 kg 

Přístrojová deska s chromovanými kroužky 

LED světlo denního svícení                            0,2 kg 

Volant a řadicí páka v kožené úpravě 0,5kg 

Přední nárazník lakovaný v barvě karoserie 

Disky z lehké slitiny 16", original FIAT 10 kg 
 

 

 
ONTOUR Chassis Upgrade 2020 vč. Automatické 

převodovky - K60 FT 
 

Tempomat 0,2 kg 
 

 

FIAT Light Chassis, 3,500 kg 20 kg 
 

 

Barva lakovaná bílá, maska chladiče a lišty 

světlometů černá, černá barva

Sedadlo řidiče a spolujezdce potažené stejným 

čalouněním jako obytná plocha 

3

 

k

g 

Disky z lehké slitiny 16", original FIAT 10 kg 
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VYOBRAZENÍ 
 

 

 


