
VANTANA 2017



2 3VANTANA

NIEUWE DOELEN 
ZIJN ALLEEN OVER 
NIEUWE WEGEN 
TE BEREIKEN

De VANTANA is een uniek concept in kampeerautoland. Lekker compact 

voor in de stad en wendbaar op smalle weggetjes. Een genot om in te 

rijden. Een plezier om in te wonen. Het interieurdesign is een nieuwe  

maatstaf in comfort. Talloze verrasende oplossingen voor een slimme 

ruimte-indeling. Een absolute wereldprimeur is de door Hobby ontwikkelde 

SlimLine koelkast bovenin de keuken 

Ernst Ferstl, Oostenrijkse pedagoog en schrijver

K55, meubeldecor Karelia Pine / Salamander / Maroon-metallic, stofcombinatie Capri



54 K60 FT VANTANAK60 FT



76 VANTANAK60 FsK60 Fs, meubeldecor, Ashai Essen / Magnolia / Maroon-metallic



98 VANTANAGepatenteerde HOBBY SlimLine koelkast

KO E L K A S T



1110 K60 Fs

K65 EK55 F

VANTANA

Grote badkamer

Badkamer aan de zijkantCompacte badkamer Verschuifbaar toilet



1312 UITRUSTING

PUR raamwerk

B6 isolatie

XPS schuim

 �  Vensters van optimale kwaliteit
De getinte ramen zijn gemaakt van 
gegoten acrylaat. Samen met de ma-
teriaaldikte zijn ze optimaal bestand 
tegen spanningen en vervormingen, 
vooral bij extreme koude en hitte. 
Nog een positief effect is de hogere 
geluidsdemping. Daarnaast zorgt 
een optimale afdichting er voor dat 
vocht duurzaam wordt geweerd.

 �  Net bij de ingang
Dat is praktisch: een net aan de 
zijkant van de keuken, waardoor 
u uw vakantielectuur direct bij de 
hand heeft.

 �  LED instapverlichting
LED instapverlichting met geïnte-
greerde waterafloop.

 �  Afsluitbaar opbergvak boven de 
cabine
Praktische en veilig. Het grote vak 
met afsluitbare klep zorgt voor extra 
bergruimte.

 �Geventileerde bovenkasten
Optimale luchtcirculatie gebaseerd 
op opstijgende warmte. Ventilatie- 
sleuven in de bovenkasten en veel 
afstand tussen rugschot en buiten-
wand ter voorkoming van condens 
en schimmel.

 �  Schuifdeur met raam en opbergvakken
Het venster met geïntegreerde plissé zorgt of voor 
een goed zicht, of houdt nieuwsgierige blikken bui-
ten. In de opbergvakken is plaats voor allerlei zaken 
die u direct bij de hand wilt hebben.

 �  REMIS plissé verduisterings- 
systeem voor cabineramen 
Het beproefde REMIS plissé 
systeem in de cabine houdt zon en 
ongewenste blikken buiten.

 �  Robuuste fietsendrager
Ideaal om twee fietsen te vervoeren, 
de fietsendrager van THULE. Ook 
als de fietsendrager is gemonteerd, 
kunnen de beide achterramen wor-
den geopend.

 �  Slimme en flexibele indeling
Genoeg plaats voor alles wat u maar 
mee wilt nemen. Kite uitrusting? 
Moutainbike? Geen probleem. Door 
de optionele sjorogen blijft alles ook 
nog eens goed op zijn plek.

 �  Optimale isolatie
De opbouw van de VANTANA is geïsoleerd met hoogwaardige B6 
isolatie en XPS schuim. Hierdoor wordt niet alleen de carrosserie 
stijver, maar het vermindert ook ruis tijdens het rijden. Het houdt 
kou en warmte buiten en zorgt voor een aangenaam leefklimaat.

 �  Dynamisch design
De Hobby VANTANA is een echte blikvanger. Het dynamische design en de 
windroos geven deze compacte VAN een eigen gezicht. Naast de standaard witte 
carrosseriekleur zijn optioneel drie andere lakkleuren verkrijgbaar: Ferro grijs, Zwart 
en Zilver.

 �  Vaste bank
Comfortabele zijdelings verschuif-
bare zitting

 �  Opberrgvakken in de vloer
Geen plekje is onbenut gebleven. 
Opbergvakken bij het zitgedeelte 
en in de vloer bieden een vaste plek 
voor heel wat bagage.

 �  Combi cassetterollo‘s met verduis-
terings- en insectenplissé 
Alle vensters in het woongedeelte 
hebben in de zijwand volledig geïn-
tegreerde combi cassetterollo’s die 
de zon en insecten buiten houden. 

 �  Klapbare en uitneembare latten-
bodem
Het bed kan omhooggeklapt, of er in 
zijn geheel worden uitgenomen, om 
nog meer mee te kunnen nemen. 
Riemen houden alles stevig op zijn 
plek.

UITRUSTING

UITRUSTING
OPBOUW 

 ● Standaard uitrusting  ○ Optionele uitrusting
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 �  Vorstvrij geïnstalleerde schoonwatertank
De makkelijk te bereiken schoonwatertank is 
tegen vorst beschermd door inbouw in het 
achterste deel.

 UITRUSTING

 �  Extra brede keukenladen
Alles kunt u kwijt in de brede laden. Ook is alles 
nog eens makkelijk terug te vinden omdat ze 
volledig uittrekbaar zijn. Ze sluiten zacht en stil 
dankzij de Soft-Close techniek en worden stevig 
gesloten gehouden met hoogwaardige Push-
Lock sloten.

 �  Verbreding aanrechtblad
De compacte keuken is een typisch voorbeeld van de intelligente manier 
waarop de indeling van de VANTANA tot stand is gekomen. Extra werkruimte 
ontstaat door het zijblad omhoog te klappen.

 �  De praktische kook- spoelcombinatie biedt meer werkruimte
De RVS kook- spoelcombinatie is uit één stuk, waardoor schoonmaken kinder-
spel is. De kookpitten zijn ruim verdeeld, waardoor u ook met grotere pannen 
kunt werken. De kookpitten worden elektrisch ontstoken. De gedeelde glazen 
afdekking biedt eventueel extra werkruimte.

 �  SlimLine koelkast
De nieuw door Hobby ontwikkelde en gepatenteerde SlimLine koelkast, is onopvallend weggewerkt in de 
kast boven de keuken. De compressorkoelkast is praktisch ingedeeld: links en rechts ruime koelvakken 
achter kleppen en in het midden een uittrekbare flessenvak. Hier kunt u 0.7 lt. flessen in kwijt. De geruis-
arme koelkast heeft een nachtstand en een boostfunctie. Hij is te bedienen via het TFT paneel en is ook te 
sturen via de MyHobby app.

 �  LED verlichting en contactdoos in de keuken
Een doorlopende LED lichtlijst boven de keuken 
zorgt voor een ideale verlichting van het werk-
vlak. Een ander praktisch detail is de tweevoudi-
ge contactdoos in de keuken (230V). 

 �  Bovenkasten met veel bergruimte en 
Soft-Close
De ver naar boven toe opengaande kleppen 
bieden veel hoofdruimte. Robuuste scharnieren 
houden de kleppen goed omhoog en stevig 
gesloten. Extra licht geven de LED lichtbanden 
boven de bovenkasten.

 � LED zwanenhalsspot
Lekker veel licht in de zithoek en toch maar heel 
weining stroomverbruik. Goed richtbaar om 
een boek te kunnen lezen, of de route voor de 
volgende dag te bepalen.

 �  Badkamer aan de zijkant met praktische 
douchezuil
De compacte zijbadkamer met geïntegreerde 
jalouziedeur geeft optimaal comfort op een 
minimaal grondoppervlak. Een praktisch detail 
is de douchezuil met geïntegreerde wasbak. 
(modelafhankelijk)

 �  Ruime badkamer met geïntegreerde douche
Een slim doucheconcept op een minimale 
oppervlakte. De flexibele schuifdeur voor de 
badkamer wordt in een handomdraai de dou-
cheafscheiding. Een stevige afdekking voor de 
antislip douchebak in het design van de vloer. 
(model afhankelijk)

 �  Veel bergruimte
In de onderkast van de badkamer en in de spie-
gelkast kunt u al uw toiletspullen kwijt. 

 �  Wastafelkraan met uitneembare douche
Praktische oplossing: de wastafelkraan is tegelijk 
de douchekop.

 �  Compacte badkamer met schuiftoilet
De compacte badkamer is effecteif ingericht 
op een minimale oppervlakte. Het toilet is weg 
te schuiven, waardoor u ruim plek heeft om te 
douchen. Nog een positief effect is dat er meer 
plaats is voor de bedden. (model afhankelijk)

 �  Uitstelbaar raam met melkglas 
Het uistelbare raam geeft natuurlijk licht en op-
timale ventilatie van de wasruimte. Het matglas 
zorgt voor privacy.

UITRUSTING

WOONRUIMTE / KEUKEN BADKAMER

 ● Standaard uitrusting  ○ Optionele uitrusting



1716

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

L

B

H

G

E

F

s 

T

HobbyConnect
ready

Leiding warme 
lucht

Tegen vorst beschermde 
leidingen

Warme lucht

Glasvezel- 
verserkt 
polyester

XPS  
isolatieschuim

 �  TRUMA combi heteluchtverwar-
ming met boiler
De verschillende uitblaasopeningen 
van de TRUMA-Combi verwarming 
verdelen de warme lucht optimaal 
door de ruimte en zorgen voor een 
aangename temperatuur. U bedient 
de combiverwarming met het CP 
PLUS 6 bedieningspaneel van 
TRUMA.

 �  Tegen vorst beschermde installatie
De leidingen zijn aangebracht in de 
verwarmde dubbele vloer bij het zit-
gedeelte. De binnenvloer bestaat uit 
XPS isolatie met polyester toplaag.

VERKLARING TEKENS

TECHNISCHE GEGEVENS

Slapen

Zitgroep

Keuken

Badkamer

Bergruimte

Totale lengte

Totale breedte

Totale hoogte

Technische toelaatbaar totaalgewicht

UITVOERING
Eénpersoons bedden

Tweepersoons bed in de breedte

Compacte badkamer

Badkamer aan de zijkant

 �  Hobby CI-BUS boordmanagement met TFT bedieningspaneel
Het geavanceerde, door Hobby ontwikkelde, CI-BUS boordsysteem stuurt alle apparaten en functies in het netwerk aan. De keuze- 
knop zorgt voor een duidelijke navigatie tussen de menu‘s. Aanduidingen als datum / tijd, binnen- / buitentemperatuur, niveau  
van de watertanks en lading / stroomafname kunnen op het display worden afgelezen en de instellingen kunnen direct worden  
geactiveerd. Ook andere via BUS technologie gestuurde boordcomponenten, zoals verwarming, airco en elektrische dakluiken  
kunnen centraal bediend worden. Het systeem is gestandaardiseerd, kan geüpdate worden en is daardoor compatibel voor  
toekomstige generaties. Nu al kan het met 15 apparaten communiceren. (Afhankelijk van fabrikaat)

 �  Hobby Connect / "MyHobby"-App  
Met het optionele, exclusief voor Hobby ontwikkelde M2M systeem kunt u de 
boordtechniek sturen met uw smartphone of tablet. De bediening gaat via de 
MyHobby app. Datum, tijd, binnen- en buitentemperatuur, inhoud van de water-
tank, of de werking van de accu, kunnen via de MyHobby app worden afgelezen of 
direct geactiveerd. Ook kunnen via BUS aangesloten componenten als verwarming 
of airco aangestuurd worden. HobbyConnect fungeert daarbij als interface tussen 
het CI-BUS boordmanagement systeem en het internet.

 �  Geavanceerd accu managementsysteem
De intelligente IBS accusensor geeft alle belangrijke data zoals laadtijd, laadstroom en laadspanning, zowel als de ontlaadspanning 
van de GEL of AGM accu. Alle waarden kunnen via het TFT bedieningspaneel worden afgelezen. De accusensoren  zorgen er 
tevens voor dat het intelligente laadapparaat de juiste laadstroom en spanning afgeeft. De laadtijd wordt hierdoor met 30% vermin-
derd ten opzichte van gangbare laadapparaten.

Hierdoor kan van bijna overal op de wereld verbinding gemaakt worden met uw 
voertuig. Het uitwisselen van de gegevens gaat via een aparte webserver. Het 
is daardoor mogelijk om berichten te ontvangen als uw voertuig van ziijn plaats 
gehaald wordt als hij gestolen wordt. Omdat het bij de „MyHobby-App“ om een 
„levend“ en continu groeiend systeem gaat, wordt het voorturend uitgebreid en ge-
actualiseerd. Zo kunt u vanaf begin 2017 via de MyHobby app informatie opvragen 
over campings of staanplaatsen en over dealers en servicepunten.

 �  (CD/DVD) navigatiesyteem, incl. 
achteruitrijcamera en databank 
campingplekken
Naast functies als DVD speler, 
navigatiesysteem en display voor de 
achteruitrijcamera kan de AV tuner 
gebruikt worden voor draadloos 
telefoneren via Bluetooth en als 
centrale mediaspeler, inclusief app 
voor staanplaatsen. Eventueel met 
DAB+ verkrijgbaar. (model kan ge-
durende het seizoen wisselen)

 �  DOMETiC dakairco FreshJet met 
verwarmingsfunctie
De dakairco heeft vier regelbare 
uitblaasopeningen. De comforta-
bele lichtgewicht werkt zuinig en 
aangenaam stil.

TFT bedienings-
paneel

Bewaking

Informatie

Opladen

Oplaadapparaat
Start- en boordaccu 

met Hella accusensor 

BOORDTECHNIEK MODELLEN

BOORDTECHNIEK MODELLEN

SAT 
ontvangst-

systeem

Airco

TFT bedieningspaneel

Lichtsysteem

Verwarming

Watervoorziening

Accumanagement

 ● Standaard uitrusting  ○ Optionele uitrusting
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● ● ● ● ● ● ●
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

● ● ● ● – – –
○ ○ ○ ○ ● ● ●

– ○ ○ ○ – – –

– – – – ○ ○ ○

2 2 2 2 2 2 2
● ● ● ● ● ● ●

mm 3.450 4.035 4.035 4.035 4.035 4.035 4.035
215/70 R 15 CP 215/70 R 15 CP 215/70 R 15 CP 215/70 R 15 CP 215/70 R 15 CP 215/70 R 15 CP 215/70 R 15 CP

m 12,81 14,43 14,43 14,43 14.43 14,43 14,43

mm 5.413 5.998 5.998 5.998 6.363 6.363 6.363
mm 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050
mm 2.642 / 1.905 2.642 / 1.905 2.642 / 1.905 2.642 / 1.905 2.642 / 1.905 2.642 / 1.905 2.642 / 1.905
kg 3.300 3.300 3.300 3.300 3.500 3.500 3.500
kg 2.574 2.720 2.727 2.714 2.809 2.828 2.834
kg 2.695 2.841 2.848 2.835 2.930 2.949 2.955
kg 605 459 452 465 570 551 545
kg 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4

2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1
mm 1.400 x 900 1.600 x 910 1.600 x 910 1.400 x 900 1.400 x 900 1.600 x 910 1.600 x 910

mm 1.850 x 1.350 / 
1.150 1.850 x 1.560 1.850 x  1.560 / 

1.500
1.850 x 1.390 / 

1.240 1.850 x 1.570 2 x 1.930 x 800 1.860 x 800;  
1.930 x 800

l 90 90 90 90 90 90 90
l 90 90 90 90 90 90 90
l 95 95 95 95 95 95 95

kg 2 x 11 2 x 11 2 x 11 2 x 11 2 x 11 2 x 11 2 x 11
25 A 25 A 25 A 25 A 25 A 25 A 25 A
1 / 5 1 / 5 1 / 5 1 / 5 1 / 5 1 / 5 1 / 5

STANDAARD UITRUSTING ALL-INCLUSIVE

CARROSSERIEKLEUR

TECHNISCHE GEGEVENS

 ● Wit  ○ Zilver  ○ Ferro grijs  ○ Zwart

TECHNISCHE GEGEVENS

VOETNOTEN

 ● Standaard uitrusting  ○ Optionele uitrusting  – Technisch niet mogelijk

1   Het maximum toegestane gewicht mag niet worden overschreden.

2  De totaalmassa in rijklare toestand kan 5% afwijken, conform de richtlijn 2007/46/EG aanhangsel I arti-
kel 2.6 letter b in aanhangsel III deel I artikel A en B of de in CoC of in de AB II genoemde normwaarde. 
Het omvat het gewicht van het ledige voertuig, inclusief smeermiddelen, boordgereedschap, bandenre-
paratieset, brandstrof (90%), extra accu, en alle van fabriekswege ingebouwde accessoires, alsmede 75 
kg voor de bestuurder. In overeenstemming met VO (EU) 1230/2012 vastgesteld, met inachtname van 
100% gevulde schoonwatertank en boiler, alsmede een volledig gevulde 11 kg aluminium gasfles.

3  Het laadvermogen is het verschil tussen de technisch toelaatbare massa en het gewicht in rijklare toe-
stand. Deze omvat het gewicht van passagiers, extra accessoires en persoonlijke uitrusting. Het laadver-
mogen vermindert door het inbouwen van accessoires. Daarnaast is het laadvermogen afhankelijk van 
de maximale aslast. De lading dient over de assen verdeeld te worden.

4  Een trekhaak is optioneel. Let op het maximale trekgewicht. Bij verhoging van het maximum toelaatbare 
gewicht wordt het trekgewicht verminderd.

5  Het aangegeven aantal personen is afhankelijk van het gewicht van bijlading en de aslast. Dit kan ver-
minderen door het installeren van accessoires en toebehoren. Hierdoor kan het aantal zitplaatsen ver-
minderen. Als alle zitplaatsen gebruikt moeten worden dient de bijlading te worden gereduceerd. De 
technisch toelaatbare massa mag nooit worden overschreden.

DESIGNVARIANTEN
● Wit

VELGEN
● 15" stalen velgen

MOTOR
● FIAT Ducato 2,3 l - 130 Multijet II, 6-versnellingen manueel, 2.287 

ccm, 96 kW/130 PK
CHASSIS

● FIAT Light Chassis, 3.300 kg (K55 F, K60 F, K60 Fs en K60 FT)
● FIAT Light Chassis, 3.500 kg (K65 FT, K65 E en K65 Es)

BASISVOERTUIG
● ABS (Anti blokkeersysteem)
● Boordcomputer
● Diesel partikelfilter
● Elektrische ramen
● Elektronische startonderbreker
● Airbag chauffeur
● Bandenreparatieset
● Spatlappen voor
● Gevarendriehoek en verbanddoos
● Centrale deurvergrendeling

CABINE
● Cabinestoelen draaibaar, met opklapbare armleuningen (Captain’s 

Chair), in hoogte verstelbaar en draaibaar
● Bekerhouder
● Bergruimte in cabine

OPBOUW
● Carrosserie geïsoleerd met B6 hardschuimisolatie en XPS schuim
● Polyester binnenvloer met XPS isolatie
● DOMETIC SEITZ Mini-Heki-dakluik 400 x 400 mm met verduiste-

rings- en insectenplissé
● DOMETIC SEITZ Midi-Heki-dakluik 700 x 500 mm met verduiste-

rings- en insectenplissé
● Openslaande ramen, dubbelglas en getint
● Schuifdeur met raam en opbergvakken
● Elektrische opstap (550 mm breed)
● Bergvak in vloer
● Sjorogen in bergruimte

MEBELDECOR
● Ashai essen / Magnolia / Maroon-metallic, of Karelia Pine / Salaman-

der / Marron-metallic, (naar keuze)
COMBINATIE STOFFERING

● "Capri"
WONEN

● Zitbank zijdelings verschuifbaar
● Combicassette met verduisterings- en insectenplissé voor alle zijra-

men woonruimte
● LED-kledingkastverlichting
● LED leesspots
● Hangkast met veel bergruimte
● Kledingkast

KEUKEN
● 90 liter SlimLine koelkast met compressortechniek
● RVS 2-pits kook-/spoelcombinatie met elektrische onsteking, inklap-

bare kraan en tweedelige glazen afdekking (niet in K55 F)
● RVS 2-pits kookplaat en spoelbak met glazen afdekking (K55 F)
● Verbreding aanrechtblad
● Bestekinzet
● Volledig uittrekbare, brede keukenladen met Soft-Close
● LED werkbladverlichting
● Wandcontactdoos in keuken

SLAPEN
● Koudschuimmatras uit meerdere delen
● Lattenbodem opklapbaar en uitneembaar
● Bedverbreding met extra kussen (voor K65 E en K65 Es)
● Lichtschakelaar in slaapgedeelte

BADKAMER
● Compacte badkamer met geïntegreerde douchecabine en verschuif-

baar toilet (K60 Fs en K65 Es)
● Grote badkamer met aparte douche (K55 F, K60 F en K65 E) 
● Zij badkamer met geïntegreerde douche ( (K60 FT en K65 FT)
● Draaibaar THETFORD-toilet
● Uitstelbaar raam met melkglas
● Multifunctionele wastafelkraan
● Spiegelkast
● Jalousiedeur

WATER / GAS / ELEKTRA
● Schoonwatertank tegen vorst beschermd
● Tandem dompelpomp
● Gasregelaar met drukventiel (DIN EN 12 864) en slang
● Stroomaansluiting 12 V / 230 V met antenne aansluiting
● Voorbereiding montage achteruitrijcamera
● Hobby CI-BUS boordmanagement met TFT bedieningspaneel
● Boordaccu AGM 12 V / 95 Ah
● LED-verlichting in woongedeelte

VERWARMING / AIRCO
● Truma Combi 4 verwarming, incl. 10 ltr. boiler en vorstventiel
● TRUMA Combi CP Plus LCD-bedieningspaneel
● Warrm water in keuken en badkamer

CHASSIS PAKKET
● Airbag bijrijder
● Stoel van de bijrijder is in hoogte verstelbaar
● Elektrische buitenspiegel, verwarmbaar
● ESP incl. ASR, Hillholder en TRACTION+
● Dashboard met chromen sierranden
● LED dagrijverlichting
● Stuur en versnellingspook in leder
● Handbediende airco met pollenfilter in cabine
● Radio-antenne geïntegreerd in buitenspiegel
● Radiovoorbereiding met luidsprekers
● Wieldoppen
● Cruise control

LICHTPAKKET
● 1 X LED zwanenhalslamp in zithoek
● 1 X LED zwanenhalslamp bij bijrijdersstoel
● 2 X LED zwanenhalslamp in slaapgedeelte
● LED sfeerverlichtring boven de bovenkasten
● LED instapverlichting

STARTER PAKKET
● Cabinestoelen gestoffeerd met bekleding woongedeelte
● Voetmatten in cabine
● Hobby accumanagement met Hella accusensor
● Insectenplissé voor de schuifdeur
● Contactdoos in garage (12 V / 230 V
● REMIS plissé verduisteringssysteem voor cabineramen

MULTIMEDIA PAKKET
● Navigatiesysteem incl. CD- / DVD speler, achteruitrijcamera en 

databank met staanplaatsen
● TV uittrek voor vlakbeeld scherm
● 2 extra speakers in slaapruimte

MOTOR VERSNELLINGSBAK
CILINDE-
RINHOUD VERMOGEN

FIAT Ducato 2,3 l - 130 Multijet II 6 versnellingen manueel 2.287 ccm 96 kW/130 PK
FIAT Ducato 2,3 l - 150 Multijet II 6 versnellingen manueel 2.287 ccm 109 kW/150 PK
FIAT Ducato 2,3 l - 150 Multijet II 6 versnellingen manueel 2.287 ccm 130 kW/177 PK

CHASSIS TECHNISCH TOELAATBARE TOTAALMASSA
FIAT Light Chassis 3.300 kg
FIAT Light Chassis 3.500 kg

FIAT Maxi Chassis 4.000 kg, inplaats van Fiat Light chassis 3.300 kg  
(niet in combinatie met 115 PK motor)

FIAT Maxi Chassis 4.000 kg, inplaats van Fiat Light chassis 3.500 kg  
(niet in combinatie met 115 PK motor)

CHASSIS
Aantal assen
Voorwielaandrijving
Wielbasis 
Bandenmaat
Draaicirkel

MATEN EN GEWICHTEN
Totale lengte
Totale breedte
Totale hoogte / stahoogte
Technische toelaatbaar totaalmassa1

Leeggewicht
Maten in rijklare toestand2

Laadvermogen3

Toegestane aanhangerlast (geremd)4

ZITPLAATSEN
Aantal personen tijdens rijden
Driepuntgordels

SLAAPPLAASTEN
Aantal slaapplaatsen / slaapplaatsen optioneel5
Bedmaat midden (lengte x breedte)

Bedmaat achter (lengte x breedte)

INHOUD
Inhoud brandstoftank
Inhoud afvalwatertank
Inhoud schoonwatertank

BOORDTECHNIEK
Inbouwplaats schoonwatertank (boven wielkast)
Plaats gasflessen
Oplaadapparaat
Aantal contactdozen (12 V / 230 V)
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Achterkant rechts Achterkant rechts Achterkant rechts Achterkant rechts Achterkant rechts Achterkant rechts Achterkant rechts

VANTANA



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

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

Hobby Benelux Caravan BV
Pieter Zeemanweg 170
3316 GZ Dordrecht
Telefoon: 078 651 18 44 

WERELDWIJDOPMERKING DUITSLAND

België · Bulgarije · Chili · China · Duitsland · Denemarken · Estland · Finland  
Frankrijk · Griekenland · Groot Brittannië · Ierland · IJsland · Italië · Japan 
Luxemburg · Nederland · Noorwegen · Polen · Portugal · Republiek Korea  
Roemenië · Zweden · Zwitserland · Slovenië · Thailand · Tsjechië · Oostenrijk 

De modellen die in de prospectus staan afgebeeld, bevatten 
deels ook speciale uitrustingen resp. decoraties die niet tot de 
standaard leveringsomvang behoren. Afwijkingen in structuur 
en kleur ten opzichte van de afgebeelde inrichtingsobjecten 
blijven voorbehouden, voor zover dit in de aard van de gebruikte 
materialen ligt en dit in de handel gebruikelijk is. Hetzelfde geldt 
voor technische wijzigingen aan het voertuig, voor zover de pro-
ductkwaliteit in zijn geheel gelijkwaardig blijft of verbeterd wordt 
en de toepassing niet wordt beïnvloed.
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