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2 3VANTANA

NYE MÅL FINNER 
MAN VED Å  
PRØVE NYE  
VEIER.

Hobby VANTANA representerer en helt ny klasse bobiler som er en ekte 

venn på veien og en fornøyelse å bo i. Her finner du innvendig design av 

høy komfort, praktiske løsninger og intelligent plassutnyttelse. Hobby kan 

denne sesongen presentere nyhetene SlimLine kjøleskap og et skyvbart 

toalett som de har utviklet spesielt for VANTANA. 

Nyt ferien!

Ernst Ferstl, østerrisk pedagog og skribent

K55 F, møbeldekor Karelia furu / Salamander / Maroon-metallic, stoffkombinasjon Capri



54 K60 FT VANTANAK60 FT



76 VANTANAK60 FsK60 Fs, møbeldekor Ashai ask / Magnolia-Maroon-metallic



98 VANTANAPatentert SlimLine kjøleskap

KJØLESKAP



1110 K60 Fs

K65 EK55 F

VANTANA

Baderom

Sidestilt badKompaktbad Skyvbart toalett



1312 UTSTYR

PUR-ramme

B6 Høyytelses isolasjon

XPS-isolasjon

 �  Åpningsbare bodelsvinduer  
i høy kvalitet
De tonede vinduene som er støpt  
i former gjør de mer resistent 
mot spenninger og deformasjon.  
En annen positiv effekt er bedre 
lydisolasjon i tillegg til et bedre 
forseglingssystem mot  
fuktinntrengning.

 �  Nettinglomme ved inngangsdør
Praktisk og lett tilgjengelig: I  
nettinglommen på kjøkkenet kan  
du oppbevare dine ferieblader.

 �  LED-lys over inngangsdøren med 
intergrert vannavløp
LED-lys over inngangsdøren gir godt 
lys når en skal inn og ut. Den inte-
grerte vannavløpslisten leder vann 
unna. (kan kun fås i LED-lyspakke 
som er ekstrautstyr)

 �  Låsbart oppbevaringsrom over 
førerhus
Praktisk og sikkert: det store låsbare 
oppbevaringsrommet for ekstra 
lagringsplass.

 �Gjennomtenkt luftsirkulasjon
Optimal sirkulasjon for varmluften; 
luftespalter i overskapene og god 
avstand mellom vinterrygglener og 
yttervegg sørger for god luftgj-
ennomstrømning som begrenser 
kondensdannelse.

 �  Skyvedør med vindu og hyller
Vinduet med plissegardin gir deg valget mellom å 
kunne se ut eller stenge for innsyn, og i hyllene er 
det plass til småting.

 �  REMIS gardinplissee til front- og 
sidevinduer i førerhuset.  
Det velkjente plissegardin-systemet 
fra REMIS beskytter førerhuset mot 
sol og uønsket innsyn.

 �  Sykkelstativ
Sykkelstativ fra THULE – perfekt 
for to sykler. Begge bakvinduene 
kan settes i luftestilling også med 
påmontert sykkelstativ.

 �  Smarte og fleksible løsninger  
bak i bybobilen
Bak i bobilen er det gode  
lagringsmuligheter for fritids-  
og sportsutstyr. Kite-utstyr?  
Terrengsykkel? Ikke noe problem: 
dette festes lett ved hjelp av de 
justerbare festeanordningene.

 �  Effektiv isolering
Karosseriet til VANTANA er isolert med B6-høyytelses isolasjon og 
XPS-skum som bidrar til å stive av karosseriet og dempe kjøretøys-
tøy. I tillegg holdes også både kulde og varme ute, noe som sikrer et 
behagelig inneklima.

 �  Dynamisk design
Hobby VANTANA er virkelig et blikkfang: et dynamisk utvendig design med stilig dekor 
gir denne kompakte Van sitt individuelle preg. I tillegg til lakkering i den hvite standard-
fargen kan den også som ekstrautstyr fås i tre andre farger: sjøgrå, svart og sølv.

 �  Fast sittebenk
Med praktisk skyvbar sittepute. 
(sidelengs)

 �  Ekstra lagringsplass i gulvet
Her utnyttes all plass optimalt. 
Lagringsplass under sittebenken og i 
gulvet sikrer at alt har sin faste plass.

 �  Integrerte kombikassetter med 
plisseegardin og myggnett 
Alle sidevinduer er utstyrt med inte-
grerte kombikassetter som beskytter 
mot sol og insekter. 

 �  Sengebunn som kan slås  
opp eller tas ut
Dersom sengebunnen slås opp til 
siden eller tas helt ut, får VANTANA 
god plass til større sportsutstyr. 
Festestropper holder alt på plass 
mens du kjører.

UTSTYR

UTSTYR
PÅBYGG 

 ● Standardutstyr  ○ Ekstrautstyr
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 �  Tappekran spillvann
Den lett tilgjengelige ferskvanntanken er frost-
sikkert montert bak i bilen.

 UTSTYR

 �  Kjøkkenskuffer i komfortklassen
Kjøkkenskuffer med belysning som kan trekkes 
helt ut gir deg enkel tilgang og fullt overblikk. 
Med soft-selvinntrekk lukker skuffene seg mykt 
og lydløst, og de holdes låst med en solid  
Push-Lock-lås.

 �  Forlengelse av benkeplaten
Det kompakte kjøkkenet er et eksempel på intelligent plassutnyttelse  
i VANTANA. Den smarte «fold-up» benkeplaten gir deg ekstra arbeidsflate.

 �  Ny praktisk oppvaskbenk med kokebluss
Kokebluss og oppvaskbenk er en hel enhet i edelstål som er enkel å holde ren. 
God avstand mellom begge kokeblussene gir bedre plass til større kjeler. Koke-
blussene har elektrisk tenning, og et todelt glasslokk som gir større benkeflate 
ved behov. (modellavhengig)

 �  SlimLine kjøleskap
Hobby's nyutviklede og patenterte SlimLine kjøleskap er diskret integrert i overskapet på kjøkkenet og 
utnytter plassen maksimalt. Dette er et kompressorkjøleskap med en smart oppdeling; på to sider finner 
man skap til kjølevarer og i midten en praktisk uttrekkbar skuff til flasker og drikkevarer. Her er det enkelt 
plass til 0,7 liters flasker. Dette stillegående kjøleskapet har både nattsenking og en boosterfunksjon, og 
kan enkelt styres via TFT-panelet eller "myHobby" appen (ekstrautstyr).

 �  LED kjøkkenbelysning og separate stikkontakter
En LED-lyslist over komfyr og oppvaskkum gir 
optimal belysning av kjøkkenbenken. En annen 
detalj: to 230 V stikkontakter på kjøkkenet. 

 �  Romslige overskap med Soft-Close
Overskapene med Soft-Close hengsler lukker 
seg lydløst og holder samtidig dørene igjen 
under kjøring. LED-lyslister i overskapene gir en 
ekstra hyggelig atmosfære. (Kun som ekstrauts-
tyr i LED-lyspakke)

 � LED-svanehalslampe
Den eksklusive leselampen over sittebenken gir 
godt lys med lavt energiforbruk. Du kan lett lese 
en bok eller studere reiseruten for neste dag. 
(Kun som ekstrautstyr i LED-lyspakke)

 �  Sidestilt bad med praktisk dusjsøyle
Det kompakte sidestilte badet med integrerte 
sjalusidører sørger for god komfort. En praktisk 
detalj er dusjsøylen med integrert vask.  
(modellavhengig)

 �  Delt baderomsløsning med integrert  
dusjkabinett
Perfekt dusjløsning  - med et enkelt håndgrep 
avgrenses baderommet med hjelp av den 
fleksible skyvedøren. Et solid baderomsgulv er 
tilpasset gulvet forøvrig. (modellavhengig)

 �  Gode lagringsmuligheter
I skapet under vasken og i speilskapene er 
det rikelig med plass til baderomsartikler.  
(i modeller med delt bad).

 �  Baderomsarmatur med uttrekkbar hånddusj
Den uttrekkbare kranen fungerer som et hånd-
holdt dusjhode.

 �  Kompakt bad med skyvetoalett
Det nye kompaktbadet utnytter plassen mak-
simalt. Toalettet er skyvbart inn under sengen 
og gir bedre plass til å dusje. En perfekt løsning 
som gir bedre romutnyttelse.

 �  Åpningsbart melkehvitt vindu 
Det åpningsbare vinduet gir naturlig lys og 
god ventilasjon på badet. Melkehvitt vindu gir 
minimalt innsyn.

UTSTYR

BODEL/KJØKKEN BAD

 ● Standardutstyr  ○ Ekstrautstyr
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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

L

B

H

G

E
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s 
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HobbyConnect
ready

Varmluftsfordeling
Frostsikre installasjoner

varmluft
GFK (glassfiber)

XPS - isolasjon

 �  TRUMA-Combi varmluftsanlegg 
med varmtvannsbereder
Varmerørene fra TRUMA-Combi 
varmeren sprer varmluften optimalt 
i bobilen og sørger for behagelig 
innetemperatur. Betjening skjer 
over Hobby's TFT-panel samt også 
over det digitale panelet CP PLUS 
6 fra TRUMA som befinner seg på 
soverommet.

 �  Frostsikre installasjoner
Ferskvann- og spillvannstilførsel 
føres gjennom det oppvarmede  
doble gulvet under sittegruppen.  
Bodelsgulvet er glassfiberbelagt  
på undersiden og isolert med  
XPS-skum.

TEGNFORKLARING

TEKNISKE DATA

Soveplasser

Sittegruppe

Kjøkken

Bad

Lagringsplass

Total lengde

Total bredde

Total høyde

Teknisk tillatt totalvekt

VARIANTER
Enkeltsenger

Dobbeltseng på tvers

Kompaktbad

Sidestilt bad

 �  Hobby CI-BUS styring med TFT betjeningspanel
Hobbys egenutviklede CI-BUS-Bordmanagementsystem styrer alle enheter og funksjoner i et eget nettverk. Ved hjelp av  
dreieknappen og seks ekstra soft-brytere plassert under displayet er det enkelt å navigere mellom de forskjellige menyene.  
Enten det er TRUMA, DOMETIC eller andre produsenter: Hobby's TFT-betjeningspanel benytter gjenkjennelige symboler og 
grafikk ved hjelp av bransjens felles grensesnitt. I displayet kan en lese av og gjøre innstillinger for dato/tid, inne og utetemperatur, 
vanntankmåler samt 12V lading og forbruk. Systemet er også klargjort for tilkobling av ytterligere BUS-kompatible komponenter, 
som f.eks varme- og klimaanlegg. Systemet er standardisert, kan oppdateres og er dermed kompatibelt med fremtidige  
generasjoner utstyr. Inntil 15 enheter kan kommunisere med kontrollpanelet. (NB! godkjenning fra produsent må sjekkes)

 �  HobbyConnect/„MyHobby“-App  
Hobbys egenutviklede M2M-system HobbyConnect eksklusivt for fritidskjøretøy 
gjør det mulig å fjernstyre funksjonene på TFT panelet direkte fra en smarttelefon 
eller et nettbrett (med Wi-Fi). Her kan man via appen MyHobby lese av eller betjene 
funksjoner som dato/klokkeslett, inne- og utetemperatur, vanntankmåler og bat-
terilading/-forbruk, samt også styre andre BUS-kompatible enheter som varme og 
klimaanlegg. HobbyConnect fungerer som et grensesnitt for CI-BUS bordmanage-
ment systemet i bybobilen over internett.

 �  Moderne batteristyring
Den intelligente batterisensoren (IBS) gir deg alle viktige opplysninger som ladetid, ladestrøm og ladespenning, og ved Autark 
pakke også restverdi / tid for både start- og bodelsbatteri (GEL/AGM batteri). Alle verdier kan leses av på TFT-betjeningspanelet. 
Batterisensoren leverer korrekt informasjon om ladebehov og spenning til batteriladeren for å sikre en skånsom lading etter det 
liniære-ladeprisippet for å oppnå nær 100% kapasitet på batteriet. Ladetiden vil være ca 30% kortere med IBS sammenlignet med 
konvensjonelle ladere. (Kun mulig i Vantana STARTER-pakke)

På denne måten kan Hobby-kunden kommunisere med sin bybobil nesten uansett 
hvor han selv måtte befinne seg. Datautveksling foregår via toveiskommunikasjon 
over en egen webserver. Det vil på sikt være mulig å motta push-varsler på smart-
telefon/nettbrett, for eksempel dersom bybobilen skulle flytte på seg eller bli stjålet 
fra sin faste plass. MyHobby appen vil fremover også utvikles til å inneholde infor-
masjon om f.eks campingplasser, Hobbys forhandlernett og servicepunkter.

 �  DOMETIC navigasjonssystem 
(CD/DVD) med ryggekamera og 
parkeringsguide
I tillegg til funksjonene navigasjon, 
DVD spiller og ryggekamera  
fungerer AV-tuneren også som 
Bluetooth handsfree for telefon, 
mediaplayer og parkerings-APP.  
Kan også leveres med DAB+  
(ekstrautstyr) på forespørsel.  
(NB! det tas forbehold om bytte av 
leverandør i løpet av sesongen)

 �  DOMETIC FreshJet takmontert 
klimaanlegg med varmefunksjon
Det takmonterte klimaanlegget har 
fire regulerbare luftuttak. Anlegget 
har lettere vekt, er støysvakt og har 
et økonomisk strømforbruk.

TFT-betje-
ningspanel

Overvåking

Informasjon

Lading

Batterilader
Start- og bodelsbatteri 

med HELLA-batterisensor 

BORDTEKNIKK MODELLER

BORDTEKNIKK MODELLER

Satelitt anlegg (ikke til Norge)

Klimaanlegg

TFT-betjeningspanel

Lysstyringssystem

Oppvarming

Vann

Batteristyring

 ● Standardutstyr  ○ Ekstrautstyr
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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

2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 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

STANDARDUTSTYR UTSTYRSPAKKER

LAKKERING

TEKNISKE DATA

 ● Hvit  ○ Sølv  ○ Sjøgrå  ○ Svart

TEKNISKE DATA

MERKNADER

 ● Standardutstyr  ○ Ekstrautstyr  – Teknisk ikke mulig  □ kun mulig inkludert i pakke

1   Teknisk tillatt totalvekt må ikke under noen omstendighet overskrides.

2  Kjørevekten kan avvike med +/- 5% fra opplysningen gitt i EU-forskriften 2007/46/EG vedlegg I avsnitt 2.6 
bokstav b, eller i vedlegg III del I avsnitt A eller B, eller i CoC dokumentet, eller i ZB II. Kjørevekten tilsvarer 
egenvekten av kjøretøyet, inkludert olje, verktøy, dekk-reparasjonssett, drivstofftank (90%), bodelsbatteri, 
alt fabrikkmontert standardutstyr i tillegg til 75 kg for føreren og, i samsvar med forskrift (EU) 1230/2012, 
en full ferskvannvanntank og varmtvannsbereder, samt en full 11 kg aluminiums gassflaske.

3  Nyttelasten utgjør differansen mellom totalvekten og kjørevekten. Denne vekt er beregnet å kunne  
brukes til passasjerer, ekstrautstyr og personlig utrustning. Man må ta høyde for at nyttelasten reduseres 
ved montering av fabrikkmontert ekstrautstyr, samt annet påmontert utstyr. Nyttelasten avhenger ikke 
bare av kjørevekt, teknisk tillatt totalvekt og vekt av ekstrautstyr/tilbehør men også av aksellastfordelin-
gen. Forutsetningen for å utnytte bilens maksimale nyttelast er derfor også avhengig av hvordan vekt/
last fordeles.

4  Tilhengerfeste er ekstrautstyr. Vær oppmerksom på at den maksimale vogntogvekten ikke må overskrides.

5  Det oppgitte antall personer bobilen kan registreres for er i tillegg også betinget av vekt- og aksellast- 
fordeling. Ved montering av ekstrautstyr og tilbehør kan nyttelasten bli redusert i den grad at man også 
reduseres antall personer bobilen kan registeres for og/eller tillates å kjøre med. Teknisk tillatt totalvekt 
må ikke under noen omstendighet overskrides. Vær oppmerksom på at det i tillegg finnes særnorske krav 
for antall personer en bobil kan registreres for i Norge, sjekk alltid med en autorisert Hobby forhandler 
angående norsk regelverk.

DESIGNVARIANTER
● Hvit lakkering

FELGER
● 15" stålfelger

MOTOR
● FIAT Ducato 2,0 l - 115 Multijet II, 6-trinns manuell, 1.956 ccm, 85 

kW/115 HK
CHASSIS

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

BASISKJØRETØY
● ABS (blokkeringsfrie bremser)
● Bordcomputer
● Dieselpartikkelfilter
● Elektriske vinduer
● Elektronisk startsperre
● Airbag til førersetet
● Nødreparasjonssett
● Skvettlapper foran
● Varseltrekant og førstehjelpskrin
● Fjernstyrt sentrallås

FØRERHUS
● Dreibart fører- og passasjersete med armlener (Captain’s Chair), 

førersetet er høydejusterbart
● Koppholder
● Oppbevaringsrom over førerhuset

PÅBYGG
● B6-isolasjon og XPS-isolasjonsskum
● GFK innvendig gulv med XPS isolasjon
● DOMETIC-SEITZ takluke, Mini-Heki, 400 x 400 mm med  

plissee og myggnett
● DOMETIC SEITZ Midi-Heki-takluke 700 x 500 mm med  

rullgardin- og myggnettplissee
● Tonede, åpningsbare doble vinduer
● Skyvedør med vindu og hyller
● Elektrisk stigtrinn (bredde 550 mm)
● Lagringsplass i gulvet
● Festeskinner i garasjen

TREDEKOR
● „Ashai ask“ / „Magnolia-“ / „Maroon-metallic“ eller „Karelia furu 

Salamander“ / „Maroon-metallic“, valgfritt
STOFFKOMBINASJON

● „Capri“
BODELEN

● Sidelengs skyvbar sittebenk
● Integrert kombikassett med rullgardin- og myggnettplissee til alle 

bodelsidevinduer
● LED-klesskapbelysning
● LED-lesespotter
● Overskap med god plass
● Klesskap

KJØKKEN
● SlimLine kompressor-kjøleskap , 90 liter
● Oppvaskbenk i edelstål med to bluss kokeapparat med elektrisk 

tenning og todelt glassdeksel samt senkbart armatur (ikke i K55 F)
● Oppvaskkum i edelstål og to bluss kokeapparat  

med glassdeksel (K55 F)
● Forlengelse av benkeplaten
● Bestikkskuff
● Kjøkkenskuffer med belysning som kan dras helt ut, og med 

Soft-Close
● LED-kjøkkenbenkbelysning
● 230V stikkontakter på kjøkkenet

SOVEPLASSER
● Kaldskummadrass (delt)
● Sengebunn som kan slås opp eller tas ut
● Uttrekkbar sengebunn inkl. madrasser (til K65 E og K65 Es)
● Lysbryter ved sengen

BAD
● Kompaktbad med integrert dusjkabinett og skyvbart toalett  

(K60 Fs og K65 Es)
● Baderom med separat dusj (K55 F, K60 F og K65 E) 
● Sidestilt bad med integrert dusj (K60 FT og K65 FT)
● THETFORD dreietoalett
● Åpningsbart melkehvitt vindu
● Uttrekkbar vannkran
● Speilskap
● Sjalusidør

VANN / GASS / ELEKTRISK
● Ferskvanntank, frostbeskyttet
● Dobbel vannpumpe
● Gassregulator med overtrykksikring (DIN EN 12864) og gasslange
● Strømkontakt 12V / 230V samt antennekontakt
● Forberedelse til installasjon for ryggekamera
● Hobby CI-BUS styring med TFT-betjeningspanel
● Bodelsbatteri AGM, 12V / 92 Ah
● LED-oppholdsrombelysning

VARME / KLIMA
● TRUMA-varmeanlegg Combi 4 inkl. 10 ltr varmtvannsbereder og 

frostsikring
● TRUMA LCD-betjeningspanel Combi CP Plus
● Varmt vann på kjøkken og bad

CHASSIS-PAKKE
□ Passasjerairbag
□ Passasjerstol med høydejustering
□ Oppvarmede og elektriske utvendig speil
□ ESP inkl. ASR, Hillholder og TRACTION+
□ Instrumentpanel med kromringer
□ LED-kjørelys
□ Ratt og girspak i skinn
□ Manuelt klimaanlegg med pollenfilter i førerhus
□ Radioantenne integrert i utvendig speil, FIAT
□ Radioforberedelse med høyttaler
□ Hjulkapsler
□ Cruise-Control

LYSPAKKE
□ 1 x svanehalslampe i sittegruppen (istedet for LED-spot)
□ 1 x svanehalslampe over passasjestol
□ 2 x svanehalslamper ved sengen (istedet for LED-spotter)
□ LED-stemningsbelysning over overskap
□ LED-lys over inngangsdøren med intergrert vannavløp
STARTER-PAKKER

○ Fører- og passjerstoler i samme stoff som bodelen.
○ Matter i førerhus
○ Hobby batteristyring med HELLA-batterisensor
○ Myggnettplissee til skyvedøren
○ Stikkontakt i garasje, 12V / 230V
○ REMIS plisseegardin-system til front- og sidevinduene i førerhuset
MULTIMEDIA-PAKKE

○ Navigasjonssystem inkl. CD- / DVD-spiller, ryggekamera  
og parkeringsguide

○ Uttrekk for flatskjerm-TV
○ Ekstra høyttalere på soverom, 2 stk.

MOTOR GIR SLAGVOLUM MOTOREFFEKT
FIAT Ducato 2,0 l - 115 Multijet II 6-trinns manuell 1.956 ccm 85 kW/115 HK
FIAT Ducato 2,3 l - 130 Multijet II 6-trinns manuell 2.287 ccm 96 kW/130 HK
FIAT Ducato 2,3 l - 150 Multijet II 6-trinns manuell 2.287 ccm 109 kW/150 HK
FIAT Ducato 2,3 l - 180Multijet II 6-trinns manuell 2.287 ccm 130 kW/177 HK

CHASSIS TEKNISK TILLATT TOTALVEKT
FIAT Light chassis 3.300 kg
FIAT Light chassis 3.500 kg

FIAT Maxi chassis 4.000 kg istedet for FIAT Light chassis på 3.300 kg  
(ikke ved 115-HK-motor)

FIAT Maxi chassis 4.000 kg istedet for FIAT Light chassis på 3.500 kg  
(ikke ved 115-HK-motor)

DRIVVERK
Antall aksler
Forhjulsdrift
Hjulavstand 
Dekkdimensjon
Svingradius

MÅL OG VEKT
Total lengde
Total bredde
Total høyde / invendig høyde
Teknisk tillatt totalvekt1

Egenvekt
Kjørevekt2

Nyttelast3

Tilhengervekt m / brems4

SITTEPLASSER
Antall sitteplasser (inkl. fører)5

Trepunkt sikkerhetsseler
SOVEPLASSER

Antall faste soveplasser / ekstra soveplasser
Liggeflate midten (lengde x bredde)

Liggeflate bak (lengde x bredde)

TANKINNHOLD
Drivstofftank volum
Spillvanntank
Ferskvannstank

BORDTEKNIKK
Plassering ferskvanntank (over hjulkasser)
Plass til gassflasker
Batterilader
Antall stikkontakter (12V / 230V)

EN
H

ET

Høyre bak Høyre bak Høyre bak Høyre bak Høyre bak Høyre bak Høyre bak

VANTANA



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

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

WORLDWIDEMERK TYSKLAND

Belgia · Bulgaria · Chile · Danmark · Estland · Finland · Frankrike
Hellas · Irland · Island · Israel · Italia · Japan · Kina · Luxemburg  
Nederland · Norge · Polen · Portugal · Romania · Storbritannia 
Sverige · Sveits · Slovenia · Spania · Sør Korea · Thailand
Tsjekkia ·Tyskland · Østerrike 

De avbildede modeller angir ikke alltid det standardmessige 
utstyr. Dekorasjoner og illustrasjoner følger ikke med. Trykk og 
fototekniske avvik kan ikke utelukkes, og det tas forbehold om 
avvik i struktur og farge grunnet bruk av naturlige materialer. Rett 
til tekniske endringer, som beholder eller forbedrer produktkvali-
teten og ikke påvirker bruksformålet forbeholdes.  
© Hobby-Wohnwagenwerk, Ing. Harald Striewski GmbH.
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Built For Life


