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UUDET TAVOITTEET 
ON MAHDOLLISTA  
SAAVUTTAA VAIN 
UUSIA TEITÄ  
KULKEMALLA.

VANTANA on aivan uuden luokan retkeilyauto. Ajaminen sillä on pelkkää 

nautintoa. Ja asuminen todellista iloa. Sen sisätilojen muotoilu asettaa uu-

det mukavuuden mittapuut monine nerokkaine tilankäytön ratkaisuineen. 

Maailmanluokan uutuuksia ovat Hobbyn kehittämä SlimLine-jääkaappi ja 

käännettävä wc-istuin. 

Nauti lomastasi!

Ernst Ferstl, itävaltalainen pedagogi ja kirjailija

K55 F, kalusteet Karelia Pine (honka) / Salamander / Maroon-Metallic 
(kastanjanruskea), istuinpehmusteet Capri



54 K60 FT VANTANAK60 FT



76 VANTANAK60 FsK60 Fs, kalusteet Ashai Esche (saarni) / Magnolia-Maroon-metalli



98 VANTANAPatentoitu SlimLine-jääkaappi

JÄÄKAAPPI



1110 K60 Fs

K65 EK55 F

VANTANA

Tilapesuhuone

SivupesuhuoneKompakti pesuhuone Käännettävä wc-istuin



1312 VARUSTUS

Polyuretaani-
kehykset

B6-tehoeristys

XPS-vaahto

 �  Laadukkaat, avattavat ikkunat
Sävytetyt ikkunat valmistetaan 
valumenetelmällä. Se tekee niistä 
yhdessä suuren materiaalivah-
vuuden kanssa huomattavasti 
vastustuskykyisempiä jännityksiä ja 
sään muutoksia vastaan ja parantaa 
äänieristystä. Uusi tiivistystekniikka 
antaa parempaa suojaa kosteutta 
vastaan.

 �  Verkkotasku sisääntulossa
Kätevä ja helposti käytettävä:  
verkkotaskussa keittiön vieressä  
lomalukemisto on nopeasti ja  
helposti saatavilla.

 �  LED-sisääntulovalo integroidulla 
vedenpoistolla
LED-valaistus sisääntulossa luo 
parasta näkyvyyttä sisään- ja ulostu-
loon. Integroitu sadevesilista johtaa 
sadeveden tehokkaasti pois (vain 
LED-valopaketissa saatavana).

 �  Lukittava säilytystila ohjaamon 
yläosassa.
Käytännöllinen ja varma: Suuren 
lukollisen säilytystilan ansiosta lisää 
säilytystilaa.

 �Takaatuulettuvat yläkaapit
Ylöspäin kohoavan lämmitysilman 
optimaalinen kierto: kaappien tuule-
tusaukot yhdessä eristyksen kanssa 
ehkäisevät kosteutta ja hometta.

 �  Liukuovi ikkunalla ja säilytystiloilla
Integroidulla laskosverholla varustettu ikkuna 
päästää valoa sisään ja tarvittaessa estää uteliaat 
katseet. Säilytyslokeroissa on tilaa pienille esineille.

 �  REMIS-laskosverhopimennys 
ohjaamon etu- ja sivuikkunoissa 
Luotettava REMIS-laskosverhojärj- 
estelmä suojaa epätoivotuilta kat-
seilta ja auringon paahteelta.

 �  Tukeva polkupyöräteline
Oivallinen kahdelle pyörälle –  
THULE-polkupyöräteline. Pyöräteline 
mahdollistaa molempien takaikkunoi-
den avaamisen tuuletusta varten.

 �  Fiksu ja joustava takaosan tilanjako
Paljon tilaa loma- ja urheiluvälineille 
tarjoaa takaosan tavaratila. Pol-
kupyörä tai muuta suurta? Ei hätää, 
käytännöllisten hihnojen ansiosta 
kaikki pysyy turvallisesti paikoillaan.

 �  Tehokas lämmöneristys
VANTANAn kori on eristetty B6-tehoeristyksellä ja XPS-vaahdolla. 
Paitsi että se jäykistää koria ja pienentää ajoääniä, se pitää myös 
kylmän paahtavan kuumuuden ulkona ja saa aikaan miellyttävää 
huoneilmaa.

 �  Dynaaminen muotokieli
Hobby VANTANA on oikea katseenvangitsija. Dynaaminen ulkodesign huokuu yk-
silöllistä tyyliä. Vakioväri-valkoisen lisäksi on saatavana kivenharmaa, musta ja hopea.

 �  Kiinteä istuinpenkki
Mukavat, sivusuunnassa liikutettavat 
istuinpehmusteet.

 �  Säilytystilat pohjassa
Täällä ei mikään tila jää käyttämät-
tä. Tilat istuimen alla ja lattiassa 
järjestävät kaiken tavaran omille 
paikoilleen.

 �  Täysintegroidut kombi-kasettilas- 
kosverhot ja hyttysverhot
Kaikissa sivuikkunoissa on  
Kombi-kasettiverhot suojaamassa 
auringolta ja itikoilta. 

 �  Käännettävä ja irrotettava  
sälepohja
Kun vuode on käännetty tai koko-
naan poistettu, VANTANAssa voi 
kuljettaa suurempiakin urheiluväli-
neitä tai muuta kookasta. Kiinnitys-
hihnat pitävät ajon aikana kaiken 
paikallaan.

VARUSTUS

VARUSTUS
RAKENTEET 

 ● Vakiovarustus  ○ Erikoisvarustus



1514

 �  Pakkasenkestävä käyttövesisäiliö
Helpossa paikassa oleva käyttövesisäiliö on 
pakkasenkestävä ja asennettu tukevasti auton 
takaosaan.

 VARUSTUS

 �  Mukavansuuruiset keittiölaatikot
Suuret kokonaan avattavat, valaistut laatikot 
pitävät kaiken järjestyksessä ja niihin pääsee 
helposti käsiksi. Soft-mekanisminsa ansiosta 
laatikot sulkeutuvat hitaasti ja hiljaisesti. Tukevat 
lukot estävät laatikoita avautumasta ajon aikana.

 �  Työtason laajennus
Kompakti keittiö on hyvä esimerkki VANTANAn älykkäästä tilasuunnittelusta. 
Lisää laskutilaa saa käännettävästä lisätyötasosta.

 �  Käytännöllinen liesi-allasyhdistelmä, jossa enemmän työtilaa
Kaasuliesi ja jaloteräsallas muodostavat ehjän kokonaisuuden, joka helpottaa 
puhtaana pitämistä. Reilu tila kahden arinan välillä helpottaa ruoan valmistusta 
myös suuremmilla kattiloilla ja pannuilla. Liekkien sytytys on sähkötoiminen. 
Lisätilaa saa tarvittaessa 2-osaisella turvallisuuslasikannella (mallikohtainen).

 �  SlimLine-jääkaappi
Huippu-uutuus, Hobbyn kehittämä ja patentoima SlimLine-jääkaappi integroituu hienosti kalustukseen ja 
tuo uutta, avaraa tilan tuntua. Tämän kompressorijääkaapin järjestely on fiksu: vasemmalla ja oikealla puolella 
on reilunkokoiset, omalla luukulla varustetut kylmäosastot ja niiden keskellä ulosvedettävä juomapullotila; 
sinne saa 0,7 litran juomapullot kätevästi. Hiljaisesti käyvässä jääkaapissa on yöalennus- ja tehotoiminto; 
sitä ohjataan ”MyHobby”-sovelluksen avulla TFT-paneelista.

 �  LED-valaistus ja pistorasiat keittiössä
LED-lista lieden ja altaan yläpuolella tuo op-
timaalista valoa työtasoille. Lisäyksityiskohta: 
230V-pistorasiat keittiössä. 

 �  Yläkaapeissa paljon tilaa ja Soft-Close- 
mekanismi
Aivan ylös asti aukeavat kaappien luukut 
Soft-Close-tekniikalla tuovat paljon pääntilaa. 
Erityisen järeiden saranoiden ansiosta luukut 
aukeavat ja pysyvät auki hyvin. Lisämaustetta 
tuovat kaappien LED-valolistat (LED-valopake-
tissa saatavana).

 � LED-joutsenkaulavalaisimet
Hienot lukuvalot istuinten yläpuolella luovat 
kirkasta valoa minimaalisella virrankulutuksella. 
Ne säätyvät portaattomasti vaikka kirjan lukemi-
seen tai seuraavan päivän reitin suunnitteluun 
(LED-valopaketissa saatavana).

 �  Sivupesuhuone, jossa kätevä suihkupylväs
Kompakti sivupesuhuone integroidulla taiteovel-
la tarjoaa mukavuutta pienessä tilassa. Käytän-
nöllinen elementti on suihkupylväs integroidulla 
pesualtaalla (mallikohtainen).

 �  Tilava pesuhuone, jossa erillinen suihkukaappi
Täydellinen suihkukonsepti: Joustava liukuovi 
pesu- ja wc-tilaan muodostaa käden käänteessä 
kiinteän suihkun väliseinän. Liukastumissuojattu 
suihkuamme on päiväsaikaan kävelynkestävä 
osa lattiaa (mallikohtainen).

 �  Runsaat säilytystilat
Pesupöydän alakaapissa ja peilikaapeissa kaikelle 
hygieniatarpeistolle on reilusti tilaa. 

 �  Vesihana ulosvedettävällä käsisuihkulla
Pesupöydän hana toimii myös suihkutilan  
käsisuihkuna.

 �  Kompakti pesuhuone, jossa käännettävä 
wc-istuin
Uusi kompakti pesuhuone käyttää tarjolla olevan 
tilan tehokkaasti. Wc-istuimen voi kääntää 
kaapin alle piiloon, joten suihkuun jää enemmän 
tilaa. Ja toinen positiivinen vaikutus; vuoteille jää 
enemmän tilaa.

 �  Avattava ikkuna maitolasioptiikkaa 
Avattava ikkuna tuo luonnollista valoa ja 
mahdollistaa optimaalisen tuuletuksen pe-
sutilassa. Sen maitolasipinta takaa toivottua 
yksityisyyttä.

VARUSTUS

ASUINOSA/KEITTIÖ PESUTILA

 ● Vakiovarustus  ○ Erikoisvarustus
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K60 Fs

L: 5.998 mm · B: 2.050 mm
H: 2.642 mm · G: 3.300 kg

K65 E

L: 6.363 mm · B: 2.050 mm  
H: 2.642 mm · G: 3.500 kg

K65 FT

L: 6.363 mm · B: 2.050 mm  
H: 2.642 mm · G: 3.500 kg

K55 F

L: 5.413 mm · B: 2.050 mm  
H: 2.642 mm · G: 3.300 kg

K60 FT

L: 5.998 mm · B: 2.050 mm  
H: 2.642 mm · G: 3.300 kg

K65 Es

L: 6.363 mm · B: 2.050 mm  
H: 2.642 mm · G: 3.500 kg

K60 F

L: 5.998 mm · B: 2.050 mm
H: 2.642 mm · G: 3.300 kg
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HobbyConnect
ready

Lämminilmaputkitus

Täyttö- ja tyhjennysputket 
ovat pakkasenkestävät

Lämmin ilma

Lasikuitu

XPS-lämmöneristys

 �  TRUMA-Combi lämmitysjärjestel-
mä lämminvesivaraajalla
TRUMA-Combi - lämmitysjärjestel-
män putket jakavat lämmintä ilmaa 
optimaalisesti ympäri autoa ja saavat 
aikaan miellyttävän sisäilman. Läm-
mityslaitteen käyttö tapahtuu Hobby 
TFT – paneelista ja digitaalisesta 
TRUMA CP PLUS – käyttöpaneelista 
vuodetilasta.

 �  Pakkasenkestävä asennus
Täyttö- ja tyhjennysputket ovat 
lämmitettävässä kaksoispohjas-
sa istuinryhmän kohdalla. Koko 
sisälattiassa on lasikuituvahvisteinen 
XPS-lämmöneristys.

MERKKIEN SELITYKSET

TEKNISET TIEDOT

Nukkuminen

Istuinryhmä

Keittiö

Pesutila

Säilytystila

Kokonaispituus

Kokonaisleveys

Kokonaiskorkeus

Suurin sallittu kokonaismassa

SELITYS
Erillisvuoteet

Poikittainen parivuode

Kompakti pesuhuone

Sivupesuhuone

 �  Hobby CI-BUS-ohjausyksikkö, jossa TFT-ohjauspaneeli
Hobbyn kehittämällä CI-BUS-laitehallintajärjestelmällä ohjataan kaikkia laitteita ja toimintoja vaunun omassa verkossa. Virtanäppäin 
ja kuusi Soft-Key-näppäintä mahdollistavat mukavan ja tehokkaan navigoinnin eri menu-valikoiden välillä. TRUMA, DOMETIC tai 
muut valmistajat; Hobby TFT-ohjauspaneelissa on eri laitetoimittajien symbolit ja grafiikka näkyvissä, joten sen käyttö on tuttujen 
ikonien ansiosta helppoa. Näytöstä on luettavissa ja aktivoitavissa päiväys/kellonaika, sisä-/ulkolämpötila, vesisäiliöiden täyttömäärä 
ja akun varaus-/purkaustilanne. Myös muita BUS-ohjattuja laitteita, kuten lämmitystä ja ilmastointia ohjataan tästä keskusyksiköstä. 
Järjestelmä on standardisoitu, päivitettävissä ja yhteensopiva eri laitesukupolvien kanssa; jo nyt se voi kommunikoida 15 eri laitteen 
kanssa (huomioi eri laitteiden käyttöohjeet).

 �  HobbyConnect/„MyHobby“-sovellus  
Erityisesti Hobby-matkailuajoneuvoihin kehitetty M2M-sovellus Hobby-Connect 
mahdollistaa kaiken asuinosan sähköohjatun tekniikan ohjaamisen älypuhelimella tai 
tabletilla; edellytyksenä on ”MyHobby”-sovellus. Näytöt kuten päiväys/kellonaika, 
sisä-/ulkolämpötila, vesisäiliöiden täyttöaste samoin kuin akun lataus/purkaus on 
nähtävissä tai suoraan aktivoitavissa. Myös muita BUS-kelpoisia komponentteja 
kuten lämmitystä ja ilmastointilaitetta voi ohjata tällä sovelluksella. HOBBY-Connect 
toimii auton CI-BUS-järjestelmän ja internetin välissä.

 �  Moderneinta akkujen hallintaa
Älykäs akkuanturi (IBS) mittaa kaikki tärkeät tiedot, kuten latausajan, latausvirran ja latausjännitteen sekä omavaraisessa toiminnassa 
akun (geeli- tai AGM-akun) jäljellä olevan toiminta-ajan ja purkausvirran. Kaikki arvot voidaan lukea TFT-ohjauspaneelista. Akkuan-
turit lähettävät älykkäälle laturille latausvirran ja jännitteen tarkan tarpeen ja mahdollistavat siten rasittamattoman latauksen omi-
naiskäyrän mukaan 100-prosenttiseen lataukseen asti. Tämä järjestelmä lyhentää latausaikoja n. 30 % tavallisiin latureihin verrattuna 
(STARTER-paketissa saatavana).

Siten miltei kaikkialta maailmassa omistaja voi olla yhteydessä autoonsa. Datan 
vaihto tapahtuu erityisen nettiserverin kautta; siksi on mahdollista ottaa vastaan 
Push-viestejä mobiililaitteilla, esimerkiksi silloin, kun auto on varastettu ja on poissa 
normaalilta sijaintipaikkakunnalta. Koska ”MyHobby”-sovellus on ”elävä” ja jatkuvasti 
laajeneva järjestelmä, sitä kehitetään ja ajankohtaistetaan jatkuvasti. Niinpä ”My-
Hobby” sisältää vuoden 2017 alusta alkaen uusia ominaisuuksia, kuten leiripaikkaha-
kusovelluksen, tietoja Hobby-yhteistyökumppaneista ja huoltoasemista.

 �  Blaupunkt-navigaatiojärjestelmä 
(cd, dvd) sisältäen peruutuskame-
ran ja leiripaikkadatapankin
Toimii dvd-soittimena, navigaattori-
na ja peruutuskameran näyttönä ja 
lisäksi tekee älypuhelimesta hands-
freen Bluetooth-tekniikalla sekä 
keskus-media-soittimena sisältäen 
leiripaikkadatapankin. Saatava-
na myös DAB+:lla (mallivaihdos 
mahdollista kauden aikana).

 �  DOMETIC FreshJet -kattoilmas-
tointilaite lämmitystoiminnolla
Kattoilmastointilaite toimii neljällä 
eri puhallusnopeudella. Mukava 
pieni nopeus toimii virtaa säästäen ja 
miellyttävän hiljaisesti.

TFT-ohjauspaneeli
Valvonta

Tietoja

Lataaminen

Laturi Startti- ja asunto-osan akku 
HELLA-sensorilla 

ASUINOSAN TEKNIIKKA MALLISTO

ASUINOSAN TEKNIIKKA MALLIT

Satelliit-
tiantenni-

järjestelmä

Ilmastointi

TFT-ohjauspaneeli

Valaistusjär-
jestelmä

Lämmitys

Vesijärjestelmä

Akkuhallinta

 ● Vakiovarustus  ○ Erikoisvarustus
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VAKIOVARUSTUS VARUSTEPAKETIT

VÄRITYS

TEKNISET TIEDOT

 ● valkoinen  ○ hopea  ○ kivenharmaa  ○ musta

TEKNISET TIEDOT

HUOM!

 ● Vakiovarustus  ○ Erikoisvarustus  – Ei teknisesti mahdollista  □ mahdollinen vain varustepaketissa

1   Suurinta sallittua kokonaismassaa ei missään olosuhteissa saa ylittää.

2  Omamassa voi vaihdella direktiivin 2007/46/EG liite I kappale 2.6 kirjain b tai liite III osa I jakso A tai B tai 
kohdissa CoC tai ZB II mainitusta määrästä +/- 5%. Se sisältää tyhjän auton painon sisältäen voiteluaineiden, 
omien työkalujen, korjaussarjan, polttoaineen (90%), lisäakun ja kaikkien tehdasasenteisten vakiovarustei-
den painot sekä kuljettajan painoa 75 kg. Määräyksen VO (EU) 1230/2012 mukaisesti siinä on mukana 

myös käyttövesisäiliön ajonaikainen (Fn. 5) paino, 100% täynnä olevan lämminvesivaraajan sekä täynnä 
olevan 11 kg:n alumiinikaasupullon painot

3  Kantavuus on ”suurimman sallitun kokonaismassan” ja ”omamassan” erotus. Tähän määrään pitää sisältyä 
matkustajien, lisävarusteiden ja henkilökohtaisten varusteiden painot. Kantavuutta pienentää lisävarustei-
den paino. Lastattaessa on sitä paitsi myös huomioitava suurimmat sallitut akselimassat, joita ei saa ylittää.

4  Vetokoukku on erikoisvaruste; huomioi ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa!

5  Kulloinenkin maksimaalinen sallittu henkilölukumäärä on paino- ja akselipainoriippuvainen; sitä voi vähen-
tää erikoisvarusteiden painomäärä. Mikäli kaikki sallitut istuinpaikat halutaan käyttää, se pitää huomioida 
lastattaessa. Suurinta sallittua kokonaismassaa sekä suurimpia sallittuja akselipainoja ei saa ylittää!

DESIGN-VAIHTOEHDOT
Ulkoväri valkoinen

VANTEET
Teräsvanteet 15”

MOOTTORI
FIAT Ducato 2,0 l - 115 Multijet II, 6-vaiht. manuaalivaiht.,  
1.956 ccm, 85 kW/115 hv

ALUSTA
FIAT Light - alusta, 3.300 kg (K55 F, K60 F, K60 Fs ja K60 FT)
FIAT Light - alusta, 3.500 kg (K65 FT, K65 E ja K65 Es)

PERUSAUTO
ABS (lukkiutumattomat jarrut)
Ajotietokone
Hiukkassuodatin
Sähkötoimiset ikkunannostimet
Sähkötoiminen ajonestolaite
Kuljettajan airbag
Renkaanpaikkaussarja
Roiskeläpät edessä
Varoituskolmio ja ensiapupakkaus
Keskuslukitus kaukosäädöllä

OHJAAMO
Ohjaamoistuimet kyynärnojilla (Captain’s Chair), kääntyvät ja  
korkeussäädettävät
Mukiteline
Säilytyskaappi ohjaamon katossa

RAKENTEET
B6-tehoeristys ja XPS-vaahto
Lasikuitupohja XPS-eristyksellä
DOMETIC-SEITZ Mini-Heki-kattoikkuna, 400 x 400 mm, jossa 
pimennys- ja hyttyslaskosverho
DOMETIC SEITZ Midi-Heki-kattoikkuna 700 x 500 mm, jossa  
pimennys- ja hyttyslaskosverho
Avattavat ikkunat, kaksinkertaiset ja sävytetyt
Liukuovi ikkunalla ja säilytyslokeroilla
Sähkötoiminen ulkoporras (leveys 550 mm)
Säilytystilaa pohjassa
Kiinnityshihnat tavaratilassa

KALUSTEET
„Ashai Esche (saarni) / Magnolia“ / ”Maroon” (kastanjanruskea)  
metalli” tai „Karelia Pine (honka) Salamander / ”Maroon  
(kastanjanruskea) metalli”, valinnaisesti

ISTUINPEHMUSTEET
„Capri“

OLOHUONE
Istuinpenkki, sivusuunnassa säädettävä
Kombi-kasettiverhot, joissa pimennys- ja hyttyslaskosverho,  
täysintegroidut, kaikissa ikkunoissa
Vaatekaapin LED-valaistus
LED-lukuvalot
Kaapeissa paljon säilytystilaa
Vaatekaappi

KEITTIÖ
Slim-Line – jääkaappi, 90 ltr, kompressoritekniikkaa
Jaloteräksinen liesi-allasyhdistelmä, jossa 2-liekkinen liesi, 
sähkösytytys, upotettava hana ja 2-osainen lasikansi (ei K55 F)
2-liekkinen liesi ja jaloteräsallas lasikannella (K55 F)
Työtason laajennus
Ruokailuvälinelaatikko
Suuret vetolaatikot valaistuksella, täysin avautuvat,  
Soft-Close-mekanismilla
LED-työvalaistus
Keittiön pistorasia

NUKKUMINEN
Kylmävaahtopatja, moniosainen
Sälepohja, käännettävä ja irrotettava
Vuoteen laajennus, sis. lisäpatjan (K65 E ja K65 Es)
Valaistuksen keskussäädin vuodetilassa

PESUTILAT
Kompakti pesuhuone integroidulla suihkukaapilla ja käännettävällä 
wc-istuimella (K60 Fs ja K65 Es)
Tilapesuhuone erillisellä suihkukaapilla (K55 F, K60 F ja K65 E) 
Sivupesuhuone integroidulla suihkukaapilla (K60 FT ja K65 FT)
Käännettävä THETFORD wc-istuin
Avattava ikkuna maitolasioptiikkaa
Ulosvedettävä suihkukahva pesuhanassa
Peilikaappi
Taitto-ovi

VESI / KAASU / SÄHKÖ
Käyttövesisäiliö, pakkassuojattu
Tandem-uppopumppu
Kaasuventtiili ylipainesuojalla (DIN EN 12864) ja kaasuletku
12V/230V-virtajärjestelmä ja antennipistorasia
Peruutuskameran asennusvalmius
Hobby CI-BUS-ohjausyksikkö, jossa TFT-näyttö
Asuinosan akku AGM 12V / 95Ah
LED-valaistus asuintilassa

LÄMMITYS / ILMANVAIHTO
TRUMA Combi 4 – lämmitysjärjestelmä sis. 10 ltr lämminvesisäiliön 
ja pakkasvahtiventtiilin
TRUMA Combi CP Plus LCD-ohjausyksikkö
Lämminvesijärjestelmä keittiössä ja pesuhuoneessa

ALUSTAPAKETTI
Matkustajan turvatyyny
Etumatkustajan istuin korkeussäädettävä
Sähkötoimiset ulkopeilit, lämmitettävät
ESP sis. ASR, Hillholder ja TRACTION+
Kojelaudassa mittarien kromikehykset
LED-päiväajovalot
Ohjauspyörä ja vaihdevivun nuppi nahkapäällysteiset
Manuaalinen ilmastointilaite hiukkassuodattimella ohjaamossa
Radioantenni integroitu ulkopeiliin, FIAT
Radioasennusvalmius kaiuttimilla
Pölykapselit
Tempomat-vakionopeudensäädin

LICHT-VALOPAKETTI
Joutsenkaulavalaisin istuinryhmässä (LED-lukuvalojen sijasta)
Joutsenkaulavalaisin kuljettajan istuimen yläpuolella
2 joutsenkaulavalaisinta vuodetilassa (LED-lukuvalojen sijasta)
LED-tunnelmavalaistus kaappien yläpuolella
LED-sisäänkäynnin valo integroidulla veden poistolla

STARTER-PAKETTI
Ohjaamoistuimet asuinosan kangasmateriaalia
Matot ohjaamossa
Hobby-akkuohjausjärjestelmä HELLA-sensorilla
Hyttysverkko liukuovessa
Pistorasiat takatallissa 12V/230V
REMIS-laskosverhojärjestelmä ohjaamon etu- ja sivuikkunoissa

MULTIMEDIA-PAKETTI
Navigaatiojärjestelmä sis. cd:n, dvd:n, peruutuskameran ja leiripaik-
kadatapankin
Tv-teline taulu-tv:lle
Lisäkaiuttimet vuodetilassa, 2 kpl

MOOTTORI VAIHTEISTO
ISKUTI-
LAVUUS TEHO YK

SI
KK

Ö

FIAT Ducato 2,0 l - 115 Multijet II 6-vaihteinen manuaalivaihteisto 1.956 ccm 85 kW/115 PS
FIAT Ducato 2,3 l - 130 Multijet II 6-vaihteinen manuaalivaihteisto 2.287 ccm 96 kW/130 PS
FIAT Ducato 2,3 l - 150 Multijet II 6-vaihteinen manuaalivaihteisto 2.287 ccm 109 kW/150 PS
FIAT Ducato 2,3 l - 180 Multijet II 6-vaihteinen manuaalivaihteisto 2.287 ccm 130 kW/177 PS

ALUSTA SUURIN SALLITTU KOKONAISMASSA
FIAT Light - alusta
FIAT Light - alusta

FIAT Maxi - alusta 4000 kg FIAT Light-alustan 3300 kg:n sijasta  
(ei 115 hv – moottorin yhteydessä)

FIAT Maxi - alusta 4000 kg FIAT Light-alustan 3300 kg:n sijasta  
(ei 115 hv – moottorin yhteydessä)

ALUSTA
Akselien lukumäärä
Etuveto
Akseliväli 
Rengaskoko
Kääntösäde

MITAT JA PAINOT
Kokonaispituus
Kokonaisleveys
Kokonaiskorkeus / sisäkorkeus
Suurin sallittu kokonaismassa1

Tyhjäpaino
Omamassa2

Kantavuus3

Suurin sallittu perävaunupaino, jarruin4

ISTUINPAIKKOJA
Henkilölukumäärä ajon aikana5

3-pisteturvavyöt
VUODEPAIKKOJA

Vuodepaikkojen lukumäärä / vuodepaikat lisävarusteena
Vuodemitat keskellä (pituus x leveys)

Vuodemitat takana (pituus x leveys)      

SÄILIÖIDEN TILAVUUDET
Polttoainesäiliö
Harmaavesisäiliö
Käyttövesisäiliö

ASUINOSAN TEKNIIKKA
Käyttövesisäiliön sijainti (pyöräkoteloiden yläpuolella) Takaosa oikea Takaosa oikea Takaosa oikea Takaosa oikea Takaosa oikea Takaosa oikea Takaosa oikea
Tilaa kaasupulloille
Laturi
12V/230V-pistorasioiden lukumäärä

VANTANA



Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek/Rendsburg

www.hobby-caravan.de
www.facebook.com/hobby.de

ELÄMÄÄ VARTEN TEHTY

MAAILMANLAAJUINENHUOM! SAKSA

Alankomaat · Belgia · Bulgaria · Chile · Espanja · Irlanti · Islanti 
Iso-Britannia · Israel · Italia · Itävalta · Japani · Kiina · Korean tasavalta 
Kreikka · Luxemburg · Norja · Portugali · Puola · Ranska · Romania 
Ruotsi · Saksa · Slovenia · Suomi · Sveitsi · Tanska · Thaimaa · Tšekki · Viro 

Kuvastossa kuvatuissa vaunuissa saattaa olla erikoisvarusteita 
ja koristeita, jotka eivät kuulu vakiotoimitukseen. Erot vaunujen 
rakenteissa ja väreissä tämän kuvaston ja lopullisten tuotteiden 
välillä saattavat vaihdella emmekä ota niistä vastuuta. Pidätämme 
itsellämme myös oikeuden teknisiin ja muihin muutoksiin niistä 
etukäteen ilmoittamatta.

HOBBY-KAUPPIAASI
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