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OPTIMA ONTOUR EDITION 
V65 GF 

 

 
 

 

Celková délka 6.779 mm 
  

Celková šířka 2.160 mm 
Max přípustná hmotnost 3.500 kg 
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TECHNICKÁ DATA 

 

Model V65 GF Velikost lůžka, manželské lůžko 2.000 x 1.400 mm 
 (délka x šířka)  

Počet náprav 2  Velikost postele, přeměna sedací 
soupravy na lůžko 

1.940 x 1.200 / 645 mm 

Přední náhon   (délka x šířka)  

Rozvor 3.800 mm  Objem palivové nádrže 90 l 

Rozměr pneu 225 / 75 R 16 CP  AdBlue - objem nádrže 20 l 

Poloměr otáčení 13,89 m  Odpadní nádrž 96 l 

Celková délka 6.779 mm  Nádrž na vodu 10 / 100 l 

Celková šířka 2.160 mm  Venkovní sprcha Na straněřidiče 

Celková výška 2.897 mm  Venkovní zásuvka Na straně spolujezdce 

Světlý výška interiéru 1.984 mm  Nástřešní klimatizační jednotka Záď 

Celková povolená hmotnost 3.500 kg  TV držák Vlevo u vstupu 
   Nádrž na vodu V sedadle 

Hmotnost v prázdném stavu 2.862 kg  Venkovní zásuvka na plyn Na straně spolujezdce 

Hmotnost pro jízdu 2.898 kg  Prostor pro plynové lahve 2 x 11 kg 

Náklad 602 kg  Počet zásuvek (12 V / 1 / 4 

Hmotnost bržděného přívěsu 2.000 kg  230 V)  

Síla stěn nástavby (podlaha / stěny / 42 / 34 / 34 mm  Nabíječka 25 A 

střecha)   Vnitřní rozměry garáže (délka x 860 / 910 x 2.010 x 1.100 mm 

Počet lidí za jízdy 4  šířka x výška)  

Tříbodové pásy 4  Garážová vrata na straně 
spolujezdce (vnitřní 

675 x 1.010 mm 

Počet lůžek / přídavných 2 / 1  rozměry: šířka x výška)  
     

   Garážová vrata na straně řidiče 
(vnitřní rozměry: šířka x výška) 

750 x 1.010 mm 

 
 
 
 
 

PLNÁ ZÁKLADNÍ VÝBAVA - HOBBYKOMPLETT 
 
 

Garáž a odkládací prostory: Garážová vrata na straně 
spolujezdce a řidiče, Zadní část snížená s tepelnou izolací 
XPS, Zadní garáž, izolovaná a vyhřívaná, s robustní 
podlahovou krytinou 

Spaní: rošt GOODSIDE® 

Nástavba: Markýza THULE OMNISTOR, šířka 350 cm, výsuvná 
hloubka 250 cm, GRP podlaha s tepelnou izolací XPS, GRP 
střecha pro optimální ochranu před kroupami Střešní svítidlo 
DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, s plisovaným žaluzií 
a síťkou proti hmyzu v obytném prostoru, Střešní okno 
DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, s plisovanou žaluzií 
a síťkou proti hmyzu v oblasti spaní, Střešní okno DOMETIC 
SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, s plisovanou žaluzií a síťkou 
proti hmyzu na toaletě. Vstupní dveře, extra široké s jedno- 
bodovým zamykáním, vnitřní rozměry: 605 x 1 740 mm, síťka 
proti hmyzu, držadlo, vstupní krok, elektricky ovládané, LED 
svatlo nad vstupem, výsuvná police na plyn, pojme 2 x 11 kg 
lahve, 

Obytný prostor: Nástěnné skříňky s dostatkem úložného 
prostoru, Skříň s vnitřním osvětlením, Hladký přechod 
z kabiny do obytného prostoru 

Dekor nábytku: Cocobolo / Piquet Grey 

Čalounění: Taiga 

Kuchyň: Lednička SLIM TOWER DOMETIC, 140, vč. 
odnímatelné 12-litrové mrazicí přihrádky, 3-hořákový vařič 
z nerezové oceli, s elektrickým zapalováním a skleněným 
krytem, dřez z nerezové oceli se skleněným krytem, 
kuchyňská linka se zásuvkou, rozšíření pracovní desky, 
stojany na koření v kuchyňské stěně, vložka na příbory, 
kuchyňská el. zásuvka 
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Motorizace: Citroën Jumper 2.2 l – BlueHDi 120, Euro 6d- 
TEMP, 2,179 ccm, 88 kW / 120 hp, s technologií start/stop 

Podvozek: Citroën Low-Frame Chassis Light, 3,500 kg 

Disky: Alloy rims 16", original Citroën 

Vozidlo: ABS, Zpětná zrcátka, elektricky nastavitelná a vyhří- 
vaná, prodloužená, Palubní počítač, Palivová nádrž, 90 l, 
AdBlue nádrž, 20 l, ESP vč. ASR, Hill Holder a HDC, Airbag 
u řidiče a spolujezdce, Elektrická okna, Klimatizace, manuální 
s pylovým filtrem v kabině, rádiová anténa integrovaná ve 
střeše, sada rádia s reproduktory, systém sledování tlaku 
v pneumatikách, sada na opravu pneumatik, převodovka 
šestistupňová manuální, přední blatníky, nárazník a kliky dveří 
kabiny lakované v barvě kabiny, Tempomat, Výstražný 
trojúhelník a lékárnička, Imobilizér, elektronické centrální 
zamykání s dálkovým ovládáním 

Varianty designu: Přední kabina bílá, maska chladiče černá, 
lišty světlometů stříbrná, dekor černá 

Kabina: Držák na nápoje, Střešní větrání - otevíratelné, dvojitě 
prosklené a tónované, Sedadla řidiče a spolujezdce s područkami 
„Kapitánská židle“, otočné a výškově nastavitelné, Sedadlo řidiče 
a spolujezdce potažené stejným čalouněním jako v obytném 
prostoru, rohožka v kabině , Univerzální police, systém Blackout 
REMIS pro přední a boční okna kabiny 

 
Okna: Sklopitelné okno, otevíratelné, s dvojitým zasklením 
a tónováním, Kombinovaná kazeta s plisovanou clonou a síťkou 
proti hmyzu pro všechna okna 

Spaní: Manželská postel, Matrace se studenou pěnou, 
Závěsné skříňky obíhající nad lůžkem, Prostor pro ložní 
prádlo, Spínač světla v ložnici 

Koupelna: Kompaktní toaleta s integrovanou sprchou, 
Sprchová zástěna, Sprchový sloup se sprchovým koutem 
a přihrádkami, Otočná toaleta THETFORD, Zrcadlová skříň, 
Umáývadlo, výsuvné 

LEDsvětla: Světla na čtení v oblasti na spaní a sezení, 
Stropní světlo, Osvětlení pracovní plochy v kuchyni, Garážová 
světla 

Topení / klimatizace: Vytápěcí systém TRUMA Combi 6 
včetně 10-litrového přívodu teplé vody a ventilu pro kontrolu 
mrazu, LCD ovládací panel TRUMA Combi CP Plus, Přívod 
teplé vody v kuchyni a koupelně, Výdechy topení na posezení, 
lůžka a do skříně, Příprava pro klimatizační jednotku na střeše 

Voda / plyn / elektro: Nádrž na odpadní vodu, 96 l, izolovaná 
a vyhřívaná, nádrž na čerstvou vodu, 10/100 litrů, chráněná 
před mrazem, baterie nástavby AGM, 12 V / 95 Ah, instalace 
chráněná před mrazem v podstavci podlahy, regulátor plynu  
s ochranou proti přetlaku (DIN EN 12 864) a hadicové vedení, 
regulační ventily plynu v kuchyňské jednotce, standardní 
ovládací panel Hobby, napájení, 12 V / 230 V, ponorné 
čerpadlo 

Multimédia: Výsuvný držák na TV s plochou obrazovkou, 
Navigační systém s DAB +, včetně CD / DVD přehrávače, 
databáze pro couvání a rozteč, LED plochá obrazovka 22 
"včetně tuneru / přijímače a DVD přehrávače, Satelitní systém 
KATHREIN CAP 650 včetně TWIN LNB, TV připojení , včetně 
12 V / 230 V , antení zásuvka 

 
 

ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA 
 
 

 
 

Okna  

Sklopné okno, otevíratelné, dvojitě prosklené a tónované, na straně řidiče v oblasti manželského lůžka, 840 x 

260 mm 

2,5 kg 

Orámovaná okna, otevíratelná, dvojitě prosklená a tónovaná, na straně řidiče v oblasti manželskou postelí, 840 x 

260 mm 

2,3 kg 

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

 
Motorizace 

 

Citroën Jumper 2.2 l – BlueHDi 140, Euro 6d-TEMP, 2,179 ccm, 103 kW / 140 hp, s technoligií start/stop  

Citroën Jumper 2.2 l – BlueHDi 165, Euro 6d-TEMP, 2,179 ccm, 121 kW / 165 hp, s technoligií start/stop 4 kg 

 
Zvýšení / snížení hmotnosti 

 

Zvýšení nosnosti na 3 650 kg bez jakýchkoli technických úprav  

 
Vozidlo 

 

Klimatitace, automatická  

Mlhovky 2 kg 

Závěsné zařízení SAWIKO, odnímatelné 29 kg 

Závěsné zařízení SAWIKO, napevno 29 kg 
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Kabina  

Tepelné závěsy včetně izolace podlahy 4,5 kg 

 
Nástavba 

 

Střešní okno DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, s želuziemi pro zatemnění a sítkou proti hmyzu 4,5 kg 

Vstupní dveře, extra široké s dvojitým zámkem, oknem, odpadkovým košem a přihrádkami, vnitřní rozměry: 605 
x 1740 mm 

1 kg 

Nošič na kola THULE pro 2 kola, užitečné zatížení 60 kg 8 kg 

Nošič na kola THULE pro 3 kola, užitečné zatížení 60 kg 11 kg 

Nošič na kola THULE pro 4 kola,, užitečné zatížení 60 kg 14 kg 

Nošič na kola SAWIKO Mikro pro 4 kola, užitečné zatížení 120 kg 30 kg 

Zadní sloupky 6 kg 

 
Obytný prostor 

 

Koberec v obytném prostoru, vyjímatelný 10 kg 

 
Kuchyň 

 

Trouba s elektrickým zapalováním a světlem 16 kg 

Digestoř DOMETIC 3 kg 

 
Spaní 

 

Polštáře na přestavbu sedací soupravy na lůžko 2 kg 

 
Topení / klimatizace 

 

Střešní klimatizace DOMETIC FreshJet vč. CI-BUS, s funkci topení, bez světlení, 32 kg 

2.2 KW  

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

 
Voda / plyn / elektro 

 

Ovládací panel TFT včetně CI-BUS a systému správy baterií se snímačem baterie HELLA 0,5 kg 

Venkovní sprcha na studenou vodu 0,5 kg 

Venkovní zásuvka 12 V / 230 V, vč. satellite / TV connection 0,4 kg 

Venkovní zásuvka na plyn 1,5 kg 

Regulátor tlaku plynu TRUMA MonoControl vč. Nnárazového senzoru 1 kg 

Regulátor tlaku plynu TRUMA DuoControl vč. automatic přepínání, náraz. senzoru a EisEx ochranou před zamrznutím. 2 kg 
Plynový filtr TRUMA pro MonoControl or DuoControl 0,4 kg 

  

Dalkový ukazatel pro regulator tlaku plynu TRUMADuoControl 0,6 kg 
Hlasitý varovný systém pro narkotizující plyny, propan a butan 1 kg 

  

HOBBY-CONNECT, dálkové ovládání kabiny mobilním telefonem 0,6 kg 
Kouřový alarm 0,2 kg 
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USB-dvojitá zásuvka, vždy1 pro spací a obytný prosor 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 
 
 
 

VYOBRAZENÍ 
 
 

 


