Eura Mobil Contura 716 EB
PARADEPAARDJE MET STER
De perspresentatie van de Eura Mobilmodellen 2021 vond plaats in de nieuwe
tentoonstellingsruimte bij de fabriek in Sprendlingen. Nadat zo’n zes jaar geleden het
vorige gebouw door brand was verwoest staat er nu een prachtig nieuw ‘Forum’ waarin
zo’n vijftig verschillende campers van de Triganogroep staan te pronken. Ga er gerust even
kijken als je in de buurt bent. Blikvanger bij deze presentatie was de Contura op Mercedes,
een nieuwe ster! Van de vier verkrijgbare indelingen brengen wij die met enkele bedden
van 7,28 m voor het voetlicht.
De wagen staat op een Mercedes Sprinter 414
CDI met een laag AL-KO chassis. Standaard
heeft de Contura een 143 pk motor met een
zesversnellingsbak. De 9G-Tronic automatische
versnelling is een optie.
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Exterieur
Dit paradepaardje van Eura Mobil oogt exclusief
wat striping betreft en is eigenlijk een vreemde
eend in de bijt. Het frisse blauw in combinatie
met lichtgrijs maakt de Contura tot een opvallende
verschijning. Het rijassistentiepakket (optie) is
aan te bevelen en bevat onder meer een actieve
spoorassistent, ledverlichting, bandendrukcontrole
en mistlampen. De doorloopruimte van de opbouw
naar de cabine is ruim en hoog, een voordeel
ten opzichte van de Fiat. De wanden van de
polyesteropbouw zijn 30 mm dik en de vloer heeft
een dikte van 38 mm. In de dubbele bodem (19,5
cm hoog) past veel bagage. Daarnaast biedt de
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garage veel bergruimte. Alde vloeistofverwarming is
standaard. Ideaal! De vuilwatertank werkt via een
elektrisch bedienbare afsluiter.
Zithoek
Onze eerste conclusie bij binnenkomst:
wat een lichtinval! Boven de zithoek zit een
megagroot dakluik en boven de cabine is een
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CAMPERNIEUWS
panoramadakluik. De luxe interieuruitstraling met
glanzende houten kastkleppen maakt duidelijk dat
dit de topklasse uit de Eura Mobilstal betreft. Het
grote tv-scherm naast de deur draagt daar ook aan
bij, de beide voorstoelen bieden er goed zicht op.
Trouwens, naar muziek luisteren gaat ook prima
dankzij de extra speakers in de zithoek. Snel wat
losse spullen wegleggen is geen punt, daarvoor
dienen de open vakken onder de bovenkasten
en in de cabine. Leuk detail is het ledleeslampje
boven de bank. Even aanraken en hij doet het.
De sfeervolle interieurverlichting maakt het verblijf
binnen aangenaam.
Koken
Een keukenblok om jaloers op te worden, dat
staat in de Contura. Op het chique kunststof
aanrechtblad vormt het driepitsgasstel met donkere
glasplaat een mooi contrast. Tel daarbij op de
fraaie uittrekbare kraan en een afzuigkap met
digitale klok en voilà, hier wil iedere kok graag aan
de slag. Naast de bovenkast is een speciale kast
waarin de koffiemachine past, een klein dakluik
boven de keuken is uitgerust met ventilator.
De overzichtelijke opbergruimte in de laden
maken de droomkeuken af. Ertegenover staat een
smalle Dometickoelkast.

Technische gegevens
Chassis
Motor standaard
Max. vermogen
Max. koppel
Wielbasis
Lengte
Breedte
Hoogte
Stahoogte
Maximummassa
Rijklaar gewicht
Laadvermogen
Bedden achter

(opgave fabrikant)
Mercedes Sprinter 414 CDI met laag AL-KO chassis
2.2 l diesel euro 6d-temp
105 kW/(143 pk) bij 3800 toeren
330 Nm bij 1200 toeren
411 cm
728 cm
232 cm
292 cm
198 cm
4500 kg
3170 kg
1340 kg
200 x 80 cm en 195 x 80 cm

Slapen
Een smalle hangkast vormt de afscheiding tussen
de keuken en de slaapkamer. De smaakvolle
achterwand boven de riante eenpersoonsbedden
is speels verlicht. Om nog even te relaxen kunnen
de hoofdeinden van beide bedden worden
omhooggezet. Met de twee matrasdelen ertussen
maak je er één groot bed van. Onder elk bed
bevindt zich een royale kast die ook van bovenaf
bereikbaar is.
Douche en toilet
In de compacte badkamer staat een Thetford
draaitoilet met een toiletkast erboven. De wastafel
scharniert weg boven het toilet waarna je met een
halfronde kunststof draaideur een douchecabine
maakt. Na de douchepartij moet je wel even de
spiegel droogmaken want die draait niet mee met
de wastafel. Een klein dakluik zorgt voor frisse
lucht. Aan de buitenzijde siert een grasdecoratie
de badkamerwand.
Resumé
De Contura 716 EB is een luxueuze
tweepersoonscamper met veel leefruimte. Wat
bouw en isolatie betreft zit de eigenaar goed
met tien jaar waterdichtheidgarantie. De prijskwaliteitverhouding blijft een sterk punt van Eura
Mobil. Wel is deze Contura op Mercedes duidelijk
duurder dan z’n tweelingbroer op Fiatonderstel.
En, het C1 rijbewijs is noodzakelijk! De verwachte
basisprijs ligt rond € 104.500. <
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