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Technische
gegevens
Eura Mobil Activa One 650 HS  
Chassis Fiat Ducato breedspoor 
light chassis
Motor standaard Fiat Ducato  
140 Multijet2 Euro 6d-temp motor
Uitrusting standaard airbags, ABS, 
ESP, ASR, cruisecontrol, airco, roet-
filter, Fix en Go-kit, 75 liter brand-
stoftank en 15 liter AdBlue-tank, 
airco, 16 inch lichtmetalen velgen
Maximum vermogen kW/(pk)  
104/(140)/3.500
Maximum koppel Nm/toeren 
350/1.400 
Wielbasis 3.800 mm 
(l x b x h) 650 x 232 x 313 cm
Stahoogte 198 cm
Maximummassa 3.500 kg
Rijklaar gewicht 2.860 kg
Laadvermogen 640 kg
Bedden in alkoof 2 x 200 x 80 cm
Bed achter 200 x 140 cm
Aantal zit-/slaapplaatsen 4/4
Uitrusting Truma Combi 6 verwar-
ming, 3 gaspitten, Thetford-draai-
toilet, 140 liter schoonwatertank, 
100 liter afvalwatertank, Dometic-
koelkast, ledbinnenverlichting,  
80 ampère-uur gel huishoudaccu
Prijs incl. aflevering € 72.950 
i euramobil.de

Eura Mobil, de Duitse camperbouwer uit Sprendlingen, is onderdeel van 
de Triganogroep, zonder meer een grote speler op de Europese recreatie-
markt. Eura Mobil staat te boek als degelijke camperbouwer. In de Activa 
One, de alkoof-bestseller, ontdekken we zowaar mediterrane sferen.
TEKST KEES EN CARLA WITVLIET FOTOGRAFIE EURA MOBIL 

Veel loopruimte voor een 
camper van 6,50 meter

Een riante trap leidt je naar 
het bed in de alkoof

polyester opbouw met houtvrije wanden. 
Deze opbouw is schroefloos met elkaar 
verlijmd. Zo ontstaat een geluidsarme 
carrosserie en krijgt vochtinwerking geen 
kans. Vandaar de tien jaar waterdicht-
heidsgarantie. Deze robuuste camper 
beschikt over een 37 centimeter hoge 
opslagruimte in de verhoogde vloer. Toe-
gankelijk via drie grote luiken achterin en 
twee tegenover elkaar geplaatste luiken 
aan de voorzijde. Perfect voor doorlading 
van lange bagage zoals de (water)ski’s. 
De Activa One biedt zit- en slaapplaats 
aan vier personen, de twee passagiers zit-
ten comfortabel achterin met gordel en 
hoofdsteun.

Interieur 
Je stapt een smaakvol ingerichte camper 
binnen waarbij de ruime rondzit achterin 
uitnodigt om lekker te chillen. De tv-lief-
hebber komt ook aan z’n trekken: wat te 
denken van een beeldscherm van 32 inch 
tegen de badkamerwand! De grote ramen 
rondom bieden veel zicht en maken het 
extra zonnig binnen. Met het keukenblok, 

Een ruime zithoek met de grote tv verticaal opgeborgen 

Plus / Min
+ Grote leefruimte   
+ Dubbele vloer   
– Cabinestoelen zijn geen  

onderdeel van de zithoek

Stoer en  
eigentijds

dat naast de toegangsdeur staat, kan de 
kok goed uit de voeten. Behalve de ver-
trouwde uitrusting, zoals een driepitsgas-
stel en spoelbak, blinkt het keukenblok uit 
in overzichtelijke opbergruimte. De brede 
lades met softclose-sluiting tonen de 
voorraad in één oogopslag. De 140 liter 
koelkast staat binnen handbereik tegen-
over de keuken. Speels detail vormt de 
grote spiegel tegen een schuin paneel 
naast de koelkast. De luxe slaapkamer in 
de alkoof speelt beslist de glansrol! Aan 
de schuifdeur die de cabine afsluit, hangt 
een stevige trap zodat je makkelijk in bed 
stapt. De alkoof heeft twee eenpersoons-
bedden met een lengte van twee meter. 
Leeslampjes, een opbergplekje voor je 
boek, ieder z’n eigen raampje, aan alles is 
gedacht. Samen met twee kledingkasten 
is het prima in orde. Een onverwachte 
logé slaapt in de zithoek. Even de tafel 
laten zakken, kussens erop en voilà: een 
tweepersoonsbed. De badkamer is func-

tioneel. De wastafelwand scharniert tij-
dens een douchepartij boven het toilet. 
Met een halfronde kunststof draaideur 
creëer je vervolgens een douchecabine.

Installaties 
De 140 liter schoonwatertank bevindt zich 
aan de linkerzijde in de dubbele bodem, 
de 100 liter vuilwatertank zit onder de 
camper. Dankzij de dubbele bodem 
waarin de technische installaties vorstvrij 
zijn verwerkt is de Activa One geschikt 
voor de wintersport. Leuk weet-je: het uit-
einde van de waterkraan bij alle Eura 
Mobil campers kan omdraaien. Resultaat: 
nooit een lekkende kraan tijdens de rit! 
Praktisch is de dubbele usb-aansluiting bij 
een aflegrand boven de toegangsdeur. 
Mede door z’n afmeting is het een ideale 
reisgenoot die goed hanteerbaar is in het 
verkeer. •

Afgelopen januari, op de CMT in Stuttgart, 
deed een grotere broer van de compacte 
zes meter alkoof, de 570 HS, z’n intrede. 
Naast de 50 centimeter extra lengte is de 
creatieve indeling een ware vondst. Kies 
je voor de interieurtint ‘beach home’ dan 
bezorgt dit je een relaxed strandtentge-
voel. Daarnaast vergroot de lichte hout-
tint de binnenruimte optisch terwijl het 
toch een compacte alkoof betreft.

Exterieur
Ronduit stoer oogt deze alkoof. De Activa 
One staat op een Fiat Ducato breedspoor 
light chassis met standaard een 140 pk-
motor. Een goede basis voor deze opbouw. 
Alle Eura Mobil campers hebben een 

Eura Mobil Activa One 650 HS


