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BLAGOVNA
ZNAMKA
PHANTOM
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Blagovna
znamka
PHANTOM
ADVENTURE
predstavlja
visokokakovostne in inovativne izdelke v industriji avtodomov.
Naša filozofija je izdelava ultralahkih in trpežnih vozil narejenih iz
ogljikovih vlaken s športnimi linijami na zunanji strani in prostornimi,
funkcionalnimi rešitvami na notranji strani in uprabo naravnih,
okolju prijaznih materialov.
Zaradi uporabe visokotehnoloških izdelkov in inovativnih postopkov
z našimi vozili dosežemo zelo majhno skupno težo pripravljeno
na potovanje in s tem visoko možno koristno obremenitev.
Novi, luksuzni razred PHANTOM ADVENTURE ponuja tudi izjemno
udobje, izjemne oblikovne lastnosti in ustreza najvišjim standardom
kakovosti. PHANTOM ADVENTURE OFFROAD VANS so zasnovani za
terensko uporabo in naredijo običajno potovanje v  nepozabno
doživetje.

Razred PHANTOM ADVENTURE vključuje visokokakovostna
terenska potovalna vozila za posebne zahteve, ki
temeljijo na:

OSNOVNA
VOZILA

•   VW Crafter / MAN TGE za modele PHANTOM
     Adventure Shadow in SportĐ
• Mercedes-Benz Sprinter za model PHANTOM 		
Adventure Ghost
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PHANTOM ADVENTURE
SHADOW IN SPORT
OSNOVNA OPREMA OSNOVNEGA VOZILA
VW Crafter 35 L3H3, 8-stopenjski avtomatski menjalnik, 2.0 TDI motor, 130 kW / 177 KM
• Zunanja barva indij siva, kovinska
• Prevleke za sedeže iz blaga, dizajn “Austin”, svetlo sive barve
(usnjeno oblazinjenje za doplačilo)
• Shranjevalni predal pod stropom v voznikovi kabini
• Asistenca za spust  „Hill Descent Assist”
• Paket luci vidljivost PLUS
• CAR NET
• Stranska stekla v potniški kabini
• Fiksna vlecna kljuka
• Parkirna zavora zložljiva
• Vzratna kamera
• Žarometi z LED dnevnimi lučmi
• Navigacijski system Discover Media
• Vrtljiv voznikov in sovoznikov sedež
• Ogrevan voznikov in sovoznikov sedež
• Sovoznikiova zračna blazna z moznostjo deak
• Ogrevano vetrobransko steklo
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•
•
•
•
•
•
•
•

Tempomat
Večfunkcijski volan
Ročaj na stebričku B
Zapora diferenciala
Električno nastavljiva, ogrevana in zložljiva zunanja ogledala
Ojačano sprednje vzmetenje
Stranske luči
Dvosedežna klop z vgrajenimi tritočkovnimi varnostnimi
pasom
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PHANTOM ADVENTURE
GHOST
OSNOVNA OPREMA OSNOVNEGA VOZILA
Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI avtomatski, 3.0 CDI motor, 140 kW / 190 KM, Euro VI D.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Selenit siva, kovinska
Komfortni paket
Tehnicni paket 1, 3 in 4
Različica iz pravega usnja, antracit
Usnjen volan
Pogon na vsa kolesa se lahko aktivira z redukcijo prestav
13-polna vtičnica za priklopnik
24 mesecev podaljšana garancija za osnovno vozilo
Izhodne luči na vratih kabine
7G-Tronic samodejni menjalnik
Pomoč pri speljevanju v klanec
Trosmerni pokrov za predalčke za shranjevanje na armaturni
plošči
Drsna vrata z električnim pripomočkom za zapiranje
THERMOTRONIC avtomatska klimatska naprava
93-litrski rezervoar za gorivo
Rešetka hladilnika v barvi karoserije, kromirana rešetka

• LED visokozmogljivi žarometi
• Multimedijski sistem Navi MBUX z 10,25 “zaslonom
• Kombinirani instrument s 5,5-palčnim barvnim zaslonom in
funkcijo DAB
• Meglenke z zavojem
• Parkirni paket s 360 ° kamero in Drive Away Assist
• Udoben sedež na voznikovi in sovoznikovi strani z
ogrevanjem sedeža in podstavnim vozičkom
• Črna jeklena platišča za terenske pnevmatike
• Ojačana sprednja os
• Električno nastavljiva, ogrevana in zložljiva zunanja ogledala
• Dvosedežna klop z vgrajenimi tritočkovnimi varnostnimi
pasovi
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OPREMA
Standardna oprema modelov PHANTOM Adventure je zelo
obsežna in je bila izbrana tako, da vam vozila v vsaki sezoni
nudijo neprimerljivo potovalno izkušnjo. Dobro premišljene in
inteligentne podrobne rešitve omogočajo optimalno izrabo
prostora z največjim udobjem.
Standardno opremo lahko individualno razširite in dopolnite
glede na vaše želje in potrebe ali želene cilje potovanja.

18

CARBON FIBER TECHNOLOGY
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OPTIMIZIRALI
SMO TEŽ
TEŽO NAŠIH
VOZIL

Plastika, ojačana z ogljikovimi vlakni (CFRP) ali laminat iz ogljikovih
vlaken, je material prihodnosti, ko gre za lažja in varnejša vozila
ter povečanje učinkovitosti porabe goriva. CFRP je sestavljen
iz ogljikovih vlaken, ki so vdelana v matriko iz sintetične smole
(npr. Epoksidne smole). Sloji vlaken, položeni v različnih smereh v
povezavi z matrico, povzročajo visoko trdnost in togost z majhno
težo.
Vse dele iz ogljikovih vlaken za naša vozila izdelujemo v naši
tovarni.
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ZVOČNA IZOLACIJA
ZVOČ
IN IZOLACIJA
Posebna zvočna izolacija na stenah in stropu zagotavlja mirno in
sproščeno izkušnjo v bivanju in vožnji. Učinkovita 30 mm debela
izolacija zagotavlja prijetne temperature v vozilu. Stekla zadnjih
vrat opremimo s termo steklom.
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NOTRANJOST

Vsak PHANTOM Adventure Van je opremljen z visokokakovostnimi
stenskimi in stropnimi oblogami iz akustične pene zaprtih celic, ki
je prekrita s posebno trpežnim sintetičnim usnjem. Vsi materiali,
ki jih uporabljamo, so negorljivi in zelo trpežni.Optional sind
die Sitzpolster in Leder in verschiedenen Farben und Dessins
bestellbar, auf Wunsch auch mit Nähten in Akzentfarben.
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OSKRBA Z VODO

Naš vodni sistem zagotavlja zanesljivo oskrbo s hladno in toplo
vodo tako v kuhinji kot v kopalnici. Sestavljen je iz 112 ali 85-litrskega
rezervoarja za svežo vodo (odvisno od izbrane opreme), električne
črpalke z le minimalnimi energetskimi potrebami in ogrevane in
izolirane 55-litrske posode za odpadno vodo.
Za čiščenje vode vgradimo tudi filter z aktivnim ogljem. Rezervoar
za vodo lahko hitro in enostavno napolnite s cevjo prek lahko
dostopnega zunanjega priključka
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PLINSKI SISTEM
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Sistem s tekočim plinom oskrbuje ogrevanje, kuhalne prostore in
zunanji žar ter ogreva vodo. Rezervoar za utekočinjeni LPG plin
je nameščen pod šasijo vozila. Polnjenje z LPG plinom je enako
enostavno in varno kot polnjenje z dizelskim gorivom ali bencinom.
Mreža bencinskih servisov pokriva Nemčijo in Evropo. Plinski
sistem je opremljen z detektorjem plina in senzorjem trčenja, tako
da lahko med vožnjo upravljate s plinskim grelnikom in gretjem.
Prostornina rezervoarja za plin v različici opreme s ogrevanjem
na plin TRUMA znaša 60 litrov, pri ogrevanju z dizelskim gorivom
pa 15 litrov.

Kopalnica PHANTOM Adventure Vans je standardno opremljena s
strešnim odzračevalnikom DOMETIC FanTastic Vent. To zagotavlja
hitro izmenjavo toplega, zastarelega ali vlažnega zraka, ter je
prijetno tih in varčen z energijo. Srce te prezračevalne rešitve je
močan vrtljivi ventilator, ki je trdno vgrajen v strešno okno in ga je
mogoče po potrebi prilagoditi.

HLAJENJE /
ZRAČ
ZRA
ČENJE

Opcijski strešni klimatski sistem DOMETIC Freshjet 2000 s črnim
ohišjem zagotavlja prijetne temperature v vozilu, tudi, ko ste v
vročih in vlažnih predelih. Zaradi razmeroma velike porabe
energije klimatske naprave to možnost priporočamo samo za
potovanja, kjer lahko svoje vozilo redno priključujete na električno
omrežje.
Za terensko uporabo ali za potovanja v države z slabo oskrbo
z električno energijo, lahko namesto klimatskega sistema v
spalni in bivalni prostor namestite dodatne prezračevalne
odprtine FanTastic Vent. Ti imajo majhno porabo energije tudi pri
neprekinjenem delovanju in tako ščitijo baterije.
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OGREVANJE
Naši ogrevalni sistemi so zasnovani za izredno nizke
temperature, tako da je zagotovljena udobna toplota
v notranjosti vašega kombija ves čas, tudi ko potujete v
hladnem podnebju ali v neugodnih razmerah.
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HOT

LITHIUM-IONENBATERIJE
Litij-ionske baterije so idealne za daljše delovanje velikih porabnikov
energije, imajo kratke polnilne čase, visoko učinkovitost cikla, so
praktično odporne na udarce in so idealne za uporabo v težkih
pogojih.
Litij-ionske baterije so običajno dražje od običajnih baterij AGM,
imajo pa tudi trikrat daljšo življenjsko dobo od običajnih baterij.
Litij-ionske baterije, nameščene v naših vozilih, se polnijo in
izpraznijo do -30 ° C in zagotavljajo največjo zmogljivost polnjenja
in praznjenja tudi pri ekstremnih zunanjih temperaturah.
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SOLARNI SISTEM
Strešni sonče celice omogočajo   proizvodnjo energije in
zagotavljajo neodvisnost od javnega električnega omrežja.
Sončni sistem polni vse 12-voltne baterije, ki smo jih namestili.
To pomeni, da je luči, hladilnike in vtičnice še vedno mogoče
upravljati daleč od civilizacije. Sončne celice lahko namestite
neposredno na sistem strešnih nosilcev ali na strešne kovčke, da
prihranite prostor, da lahko prostor na strehi optimalno izkoristite.
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INVERTER
Pretvornik pretvori enosmerni tok iz baterije v običajni izmenični tok,
ki ga lahko uporabite za napajanje vseh vrst naprav. Ta možnost
je nujna, če nameravate uporabljati naprave, kot so indukcijska
kuhalna plošča, računalnik ali kaj podobnega. Zmogljivost
vašega napajalnega sistema določa delovanje zahtevanega
pretvornika. Večina elektroenergetskih sistemov, ki jih namestimo,
uporablja pretvornik z močjo 2000 W.
Nadzorna plošča vsebuje pomembne informacije o stanju
napolnjenosti baterij, ter dohodnih in odhodnih voltih in
amperih. Te informacije so še posebej pomembne, če ste na
poti neodvisno od omrežja in morate svoje energetske potrebe
načrtovati strateško.
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NADZORNA
PLOŠČ
PLOŠ
ČA
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SIMARINE PICO one je vodoodporen in prašno odporen baterijski
monitor z algoritmom Real-Time Battery Health ™ za natančno
merjenje stanja baterije. Določa nove standarde glede
oblikovanja, funkcionalnosti, povezljivosti in uporabnosti. Barograf
beleži natančne vrednosti zračnega tlaka in ustvarja trende in
procese.
Na voljo so brezplačne aplikacije SIMARINE za Android in
iOS, s katerimi lahko svoj PICO enega povežete s pametnim
telefonom prek WLAN-a. Aplikacije vam omogočajo spremljanje
vseh podatkov o bateriji in rezervoarju, nalaganje zgodovine,
urejanje in obnavljanje nastavitev ter celo posodobitev vdelane
programske opreme za dodajanje novih funkcij.
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ZUNANJA OPREMA
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•
•
•
•
•
•
•

Sistem strešnih partljaznik
Zadnja lestev
Nosilec za rezervno kolo na zadnjih vratih
Komplet drsnikov
Bullbar (sprednja zaščitna lok)
Lazer LED luči / luč
Schnorkel (standardna oprema pri modelih Shadow in Sport,
neobvezna pri modelu Ghost)
• Aluminijasta zaščita pred motorja, prenosa in samodejnega
menjalnika (neobvezno)

Naši strešni partljažnik PHANTOM so izdelani okoli okvirja
iz aluminija, da zagotavljajo največjo vzdržljivost in hkrati
zmanjšujejo težo. Idealne so za namestitev sončnih
kolektorjev, svetlobnih LED trakov in strešnih šotorov ter
strešne terase. Vse strešne nosilce PHANTOM Roof-Rack
so oblikovali naši oblikovalci, pri čemer so upoštevali
vse sestavne dele na strehi dostavnikov PHANTOM. Vsi
deli sistema strešnih artljažnik so za največjo obstojnost
prašno lakirani.

35

STREŠNI PRTLJAŽ
PRTLJAŽNI
SISTEM
Prevozite strešne kovčke, deske za surfanje ali kajake, na streho namestite strešni šotor ali
sončne celice. Strešne nosilce izdelujemo tako, da so kljub  tovoru vsi deli strehe, kot so strešne
klimatske naprave, strešne prezračevalne odprtine, tende ali sončne celice, prosto dostopni.
Uporaba sistema strešnih nosilcev zahteva namestitev zadnje lestve.
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LESTEV NA ZADNJIH VRATIH
Aluminijasta lestev vseskozi zagotavlja hiter in enostaven dostop do strehe.

PREDNJA ZAŠČITNA / BULL BAR
Bullbar, posebej zasnovani za naša vozila s strani oblikovalcev PHANTOM, ščitijo prednjo
površino vašega kombija tudi na neravnih terenih. Naše sprednje zaščitni lok nimajo
odobritve TÜV / ABE, vendar je to v pripravi. Model Mercedes-Benz Sprinter je trenutno v
fazi razvoja.

STREŠNI KOVČKI
Veliko, mokro ali umazano opremo varno shranjujte v trdnih aluminijastih strešnih
omarah, ki jih lahko naročite, kot dodatno opremo. Sistem strešnih nosilcev Roof-Rack
omogoča montažo do štirih strešnih kovčkov. Sončne celice lahko namestite tudi na
strešne kovčke, da prihranite prostor.

ROCK SLIDER
Masivni drsniki ščitijo podvozje vašega vozila in vam olajšajo vstop.
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KOMPRESOR
Povečati zračni tlak v pnevmatikah po vožnji po cesti, pesku ali
snegu, čiščenju notranjosti vozila ali opreme pred umazanijo in
vodo ali polnjenju pnevmatik na kolesu. Opcijski zračni kompresor
12 V / 120 PSI proizvajalca ARB ima spiralno cev in polnilnik
pnevmatik. Priključimo lahko do dve zapori diferenciala.
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LAZER LED LUČ
LUČI /
SVETLOBA
Z visokokakovostnimi LED lučmi Lazer lahko osvetlite gozdno
pot, svoje skladišče ali zagotovite dodatno svetlobo, kjer koli
jo potrebujete. Na sprednji strani strešnega sistema PHANTOM
Roof-Rack je serijsko nameščena velika svetlobna LED luč. Po
želji se lahko v sistem strešnih nosilcev ali v rešetko hladilnika
vgradijo dodatne LED luči na strani in zadaj. Ohišje LED luči je
nepremočljivo in kljubuje tudi najbolj ekstremnim pogojem
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NOTRANJI
PROSTOR

•
•
•
•
•

Sedežna skupina
Kuhinja
Kopalnica
Spalni del
Zadnja garaža
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SEDEŽŽNA SKUPINA
SEDE
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Pod udobno klopjo za dve osebi je grelnik TRUMA, rezervoar za
svežo vodo ali dodaten prostor za shranjevanje, odvisno od
izbrane opreme. Vrteči se sedež za voznika in sovoznika ustvarjata
prostoren dnevni prostor, ki ponuja dovolj prostora za družabna
srečanja ali prijetne večere ob gledanju televizije.
Jedilna miza ima razširljivo površino mize in stabilno, zložljivo
nogo. Miza se lahko uporablja tudi zunaj vozila.

SEDEŽŽNA SKUPINA
SEDE
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KUHINJA

Stenske omare ponujajo veliko prostora za shranjevanje vaših
kuhinjskih pripomočkov. Sistem mehkega zapiranja zagotavlja,
da se predali nežno in tiho zapirajo. V delovnem prostoru kuhinje
je kombinacija pomivalnega štedilnika z razdeljenim steklenim
pokrovom, dvema gorilnikoma in mešalno pipo z eno ročico.
Hladilnik s skupno prostornino 95 litrov se nahaja pod zložljivo
posteljo na voznikovi strani v zadnjem delu vozila.
Pod štedilnikom lahko izbirate med velikim predalom ali dodatnim
hladilnikom kompresorskega predala s prostornino 51 litrov.
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KUHINJA
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KOPALNICA

Prostorno kopalnico lahko od dnevnih in spalnih prostorov
ločite z rolo vrati v aluminijasti obliki in je opremljena z zložljivim
umivalnikom, ki prihrani prostor, ali kasetnim straniščem ali
straniščem za kompostiranje Nature’s Head®. Velika tuš kabina
se odvaja z elegantnimi talnimi odtoki, vgrajenimi v tla. Stenska
omarica ponuja dovolj prostora za vašo kozmetiko, na strani
stranišča pa je tudi omarica z roletami.
Odprta kopalnica ponuja odločilne prednosti, zlasti v kombiju.
Kljub bujnemu prostoru za prhanje zavzame malo prostora v
vozilu. Če tuš kabina ni v uporabi, poveča kuhinjo in prostor za
gibanje. To ustvarja velikodušen, odprt občutek prostora.
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SPALNI DEL POSTELJA
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Spalni del ima dvodelno zložljivo prečno posteljo z udobnim
ležiščem 1,60 x 1,86-1,90 metra v modelu Shadow in 1,50 x
1,90 metra v modelu Ghost. PHANTOM Adventure Sport ponuja
vzdolžno posteljo z ležiščem 1,70 x 1,86 metra. Postelja se lahko
zloži skupaj z blazinami in odejami. Omogoča neoviran dostop
do hladilnika in omaric v zadnjem delu vozila ter nemoten prevoz
večjih predmetov, kot je kolo v zadnji garaži. Nad posteljo sta dve
bralni lučki LED in vtičnice USB.

SPALNI DEL - POSTELJA
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ZADNJA GARAŽ
GARAŽA

Zadnja garaža pod posteljo vam ponuja veliko prostora za
shranjevanje. Na voljo so dodatne omare z notranjo razsvetljavo,
v katere lahko predmete za potovanje shranite na jasen in lahko
dostopen način. Zahvaljujoč sistemskim pritrjevalnim talnim
šinam, je med vožnjo mogoče zanesljivo zavarovati tudi večje,
težke predmete ali športno opremo.
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OSNOVNI TEHNIČ
TEHNIČNI PODATKI O VOZILIH
PHANTOM Adventure Shadow

PHANTOM Adventure Sport PHANTOM Adventure Ghost

BOsnovno vozilo

VW Crafter 35 L3H3, 8-stopenjski
avtomatični menjalnik , 2,0 TDI
Motor, 130 kW/177 PS

VW Crafter 35 L3H3, 8stopenjski avtomatični
menjalnik, 2,0 TDI Motor,
130 kW/177 PS

Mercedes-Benz Sprinter
319 CDI stopenjski
avtomatični menjalnik, 3,0
CDI Motor, 140 kW/190 PS,
Euro VI D

Težav vozila z osnovno opremo

2900 kg

2900 kg

3150 kg

Velikost postelje

Prečna postela 1860-1900 x
1600 mm

Vzdovžna postelja 1700 x
1860 mm

Prečna postela 1900 x
1500 mm

Debelina ležiš č a
Sveža voda
Odpadna voda
Plinski rezervoar

100 mm, na željo tudi 150 mm
85l - 112l(na izbiro)

85-112 Liter

55l

15-60 Liter
15 bzw. 60l (na izbiro )
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DEKORJI TKANIN

Dessin Lemon

Farbe Grau
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POHIŠTVENI DEKORJI
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P 1486

ARBEITSFLÄCHEN UND TISCH

U 722 ST

MÖBELFRONTEN IN GRAU

U 702 ST

MÖBELFRONTEN IN VANILLA

DEKOR VINILNE TALNE OBLOGE
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S E R I J S K A O P R E M A P H A N TO M S H A D O W
KOPALNICA

Zunaj
•
•
•
•
•
•

BULLBAR – CEVNA ZASCITA (brez odobritve TÜV / ABE)
Komplet drsnikov Rock (zaščita pred pragom)
Nosilec rezervnega kolesa na zadnjih vratih
Zadnja lestev
Strešni sistem z LED lučmi
Dihalka – SCHNORCHEL

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zimska izolacija 30 mm
Vinilna tla, odporna proti obrabi
2-sedežna klop, vgrajeni varnostni pasovi
Raztegljiva miza v dnevnem prostoru
Komarnik in plise - stransko okno pri sedežni skupini
Strešno okno z senčilom in zaščito pred mrčesom
Odstranljiva zatemnitev / izolacija za vsa okna
Izolacijska steklena okna na zadnjih vratih
LED osvetlitev

•
•
•
•
•
•
•

BIVALNI PROSTOR

KUHINJA
•
•
•
•
•

Kombinacija pomivalnega štedilnika in kuhalnika z
razdeljenim pokrivnim steklom,
S piezo vžigom in mešalno pipo
Kompresorski hladilnik 95 litrov
LED osvetlitev
230V vtičnica

Umivalnik z mešalno pipo
•
Kasetno stranišče
•
Tuš kad z dvema odtokoma
Ogledalo
Roll+o lamelna vrata
Držalo za brisače
Strešno okno z električnim ventilatorjem

OGREVANJE PROSTORA
Truma Combi 4 E CP 4kW (plin in elekTRIKA)
60-litrski LPG rezervoar za plin, senzor trčenja

OSKRBA S SVEŽO VODO
•
•
•
•

Rezervoar za odpadno vodo 55 litrov ogrevan in
izoliran
Rezervoar za svežo vodo 112 litrov
Filter za svežo vodo
Vodna črpalka

SPALNI DEL - POSTELJA
•
•
•

Zložljiva postelja z Lattoflexom
Vzmetnice iz pene 100 mm
2x LED bralne lučke nad posteljo

OSKRBA Z ELEKTRIKO
•
•
•
•
•
•
•

Victron Energy BLUE SMART polnilnik IP22 / 30A
Victron Energy BLUE SMART polnilnik IP65 / 7A
AHM 100Ah baterija pod sedežem (druga baterija)
Victron Energy Smart Solar MPPT
Sončni sistem Victron Energy 200W
3x USB vticniča
2x 220V vtičnica
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SERIJSKA OPREMA PHANTOM GHOST
OSKRBA S SVEŽO VODO

BIVALNI PROSTOR
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zimska izolacija 30 mm
Vinilna tla, odporna proti obrabi
2-sedežna klop, vgrajeni varnostni pasovi
Raztegljiva miza v dnevnem prostoru
Komarnik in plise - stransko okno pri sedežni skupini
Strešno okno z senčilom in zaščito pred mrčesom
Odstranljiva zatemnitev / izolacija za vsa okna
Izolacijska steklena okna na zadnjih vratih
LED osvetlitev

KUHINJA
•
•
•
•
•

Kombinacija pomivalnega štedilnika  in kuhalnika z  
razdeljenim pokrivnim steklom,
S piezo vžigom in mešalno pipo
Kompresorski hladilnik 95 litrov
LED osvetlitev
230V vtičnica

KOPALNICA
•
•
•
•
•
•
•

Umivalnik z mešalno pipo
Kasetno stranišče
Tuš kad z dvema odtokoma
Ogledalo
Roll+o lamelna vrata
Držalo za brisače
Strešno okno z električnim ventilatorjem
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•
•
•
•

Rezervoar za odpadno vodo 55 litrov ogrevan in
izoliran
Rezervoar za svežo vodo 112 litrov
Filter za svežo vodo
Vodna črpalka

•
•
•

Zložljiva postelja z Lattoflexom
Vzmetnice iz pene 100 mm
2x LED bralne lučke nad posteljo

OGREVANJE
•

•

SPALNI DEL - POSTELJA

OSKRBA Z ELEKTRIKO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Victron Energy BLUE SMART polnilnik IP22 / 30A
Victron Energy BLUE SMART polnilnik IP65 / 7A
200Ah litijeva baterija pod sedežem (druga baterija)
Sinusni pretvornik s samodejnim preklopom 1200 W
Victron Energy Smart Solar MPPT
Sončni sistem Victron Energy 200W
3x USB vticniča
2x 220V vtičnica
Nadzorna plošča Simarine PICO

Hibrid 5: Webasto Air Top Evo 4kW dizelsko
ogrevanje in bojler za Wahle  boiler za
toplo vodo 8 litrov plin + elektrika
15-litrski LPG rezervoar za plin, senzor
trčenja

Slike in opisi lahko vsebujejo posebno opremo, ki se doplača.
Tehnične spremembe in napake pridržane. Upoštevajte tudi
podatke v našem trenutnem ceniku.
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PHANTOMMOBIL D.O.O
CESTA NA GORO 11
3230 SENTJUR / SLOWENIEN

WWW.PHANTOMMOBIL.COM

TEL. 00386 31 794 508

