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SISÄLTÖ

HobbyKomplett-täysvarustus

Sisätilojen design

Mallisto

Design-vaihtoehdot

OPTIMA DE LUXE Van

OPTIMA DE LUXE puoli-integroidut

OPTIMA DE LUXE ylävuoteella

HobbyKomplett - yksityiskohtia

Erikoisvarustus

Taulukko: Tekniset tiedot

Taulukko: HobbyKomplett

SISÄLTÖAluksi oli uraauurtava idea; nykyään Hobby on modernien mat-

kailuvaunujen ja -autojen suunnannäyttäjä. 50 vuoden ajan 

olemme tehneet automatkailusta yksinkertaisempaa, mukavampaa 

ja rentouttavampaa

Menestymisemme salaisuus on neljä peruspilaria: Suuntaa näyt-

tävät keksinnöt, innovatiivinen tekniikka, moderni design ja suuri 

intohimo. 

Jokainen uusi Hobby-matkailuautojen sukupolvi vakuuttaa ensi- 

luokkaisella varustuksellaan, reilulla tilasuunnittelullaan, laadullaan 

ja toiminnallisuudellaan. Ei siis mikään ihme, että Hobby- 

matkailuautot ovat niin haluttuja.

HOBBY-REISEMOBILWERK

HOBBY-WOHNWAGENWERK 

HOBBY-SERVICECENTER

HOBBY –  
YKKÖSMERKKI



54 HOBBYKOMPLETTHOBBYKOMPLETT

Oma pesuhuone – kaikki henkilökohtaiseen hygieniaan
Kaikissa pesutiloissa on integroitu tai erillinen suihkukaappi, jossa on kaunis ja 
käytännöllinen design-suihkupylväs. Suurissa peilikaapeissa on reilusti säilytystilaa. 
Erityisen näppärä keksintö on ulosvedettävä pyykkinaru pesuhuoneessa. Käännettä-
vässä Thetford-wc - istuimessa on sähkötoiminen huuhtelu.

Reilusti tilaa takatallissa ja tavaratiloissa
Hyvin eristetyssä ja lämmitettävässä takatallissa on 

luukku myös kuljettajan puoleisella seinällä; siten 
lastaaminen on mahdollista kummaltakin puolelta. Kiin-
nityskiskojen ja -hihnojen avulla tavarat pysyvät turval-

lisesti paikoillaan. Sähkölaitteiden käyttöä helpottavat 
takatallissa olevat 12V/230V-pistorasiat. Ulosvedettä-

vän kaasupullotelineen ansiosta kaasupullojen vaihto 
on erityisen helppoa.

Nukut kuin kotonasi
Makuuhuone – erillisvuoteilla tai parivuoteilla varustettu – on 

kauttaaltaan mukava ja kodikas. Hyvin tuulettuvat vuoteet, 
joissa on sälepohjat ja kylmävaahtopatjat, takaavat terveelliset 
unet. Valo- ja lämmitysjärjestelmiä voi ohjata suoraan vuotees-

ta; lämpimän ilman säätämiseen makuuhuoneessa on lisäksi 
digitaalinen Truma CP PLUS – ohjausyksikkö.

Modernia keittiösuunnittelua, jossa paljon tilaa
3-liekkisellä liedellä kokkaat yhtä mukavasti kuin 

kotonasi. Super-Slim-Tower pitää ruokatarpeet 
viileinä. Ylellisessä, erityisesti Hobbylle suunnitel-
lussa, kapeassa jääkaapissa on 150 litran tilavuus. 
Kaikelle keittiössä tarpeelliselle on suuret vetolaa-

tikot Soft-Close-sulkeutumismekanismilla.

Moderneinta asuinosan tekniikkaa täydellisesti 
varustettuna

Lujaa ja erinomaisesti eristettyä: OPTIMA DE LUXEn 
lasikuitukatto ja -lattia sekä XPS-lämmöneristys. 

70 x 50 cm:n kokoiset kattoikkunat takaavat hyvän 
ilmanvaihdon ja sähkötoiminen ulkoporras sekä eri-

koisleveä ulko-ovi helpottavat sisään- ja uloskäyntiä. 
Erityinen kohokohta on tehtaalla asennettu markiisi.

Mukava ohjaamo
Asuinosan istuinten kangasmateriaalilla päällystetyt oh-
jaamoistuimet on varustettu kyynärnojilla ja ovat kor-
keussäädettävät. Tuulilasi ja sivuikkunat on varustettu 
pimennyslaskosverhoin. Paljon päivänvaloa ja raikasta 
ilmaa tulee avattavasta kattoikkunasta.

Täydellistä tilasuunnittelua pienintäkin yksityiskohtaa myöten 
Hobbylle tyypillinen LED-valaistus luo mukavaa ja kodikasta tun-
nelmaa OPTIMA DE LUXEssa. Kaikissa ikkunoissa on pimennys- ja 
hyttysverhot. Vuoteiden yläpuolella olevissa sivukaapeissa on reilusti 
tilaa vaatteille ja liinavaatteille.

HOBBYKOMPLETT
HOBBYSI ON TÄYSIN 
VARUSTETTU.
Yksinkertaisesti – astu sisään ja lähde liikkeelle!  

OPTIMA DE LUXElla se onnistuu, sillä kaikissa malleissa on laadukas 

täysvarustus. OPTIMA DE LUXElla lomailu on nautintoa; se tarjoaa 

mukavuutta, jollaista kotonasikin on. Ilman kallista extraa tai erityisiä 

varustepaketteja. 

Kiitos täysvarustuksen OPTIMA DE LUXE on starttivalmiina aina; se 

on matkakumppani, joka ei jätä toivomisen varaa!

Innovatiivinen asuinosan tekniikka ohjaa kaikkia 
matkailuauton toimintoja
Hobby CI-BUS-ohjausjärjestelmä varustettuna TFT-pa-
neelilla ohjaa ja kontrolloi kaikkia auton asuinosan 
verkon laitteita. Älykäs akkusensori IBS lähettää tärkeät 
tiedot auton ja asunto-osan akuille; tämä tekniikka 
lyhentää akkujen latausaikoja noin 30 % tavanomai-
seen tekniikkaan verrattuna. OPTIMA DE LUXE on 
sitäpaitsi täydellisen talvikelpoinen. Käyttövesisäiliö ja 
sen liitäntäputket ovat pakkassuojatut, harmaavesisäiliö 
on eristetty ja lämmitettävä. Tehokas Truma Combi 6 - 
ilmakeskuslämmitys lämmittää autosi lyhyessä ajassa ja 
integroitu 10 litran lämminvesivaraaja tuottaa nopeasti 
kuumaa vettä. OPTIMA DE LUXEn moderniin multime-
diajärjestelmään kuuluu navigaatiojärjestelmä peruu-
tuskameralla, leiripaikkadatapankki sekä cd/dvd-soitin 
2:lla lisäkaiuttimella asuintilassa. Myös teline taulu-tv:lle 
12V/230V-liitäntöineen kuuluu vakiovarustukseen.

Tekstissä mainitut varustukset ovat yleisluontoisia ja voivat vaihdella autoittain. Eri mallien varustus on 
nähtävissä tämän esitteen sivulla 58.

TÄY S VA R U S T U S
KOMPLETT
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KAKSI KALUSTEVAIHTOEHTOA VAPAASTI VALITTAVISSA

ISTUINPEHMUSTEVAIHTOEHDOT

 ● Karelia Pine (honka) / Salamander

 ● Capri  ○ Split  ○ Aito nahka, kermanvalkoinen  ○  Aito nahka, kermanvalkoinen-ruskea

 ● Ashai-Esche (saarni) / Magnolia

MALLIT

11 pohjaratkaisua tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia valita sopiva auto jokaiseen elämäntilanteeseen ja tarpeeseen. Kahden kapean VAN-mallin  
lisäksi valikoimassa on yhdeksän puoli-integroitua. Neljä mallia on varustettu kätevällä ylävuoteella.

Voit varustaa OPTIMA DE LUXEsi aivan toiveidesi mukaisesti. Kaikkiin malleihin voit valita kalusteet kahdesta puunsävyisestä vaihtoehdosta;  
yhdessä neljän kangasvaihtoehdon kanssa saat autosta mieleisesi.

MALLIT KAIKKIIN VAATIMUKSIINASUMISTA TOIVEIDEN MUKAAN

SISÄTILOJEN DESIGN

MERKKIEN SELITYKSETESIMERKKI L-ISTUINRYHMÄ KIRJAINTEN MERKITYKSET

TEKNISET TIEDOT

Vuode | lisävaruste

Istuinryhmä

Keittiö

Pesutila

Säilytystila

Istuinpaikkojen lukumäärä ajon aikana
Vuodepaikkojen / lisävarustevuodepaik-
kojen lukumäärä
Jääkaappi, 96 ltr

Slim-Tower-jääkaappi, 140 ltr 

Super-Slim-Tower-jääkaappi, 150 ltr

Takatalli

Alaslaskettu perä

Premium-takaosa (mahdollinen)

L-istuinryhmä (mahdollinen)

Van

Puoli-integroitu

Alaslaskettava ylävuode

Takatalli

Erillisvuoteet

Parivuode

Pitkittäinen parivuode

Kokonaispituus

Kokonaisleveys

Kokonaiskorkeus

Suurin sallittu kokonaismassa

VAN PUOLI-INTEGROITU ALASLASKETTAVA YLÄVUODE

(erikoisvarustus mallikohtainen)

 ● Vakiovarustus  ○ Erikoisvarustus

V60 GF 4 2

L: 5.999 mm · B: 2.160 mm  
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

V65 GE 4 2 +1

L: 6.734 mm · B: 2.160 mm  
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T65 FL 4 2 +2

L: 6.984 mm · B: 2.330 mm  
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T70 E 4 2 +1

L: 7.380 mm · B: 2.330 mm  
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T70 F 4 2 +1

L: 7.380 mm · B: 2.330 mm  
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T65 GE 4 2 +1

L: 7.034 mm · B: 2.330 mm  
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T70 GE 4 2 +1

L: 7.380 mm · B: 2.330 mm  
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T60 H 4 2 +2

L: 5.999 mm · B: 2.330 mm  
H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

T75 HF 4 4

L: 7.581 mm · B: 2.330 mm  
H: 2.845 mm · G: 3.650 kg

T65 HFL 4 4

L: 6.984 mm · B: 2.330 mm  
H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

T75 HGE 4 4

L: 7.500 mm · B: 2.330 mm  
H: 2.845 mm · G: 3.650 kg



98 DESIGN-VARIAATIOT

ULKOVÄRITYS KORISTEVÄRITYS VALINNAISESTI

 ● valkoinen  ○ musta  ● musta ○ harmaa  ● harmaa

TAKAOSAN DESIGN VAIHTOEHDOT

 ● DE LUXE-takaosa  ○ PREMIUM-takaosa

VAN PUOLI-INTEG-
ROIDUT

YLÄVUO-
TEELLISET

ULKOVÄRITYS KORISTEVÄRITYS
valkoinen musta valinnaisesti musta tai harmaa
musta hopea musta
harmaa hopea harmaa

TAKAOSAN MUOTOILU (valinnaisesti)
DE LUXE - takaosa
PREMIUM-takaosa* 

DESIGNVAIHTOEHDOT

Hobby-matkailuautot vakuuttavat jäljittelemättö-

mällä, linjakkaalla ulkomuotoilullaan. 

Kolme lisävärivaihtoehtoa, kaksi koristevaihtoeh-

toa ja ainutlaatuinen Premium-takaosa mahdol-

listavat saamaan oman OPTIMA DE LUXEsi 

toiveittesi mukaisena.

DESIGN-VAIH-
TOEHDOT

 ● Vakiovarustus  ○ Erikoisvarustus  – Ei teknisesti mahdollista
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● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
– ○ – ○ ○ ○ ○ – – ○ ○



1110 OPTIMA DE LUXEoptima DE Luxe T70 GE, lisäväritys valkoinen



1312 OPTIMA DE LUXEOPTIMA DE LUXE T65 GE, lisäväritys harmaa



1514 OPTIMA DE LUXEOPTIMA DE LUXE T70 GE, lisäväritys musta

PREMIUM-takaosa
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Jos haluat ketterän mutta kuitenkin mukavan matkailuauton, jolla voi yhtä hyvin 

tehdä spontaaneja päiväretkiä kuin pitkiä maaseutumatkojakin, OPTIMA DE LUXE 

Van on juuri oikea matkakumppani. Kapealla autolla kapeat ja mutkikkaat tiet sujuvat 

vaivatta. Sitä paitsi nämä Van-autot ovat erittäin kaupunkikelpoisia ja Hobby-Komp-

lett-täysvarustettuja.

JOUSTAVA  
OLKOON IHMINEN, 
DYNAAMINEN JA 
KETTERÄ. 
Markus Wurzer

OPTIMA DE LUXE VANV65 GE, kalusteet Karelia Pine (honka) / Salamander, istuinpehmusteet Capri
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Mukavansuuruiset keittiölaatikot
Suuret kokonaan avattavat laatikot 
pitävät kaiken järjestyksessä, ja niihin 
pääsee helposti käsiksi. Soft-meka-
nisminsa ansiosta laatikot sulkeutuvat 
hitaasti ja hiljaisesti. Tukevat lukot 
pitävät laatikot turvallisesti paikoillaan 
ajonkin aikana.

3-liekkinen liesi sytytysautomatiikalla
Jaloteräsliedellä voi valmistaa jopa 
kolmea ruokalajia samanaikaisesti – 
kiitos näppärästi suunnitellun arinoiden 
sijoittelun voi käyttää myös suuria 
kattiloita ja pannuja. Liekinvarmistin 
sulkee kaasun tulon, jos liekki jostain 
syystä sammuu. Lasikannella saa lisää 
työtilaa

Ohjaamoistuimet, joissa kyynärnojat (Captain’s Chair)
Korkeus- ja kallistussäädettävät ohjaamoistuimet ovat asuinosan kangasmateriaalia ja 
varustettu molemminpuolisilla kyynärnojilla, tukevalla kääntömekanismilla ja niissä on 
erinomainen sivuttaistuki. Laadukas istuinpehmustus on vartalonmukaista ja parantaa 
siten istuinmukavuutta.

Näppärä Van-jääkaappi
Näppärä 96-litrainen jääkaappi 
9-litraisella irrotettavalla pakastinosal-
la on ideaalinen ratkaisu kompaktiin 
OPTIMA DE LUXE Vanin sivukeittiöön. 
Elintarvikkeet ja juomat pysyvät siellä 
viileinä ja ovat kätevästi saatavilla.

VAN
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V60 GF

V65 GE

 Liinavaatekaappi vuoteen alla
V65 GE:ssä liinavaatekaapit sälepohjan 
alla tuovat lisää säilytystilaa.

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

Sisään työnnettävä porras
Ulosvedettävä porras erillisvuoteiden 
välissä antaa vielä enemmän liikkumati-
laa pesu- ja olohuoneessa. 

Mukavuutta viimeistä  
yksityiskohtaa myöten
V60 GF:n parivuoteen alla on suuri 
liinavaatekaappi. Porras mahdollistaa 
mukavan liikkumisen vuodetilaan ja  
sen yläpuolisiin kaappeihin. 

VANKompakti pesuhuone
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Pidätkö mukavista erillisvuoteista? Vai mieluummin parivuoteesta? Puoli-integroiduissa  

OPTIMA DE LUXE-autoissa on tarjolla kummatkin vaihtoehdot täysin erilaisissa  

pohjaratkaisuissa. Voit valita ylellisen takapesuhuoneen, eksklusiivisen tila-, sivu-,  

kompakti- tai pitkittäispesuhuoneen. Jotkut keittiöt ovat L-mallisia, toiset rivimallisia.  

Valitsetpa minkä tahansa pohjaratkaisun, saat nauttia huippuvarustellusta autosta,  

joka vastaa tarkoin toiveitasi.

OPTIMA DE LUXE PUOLI-INTEGROITU

YKSILÖLLISYYS  
ON ELETTYÄ  
VAPAUTTA. 
Helmut Glaßl

T65 GE, kalusteet Ashai Esche / Magnolia, istuinpehmusteet Split



2524 T65 GE PUOLI-INTEGROIDUT

Avattava kattoikkuna ohjaamossa
Avattava, kaksinkertainen ja sävytetty kattoikkuna luo ilmavaa ja valoisaa tilaa sekä tuo 
raitista ilmaa sisään. Käytännöllinen verho suojaa aurinkoisina päivinä sisätilaa liialliselta 
kuumuudelta .

Super-Slim-Tower-jääkaappiREMIS-laskospimennysverhot
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T70 GE

T70 GE PUOLI-INTEGROIDUT

Liinavaatekaappi vuoteen alla
Erillisvuoteellisissa autoissa vuoteen alla oleva liinavaatekaappi antaa lisää säilytystilaa.

Liukastumissuojattu suihkuallas
Suihkuallas on sovitettu tarkalleen 
paikoilleen. Vesi poistuu lattiakaivon 
kautta tehokkaasti. (T70 GE)

Design-suihkupylväs
Myös muissa pesutilavariaatioissa on 
hieno suihkuvarustus, kuten tässä 
kompaktipesuhuoneessa.

Kompakti pesuhuone
Moderni ja käytännöllinen kompaktipe-
suhuone jossa integroitu suihkukaappi 
ja kiinteä pesuallas tarjoaa paljon sani-
teettimukavuutta pienessä lattiatilassa. 
(mallikohtainen)

 Suihkukaappi jossa design-suih-
kupylväs tilapesuhuoneessa
Suihkupaneelissa on lukuisia säilytys-
paikkoja shampoolle ja muulle tarvitta-
valle. Kaunis suihkukahva sopii upeasti 
suihkuhuoneen designiin.

 Helposti käytettävät yläkaapit
Monissa malleissa tukeva porras helpottaa pääsyä vuoteen yläpuolisiin kaappeihin. 
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T70 E

T70 E

T70 ET70 E PUOLI-INTEGROIDUT

Maustehylly
L-keittiöissä on kätevä maustehyllykkö; 
siten suola, pippuri ja muut mausteet 
ovat kätevästi saatavilla.

Pyyhepidike
Kulmakeittiöissä on ulosvedettävä 
pyyheteline, jossa on kätevää kuivattaa 
astiapyyhkeet.

Takapesuhuone
T70 E, T70 F ja T75 HF – saniteettimukavuutta parhaimmillaan ylellisessä  
takapesuhuoneessa. Pesutila, wc ja suihkukaappi on erotettu toisistaan; siten  
matkallakin on reilusti tilaa ja liikkumismukavuutta.

Tilaa säästävä kulma-alakaappi
Kulma-alakaappi on erityisen tilava ja 
tuo kätevää lisäsäilytystilaa.
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T70 F

T70 F

T70 F T70 F

PUOLI-INTEGROIDUT

Alakaappi makuuhuoneessa
Sivupöytä kätevine kaappeineen ja säilytystiloineen 
sopii hienosti parivuoteelliseen makuuhuoneeseen. 
(T70 F / T75 HF)

Parivuoteiden tavaratila
Paljon tilaa suurillekin tavaroille tarjoaa suuri tavaratila parivuoteen alla;  
se on mukava ja helppo lastattava yläkautta.

Takapesuhuoneen suihku
Erillinen suihkukaappi on  
sijoitettu oikealle puolelle;  
sinne on mukava käynti  
takapesuhuoneesta.

T70 F
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Saisiko olla yksi parivuode lisää? Silloin OPTIMA DE LUXE lisäylävuoteella varustettuna on 

oikea ratkaisu. Sen käyttö on mahdollisimman yksinkertaista: tarvittaessa leveä parivuode 

lasketaan alas ja siten käytössä on yhteensä neljä täysikokoista vuodepaikkaa. Ja kun  

ylävuodetta ei enää tarvita, se yksinkertaisesti nousee tilaa säästäen katon alle. Se on  

ideaalinen ratkaisu, jos olette OPTIMA DE LUXEllasi joskus liikkeellä neljän hengen porukalla.

OPTIMA DE LUXE YLÄVUODE

SUURIN JA IHANIN 
ON YKSINKERTAISIN. 
Walther Rathenau

T75 HF, Ashai Esche/Magnolia, istuinpehmusteet Capri 
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T65 HFL

T60 H T60 H ALASLASKETTAVA YLÄVUODE

Suuri vaatekaappi vuo-
teen vieressä
Korkea kaappi kätkee 
suuretkin määrät vaat-
teita. Vielä pidemmälle 
menevään järjestyksen-
pitoon joissakin malleissa 
on lisäsäilytystilat.  
(mallikohtainen)

Parivuode
Parivuoteelliset makuuhuoneet ovat kauttaaltaan mukavat 
ja kodikkaat. Tuulettuvat vuoteet sälepohjineen ja kylmä-
vaahtopatjoineen huolehtivat terveellisestä nukkumisesta. 
Valaistus- ja lämmitysjärjestelmä on säädettävissä suoraan 
sängystä. 

Keittiön verhot, joissa  
integroidut pistorasiat
Kätevässä keittiön rulo-verhossa on 
pimennys- ja hyttysverho ja lisäksi kirkkaat 
LED-valot sekä kaksi näppärästi sijoitettua 
pistorasiaa.

Kompakti Slim-Tower-jääkaappi
Parempi tilan tuntu pienemmän asennus-
syvyyden ansiosta: Hobbyn kehittämä 
Slim-Tower-jääkaappi, jossa on 140 litran 
tilavuus, LED-valaistus ja irrotettava 
12-litrainen pakastinosa. Suuri kahva 
on helppokäyttöinen. Korotettu sijainti 
vähentää vaivalloista kumartamista.

Säilytystilaa Slim-Towerin alla
Slim-Towerin alla on kätevää ja  
helppokäyttöistä kaappitilaa.
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T75 HGE

ALASLASKETTAVA YLÄVUODE

Helppopääsyinen ylävuode
Ylävuode liikkuu suoralinjaisesti ylös ja alas, ja ulko-oven kohta pysyy vapaana. Tekniikkansa 
ansiosta OPTIMA DE LUXEN ylävuode voidaan laskea portaattomasti haluttuun korkeuteen, 
joten jopa neljä ihmistä voi oleskella istuinryhmässä, kun jälkikasvu nukkuu ylävuoteessa. 
Lisävarusteena on saatavana vielä kaksi lisävuodepaikkaa istuinryhmään ylävuoteen alle. 
(mallikohtainen)

Sisäkorkeus yli 2 metriä 
Kaikissa OPTIMA DE LUXE – autoissa on 2,05 metrin sisäkorkeus; litteän rakenteensa 
ansiosta seisomakorkeus ylävuoteen allakin on 1,90 metriä.

Sivupesuhuone, jossa  
erillinen suihkutila
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Captain’s Chair ja ergonomiset istuinpehmusteet

Kiinteä suihkuseinä

Koko valaistus LED-tekniikkaa

Suuri tavaratila alaslasketun perän ansiosta

Mukavat kylmävaahtopatjat

Sisäänkäynnin tartuntakahvassa LED-valaistus

Kulutusta kestävä lasikuitulattia XPS-lämpöeristyksellä

Keittiön laatikot mukavan suuret ja varustettu Soft-Close- ja Push-Lock-mekanismeilla

Keittiön verhot, joissa integroidut pistorasiat

Erikoisleveä ulko-ovi hyttysverholla

DOMETIC-SEITZ-kattoluukut Kulutusta kestävä lasikuitukatto

Kaapeissa erityisen tukevat saranat

LED-tunnelmavalaistus

Hobby CI-BUS-ohjausyksikkö, jossa TFT-ohjauspaneeli

HOBBY KOMPLETT

HOBBYKOMPLETT  
TÄYSVARUSTETTU 
HOBBYSI.
Kaikki, mikä tekee lomasta miellyttävää ja huoletonta, on OPTIMA DE LUXEssa: 

erityisesti mainittakoon navigaatiojärjestelmä, markiisi, takatallin luukku myös  

kuljettajan puoleisella seinällä ja ohjaamon säädettävä kattoikkuna; OPTIMA DE 

LUXE on jo tehtaalta lähtiessään valmis lomalle. Nauti lomasta – ilman kallista  

extraa, lisätarvikepaketteja ja piilokuluja. 

KOMPLETT
TÄY S VA R U S T U S
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Avattava kattoikkuna ohjaamossa
Avattava, kaksinkertainen, sävytetty kattoikkuna 
luo ilmavaa ja valoisaa tilaa sekä tuo raitista ilmaa. 
Käytännöllinen verho suojaa aurinkoisina päivinä 
sisätilaa liialliselta kuumuudelta. 

Kulutusta kestävä lasikuitukatto
Lasikuitukatto vaimentaa sateen ropinaa ja tarjoaa perinteiseen alumiinikattoon verrattuna huomattavasti 
paremman suojan raekuuroja vastaan; se saattaa vähentää vakuutuskuluja.

Pakkassuojatut asennukset lattiarakenteessa
Kaikki tulo- ja poistoputket ovat lämmitetyssä 
kaksoispohjassa istuinryhmän alueella.

Lasikuitupohja
Kestävä ja vedenpitävä. Kaikki OPTIMA DE LUXE - mallit on vakiona varustettu lasikuitupohjalla, jossa on 
XPS-lämmöneristys.

Laadukkaat, avattavat ikkunat
Sävytetyt, kaksinkertaiset, turvalukolliset ikkunat 
valmistetaan valumenetelmällä. Se tekee niistä 
yhdessä suuren materiaalivahvuuden kanssa huo-
mattavasti vastustuskykyisempiä jännityksiä ja sään 
muutoksia vastaan, etenkin kylmillä ja kuumilla 
ilmoilla. Lisäetuina ovat parempi äänieristys sekä 
uuden tiivistystekniikan ansiosta parempi suoja 
ulkoa tulevaa kosteutta vastaan.

Eristetyt DOMETIC-SEITZ-kattoluukut
Kaikissa OPTIMA DE LUXE - autoissa on vakiona 
yksi tai kaksi DOMETIC-SEITZ-kattoluukkua. Suu-
ressa Midi-Heki- ja pienemmässä Mini-Heki-kat-
toluukussa on paras mahdollinen eristys, optimaa-
linen tuuletus ja sen lisäksi ne luovat miellyttävää 
tunnelmaa.

lämminilma-
putki

XPS-lämmöneristyslasikuitu

täyttö- ja tyhjennysputket
ovat pakkassuojatut

lämmin ilma

HOBBYKOMPLETT ASUINOSA

Tavaratilan luukuissa kaasupainejouset
Järeät kaasupainejouset pitävät luukut 
tukevasti auki (mallikohtainen).

Erityisen tilava kaasupullotila
Peräkkäin tai vierekkäin – reilunkokoisessa 
kaasupullokaapissa on reilusti tilaa – se 
takaa helpot kaasupullojen vaihdot. 
 (mallikohtainen)

Kaikissa ikkunoissa Kombi-kasettiverhot, 
joissa pimennys- ja hyttyslaskosverho
Kaikissa sivuikkunoissa on Kombi-kasetti-
verhot suojaamassa auringolta ja itikoilta.

Enemmän tilaa alaslasketun perän 
ansiosta
Matalan alustan perän alemmas laskemi-
nen takaa maksimaalisen takatallin suuruu-
den. Pohjan XPS-eristys suojaa pakkaselta 
(perän alaslaskeminen mallikohtainen).

Eristetyt, tilavat takatallit
Suuret takatavaratilat ovat lämmitettävät ja kauttaaltaan eristetyt. Tukevalla 
2-pistelukituksella varustetuilla, täyseristetyillä luukuilla on suuri avautumis-
kulma, joten esimerkiksi pyörien ja muiden suurten esineiden lastaaminen 
on helppoa. Lisäluukku ohjaajan puoleisella seinällä mahdollistaa mukavan 
lastaamisen auton kummaltakin puolelta. 12V/230V-pistorasioiden ansiosta 
sähkölaitteita voidaan nyt käyttää suoraan takatallista (mallikohtainen).

LED-valo sisääntulossa
LED-valo ulko-ovella helpottaa pimeällä 
menemistä ja tulemista.

Tukevat kiinnityskiskot
Säädettävät kiskot, joihin hihnat kiinnite-
tään, takaavat tavaroiden varman paikal-
laan pysymisen.

Luja takatallin päällyste
Kaikissa takatalleissa on tukeva ja helppohoitoinen muovipäällyste.

MODERNEIN KORITEKNIIKKA
ALUSTA LOPPUUN
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Elegantti THULE OMNISTOR-markiisi
Suojaa auringolta ja sateelta: THULE OMNISTOR-markiiseja on saatavana sopivan 
kokoisina kaikenpituisiin matkailuautoihin.

DE LUXE - TAKAOSA
De Luxe – takaosa vakuuttaa pelkistetyllä eleganssillaan. Selväpiirteinen 
takavalomuotoilu sopii takaosaan harmonisesti. Yläosassa on kolmas  
jarruvalo LED-tekniikkaa.

PREMIUM-TAKAOSA
Ainutlaatuista muotoilua oleva Premium-takaosa viestii harmaana tai 
mustana ja elegantilla takavaloryhmällä varustettuna hienoa designia. 
LED-tekniikkaa oleva kolmas jarruvalo on sijoitettu keskeiseen paikkaan 
kattotaitteen alle (lisävaruste, mallikohtainen).

Erikoisleveä ulko-ovi, jossa ikku-
na, kolmoislukitus, säilytystilaa ja 
roskasanko
Ovessa on tukevat saranat. Ikkuna ja 
siihen integroitu laskosverho huoleh-
tivat valinnaisesti näkyvyydestä tai 
näkösuojasta. Säilytyslokeroissa on 
tilaa pikkutavaralle. Käytännöllinen 
jätesanko ja siihen integroitu harjasetti 
helpottavat puhtaana pitämistä.

Turvallisuuslukko
Massiivinen 3-pistelukitus pitää pit-
käkyntiset loitolla.

Tukevat turvallisuuslukot
Uudet litteät luukkujen lukot tuovat 
lisää turvallisuutta.

LED-äärivalot
Myös päiväsaikaan on hyvä näkyä – 
siksi LED-äärivalot ovat vakiona.

Sähkötoiminen ulkoporras  
ja tukevat helmapellit 
Sähkötoiminen ulkoporras helpottaa 
kulkua sisään ja ulos. Kauniit helma-
pellit ovat alumiinia ja siten erityisen 
iskunkestävät.

Ulko-ovessa hyttysverho. 
Hyttyslaskosverho ulko-ovessa pitää 
hyttyset ja muut ötökät ulkopuolella.

HOBBYKOMPLETT ASUINOSA
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REMIS-laskosverhojärjestelmä ohjaamon  
etu- ja sivuikkunoissa
Luotettava REMIS-laskosverhojärjestelmä suojaa 
auringonvalolta ja epätoivotuilta katseilta.

Istuinpehmusteyhdistelmä Capri
Helppohoitoinen, kulutusta kestävä ja elegantti: 
Capri-vakiopehmusteet pehmeän hiekan  
värisävyissä.

Ohjaamoistuimet, joissa kyynärnojat  
(Captain’s Chair)
Korkeus- ja kallistussäädettävät ohjaamoistuimet 
ovat asuinosan kangasmateriaalia ja varustettu 
molemminpuolisilla kyynärnojilla, tukevalla kään-
tömekanismilla ja niissä on erinomainen sivuttais-
tuki. Laadukas pehmustus on vartalonmukaista ja 
parantaa siten istuinmukavuutta.

Uloskäännettävä pöydän laajennus
Pöytää voi laajentaa lisäpöytälevyllä yhdellä  
kädenliikkeellä.

Suuret säilytystilat erillis- ja parivuoteiden alla.
Paljon tilaa suurillekin tavaroille tarjoaa suuri  
tavaratila; se on mukava ja helppo lastattava  
yläkautta (T70 E, T70 F, T75 HF).

Pistorasiat istuinryhmissä
12V/230V-pistorasia on hyvin esillä istuinryhmässä. 

LED-valaistus vaatekaapissa
Kaikki nähtävissä yhdellä silmäyksellä: LED- 
valaistus kaikissa vaatekaapeissa. Ulosvedettävä 
vaatetanko helpottaa vuoteen alapuolisen  
vaatekaapin käyttöä (mallikohtainen).

UPEA ASUINOSAN DESIGN
TARKOIN HARKITTUA PIENINTÄ YKSITYISKOHTAA MYÖTEN

HOBBYKOMPLETT OLOHUONE

Kenkälaatikko oven pielessä
Sisään tultaessa ulkokengät pois jaloista ja  
kenkäkaappiin – niin pysyvät sisätilat puhtaina 
(mallikohtainen).

Helposti käytettävät yläkaapit
Monissa malleissa tukeva porras helpottaa pääsyä 
vuoteen yläpuolisiin kaappeihin. 

Vaatenaulakko sisääntulossa
Tyylikäs naulakko (Salamander-nahkaoptiikkaa) 
integroituine LED-valoineen koristaa upeasti 
sisääntuloa (mallikohtainen). 

Ohjaamon hyllytaso
Ympäri kiertävään hyllytasoon mahtuu kaikki, mitä kuljettajalla ja apuohjaajalla pitää olla nopeasti saatavilla. 

Joutsenkaulavalaisimet 
Taipuisat joutsenkaulavalaisimet istuinryhmissä ja 
vuoteiden yläpuolella toimivat parhaiten lukuvaloi-
na – niiden valo on tarkasti suunnattavissa.

Tukevat kaappien kahvat
Upeat yläkaappien kahvat sulkevat luukut turvalli-
sesti ja varmasti.

Ashai/Magnolia-kalusteilla varustetuissa autoissa 
on valaistu, kromioptiikkatartuntakahva sisääntu-
lossa (mallikohtainen).

Kaapeissa paljon säilytystilaa
Korkealle ylös asti avautuvat luukut saavat aikaan 
paljon pääntilaa. Luukuissa on erityisen tukevat ja 
pitkäikäiset saranat.
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Tilava Slim-Tower-jääkaappi
Parempi tilan tuntu pienemmän asennussyvyyden 
ansiosta: Hobbyn kehittämä Slim-Tower, jossa on 
140 litran tilavuus, LED-valaistus ja irrotettava 
12-litrainen pakastinosa. 

Van-jääkaappi
Näppärä 96-litrainen jääkaappi 9-litraisella irro-
tettavalla pakastinosalla on ideaalinen ratkaisu 
kompaktiin OPTIMA DE LUXE Vanin sivukeittiöön. 
Elintarvikkeet ja juomat pysyvät siellä viileinä ja 
ovat kätevästi saatavilla.

Kompakti Super-Slim-Tower-jääkaappi
Tässä uudelleen kehitetyssä jääkaapissa on vielä 
suurempi tilavuus (150 ltr) ja se on sitä paitsi 
tehokkaampi ja tarvitsee vähemmän lattiatilaa. 
Vain 38 cm kapeana sen ovi ei aukea niin paljon 
asuinosan puolelle kuin aiemmin.

Keittiön verhot, joissa integroidut pistorasiat
Kätevässä keittiön rulo-verhossa on pimennys- ja 
hyttysverho ja lisäksi kirkkaat LED-valot sekä kaksi 
näppärästi sijoitettua pistorasiaa.

Käytännöllinen ruokailuvälinelaatikko
Älykkäästi jaetut ruokailuvälinelaatikot pitävät 
huolen siitä, että välineet pysyvät tukevasti paikoil-
laan myös ajon aikana.

Tilaa säästävä kulma-alakaappi
Kulma-alakaappi on erityisen tilava ja tuo kätevää 
lisäsäilytystilaa.

Moderni keittiön suunnittelu
Lisätilaa tulee, koska jääkaappi on kulmakeittiön ulkopuolella; tilaa tuo myös tiski, jonka taakse turvavyöteline 
piiloutuu (mallikohtainen). Lisää mukavuutta antavat modernit keittiökalusteet, jaloteräksinen tiskipöytä, jossa 
on leikkuulautakansi sekä 91 cm korkea työpöytä. Sileät pinnat on helppo puhdistaa käden käänteessä.

Mukavansuuruiset keittiölaatikot
Suuret kokonaan avattavat laatikot pitävät kaiken 
järjestyksessä, ja niihin pääsee helposti käsiksi. 
Soft-mekanisminsa ansiosta laatikot sulkeutuvat 
hitaasti ja hiljaisesti. Tukevat lukot pitävät laatikot 
turvallisesti paikoillaan ajonkin aikana.

Suuri kahva on helppokäyttöinen. Korotetun 
asennuskorkeuden ansiosta kiusallinen kumarta-
minen vähenee. Kuten Super-Slim-Towerissa myös 
Slim-Towerin alla on tilaa tölkeille ja säilykkeille 
(mallikohtainen). 

Kaikki kolme jääkaappia ovat 12V-, 230V- ja 
kaasukäyttöisiä

ja sisältö pysyy entistä tukevammin paikallaan. 
Seitsemän säädettävää lokeroa ovessa mahdollis-
tavat sen että litran pullojen lisäksi myös korkeat 
1,5 litran tetrapakkaukset mahtuvat. 15 litran 
pakastinosa on irrotettava (mallikohtainen).

3-liekkinen liesi sytytysautomatiikalla
Jaloteräsliedellä voi valmistaa jopa kolmea ruoka-
lajia samanaikaisesti – kiitos näppärästi suunnitel-
lun arinoiden sijoittelun myös suuria kattiloita ja 
pannuja voi käyttää. Liekinvarmistin sulkee kaasun 
tulon, jos liekki jostain syystä sammuu. Lasikannella 
saa lisää työtilaa.

HOBBYKOMPLETT KEITTIÖ

MODERNI KEITTIÖN SUUNNITTELU
PALJON SÄILYTYSTILAA



4948

Vuoteiden päätyjen hyllykkö
Valojen himmennin malleissa T70 F, T70 E ja T75 HF lisää kodikkuutta. 
Täällä on valaistuksen keskussäädin ja kätevät hyllyt; ideaalinen paikka 
kirjoille, silmälaseille ja muulle tarpeelliselle.

Valaistuksen keskussäädin  
makuuhuoneessa
Jokaisessa Optima DE LUXEssa on 
käytännöllinen sisävalaistuksen  
kosketussäädin (asennusesimerkki).

Mukavat kylmävaahtopatjat
Kylmävaahtopatjan ansiosta saat samanlaisen nukku-
mismukavuuden kuin kotonakin. 7 eri kovuusvyöhy-
kettä sopeutuvat optimaalisesti vartalon muotoon.

Käytännöllinen kääntyvä THET-
FORD-wc-istuin
Wc-istuin kääntyy kaksi kertaa 90 
astetta; se takaa optimaalisen tilankäy-
tön. Siinä on tehokas, hiljainen huuh-
telumekanismi. Älykäs näyttö kertoo, 
milloin jätesäiliö pitää tyhjentää.

Hammasmukit vakiona 
Kaksi hammasmukia täydentää pesu-
huoneen mukavuusvarustelun.

Upeat keittiöhanat
Vesihana sopii täydellisesti moderniin 
pesuhuonedesigniin.

Tukeva metallikahva
Pesuhuoneen ovet on varustettu ergo-
nomisesti muotoilluilla metallikahvoilla. 
Stabiili lukitusjärjestelmä pitää ovet 
kiinni ajonkin aikana.

Design-suihkupylväs
Kaikissa pesuhuoneissa on ylelliset 
design-suihkupylväät. Se on kaunis ja 
käytännöllinen; shampoo ja saippua 
ovat niille varatuilla paikoilla. Veden 
lämpötilaa säädetään portaattomasti 
yksiotehanasta.

HOBBYKOMPLETT PESUHUONEHOBBYKOMPLETT VUODETILAT

Runsaat säilytystilat
Pesupöydän alakaapissa ja peilikaa-
peissa kaikelle hygieniatarpeistolle on 
reilusti tilaa.

LED-valaistus
Pesuhuoneen LED-valot luovat  
mukavaa valoa.

Ulosvedettävä pyykkinaru
Kädenkäänteessä on käytössä  
käytännöllinen kosteiden vaatteiden  
ja pyyhkeiden kuivatusnaru.

Upea pesupöytä
Design-pesupöydän alakaapissa on 
reilusti tilaa hoito- ja saniteettitarvik-
keille.

Sisään työnnettävä porras
Ulosvedettävä porras erillisvuoteiden 
välissä antaa vielä enemmän liikkumati-
laa pesu- ja olohuoneessa. 

TRUMA-lisäohjausyksikkö  
makuuhuoneessa
Digitaalinen TRUMA CP PLUS – 
ohjausyksikkö ajastimella, yksilöllisellä 
lämpötilan yöpienennyksellä ja lämpö-
tunnistimella mahdollistaa lämpötilan 
säädöt vuodetilasta.

Paljon pääntilaa makuuhuoneessa
Makuuhuoneessa on harvinaisen  
reilusti tilaa vuoteen ja katon välissä;  
siten myös mukava istuminen on taattu.

Optimaalinen ilmanvaihto Mini-Hekillä
Riittävästi raikasta ilmaa tulee vakiona olevasta Mini-Heki-kattoluukusta  
ja 1-2 avattavasta ikkunasta.

DOMETIC SEITZ Mini-Heki  
- kattoluukku
Valo sisään, kosteus ulos! Kaikissa 
pesuhuoneissa on vakiona DOME-
TIC-SEITZ Mini-Heki-kattoluukku.

NUKUT KUIN KOTONASI
MUKAVUUTTA RAUHALLISIIN YÖUNIIN 

OMA PESUHUONE
JA KAIKKI HENKILÖKOHTAISEEN HYGIENIAAN
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Kaasulaitteiden keskusohjausyksikkö 
keittiössä 
Kaasulaitteiden laitekohtaiset venttiilit 
ovat helposti käytettävissä keittiön 
kaapissa. 

Takaatuulettuvat yläkaapit
Ylöspäin kohoavan lämmitysilman optimaalinen kierto: kaappien tuuletusaukot ja  
reilusti tilaa talvi-ilmankierron ja ulkoseinän välissä ehkäisevät kosteutta ja hometta.

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 muka-
van 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).

Helposti operoitava  
pakkasvahtiventtiili
Virraton turvallisuustyhjennysventtiili 
tyhjentää boilerin automaattisesti, kun 
on vaara jäätymisestä. Järjestelmä ei 
siis voi jäätyä ja vesihuolto on varmis-
tettu (venttiilin sijainti mallikohtainen).

Helposti operoitava tyhjennysputki
Harmaavesisäilön putki on lämmitetys-
sä säiliön osassa; siten pakkasella ei ole 
mitään mahdollisuuksia!

Pakkasenkestävä käyttövesisäiliö
Käyttövesisäiliö on pakkassuojattu ja 
sijoitettu turvallisesti istuinpenkkiin; 
siten tyhjennysventtiili on käytännöl-
lisesti sijoitettu ja mahdollistaa helpon 
säiliön tyhjennyksen.

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

 HobbyConnect ready – lisätietoa sivulla 56

BLAUPUNKT-navigaatiojärjestelmä 
(cd/dvd) sisältäen peruutuskameran 
ja leiripaikkadatapankin
Toimii dvd-soittimena, navigaattorina 
ja peruutuskameran näyttönä ja lisäksi 
tekee älypuhelimesta hands-freen 
Bluetooth-tekniikalla sekä keskus-me-
dia-soittimena sisältäen leiripaikka-
datapankin (mallivaihdos mahdollista 
kauden aikana).

Lämpöeristetty ja lämmitettävä 
harmaavesisäiliö
Harmaavesisäiliö on kaikissa 
Hobby-autoissa asennettu lattian alle 
ja lisävarusteena myös lisäeristetty 
sekä lämpimän ilman kierrolla lämmi-
tettävä.

LED-tunnelmavalaistus
Lukuisat LED-tekniikkaa olevat valoele-
mentit luovat ainutlaatuista tunnel-
maa. Hienona lisänä ovat yläkaappien 
alapinnan LED-valonauhat. Koko 
12V-valaistus toimii energiaa  
säästävällä LED-tekniikalla.

TRUMA-Combi lämmitysjärjestelmä 
lämminvesivaraajalla
TRUMA-Combi - lämmitysjärjestelmän 
putket jakavat lämmintä ilmaa opti-
maalisesti ympäri autoa ja huolehtivat 
miellyttävän sisäilman saannista.  
Lämmityslaitteen käyttö tapahtuu 
Hobby TFT-paneelista sekä makuuhuo- 
neen digitaalisesta TRUMA CP PLUS - 
käyttöpaneelista.

TFT-ohjauspaneeli

Valvonta

Tietoja

Lataaminen

Laturi Startti- ja asunto-osan akku 
HELLA-sensorilla 

Harmaavesisäiliö

Murronkestävä, 
iskunkestävä eriste-

kotelo

Lämmin ilmaKäyttökytkin
sulkuventtiilille

Tyhjennysventtiili

Satelliittiiantennijärjestelmä

Ilmastointi

TFT-ohjauspaneeli

Valaistusjärjestelmä

Lämmitys

Vesijärjestelmä

Akkuhallinta

INNOVATIIVINEN ASUINOSAN TEKNIIKKA HOBBYSSA VAKIONA 

HobbyConnect
ready
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Onko Sinulla erikoinen Hobby tai erityisiä erikoisvarustetoiveita? Siksi tarjolla on eri-

koisvarusteita ja monia yksilöllisiä ratkaisuja, joilla saat OPTIMA DE LUXEstasi juuri 

vaatimuksiisi ja toiveisiisi sopivan.

ERIKOISVARUSTELU

ERIKOISTARVIK-
KEET TOIVEIDESI 
MUKAAN.

OPTIMA DE LUXE T65 GE, PREMIUM-takaosa, koristeväri harmaa, kehysikkunat, kevytmetallivanteet
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Viihtyisä L-istuinryhmä
Lisävarusteena moniin OPTIMA-malleihin on saatavana L-istuinryhmä,  
joka luo matkailuautossa aivan erityistä viihtyisyyttä.

Kehysikkunat
Laadukkaat, kaksinkertaiset, sävytetyt kehysikkunat sopivat saumattomasti auton 
ulkopintaan ja antavat yhtenäisen ilmeen.

Vuoteen levennys
Erillisvuoteet voi lisäpatjan avulla yhdistää nopeasti mahtavan kokoiseksi divaaniksi.

 Polkupyörätelineet
OPTIMA DE LUXEen on saatava-
na polkupyörätelineitä jopa neljälle 
polkupyörälle sekä takateline, joka käy 
myös sähköpyörille (mallikohtainen).

Kevytmetallivanteet 
Kaikille sporttisuutta suosiville on 
OPTIMA DE LUXEen saatavana kevyt-
metallivanteet; ne ovat oikea katseen-
vangitsija.

Päällysteyhdistelmä Split
Halutessasi korostat tyyliä Split- 
erikoisistuinpehmusteilla.

 Nahka
Ylellinen ja samalla helppohoitoinen nahkaverhoilu on saatavana kermanvalkoisena ja 
kermanvalkoisen ja ruskean yhdistelmänä.

SAWIKO-vetokoukku
Vetokoukun tarvitset esimerkiksi 
venetrailerin tai moottoripyörätelineen 
vetämiseen.

Tukevat takanurkkatuet
Vain 6 kg:n painoiset takatukijalat on 
valmistettu kuituvahvisteisesta muovis-
ta ja alumiinista; niiden kantavuus on 
peräti 500 kg (ei T60 H:ssa).

FROLI-Komfort-vuode kylmävaah-
topatjalla 
Froli-joustinsänkyjärjestelmä sopii 
tarkoin vartalon muotoihin ja tukee 
vartaloa ergonomisesti oikein. Yhdessä 
kylmävaahtopatjan kanssa nukkumis-
mukavuus on luksusluokkaa.

Irtomattosarja
Irrotettavalla ja helppohoitoisella mat-
tosarjalla lisäät matkailuautosi kodik-
kuutta; se on tehty tarkoin jokaiseen 
pohjaratkaisuun sopivaksi.

Termoverhot 
Eristetyillä termoverhoilla kylmä pysyy 
auton ulkopuolella ja ohjaamo pysyy 
kylmilläkin ilmoilla lämpimänä. Lukitta-
va luukku mahdollistaa aina multime-
diajärjestelmän ongelmattoman käytön.

ERIKOISVARUSTELUERIKOISVARUSTELU

RAKENTEET ASUINTILA NUKKUMINEN
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DOMETIC FreshJet -kattoilmastoin-
tilaite, sisältää lämmitystoiminnon
Kattoilmastointilaite toimii neljällä eri 
puhallusnopeudella. Mukava pieni no-
peus toimii virtaa säästäen ja miellyttä-
vän hiljaisesti.

HobbyConnect – tulevaisuuden tietoverkko
Erityisesti Hobby-matkailuajoneuvoihin kehitetty M2M-System HobbyConnect - sovellus mahdollistaa kaiken asuinosan sähköohjatun 
tekniikan ohjaamisen älypuhelimella tai tabletilla. Näytöt kuten päiväys/kellonaika, sisä-/ulkolämpötila, vesisäiliöiden täyttöaste samoin 
kuin akun lataus/purkaus on nähtävissä MyHobby-sovelluksessa tai suoraan aktivoitavissa. Myös muita BUS-kelpoisia komponentteja 
kuten lämmitystä ja ilmastointilaitetta ohjataan tällä sovelluksella. HobbyConnect toimii CI-BUS-järjestelmän ja internetin välissä. 

Kaasun ulosottorasia
Ulkopuolinen liitäntä kaasukäyttöisille 
laitteille.

230V-ulkopistorasia
230V-liitäntä mahdollistaa esimerkiksi 
tv:n katselemisen tai sähkögrillin käyt-
tämisen auton ulkopuolella.

Siksi 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 sijaintipaik-
kakunnalta. Koska ”MyHobby”-sovellus on ”elävä” ja jatkuvasti laajeneva järjestelmä, sitä kehitetään ja ajankohtaistetaan jatkuvasti. 
Niinpä ”MyHobby” sisältää vuoden 2017 alusta alkaen uusia ominaisuuksia, kuten leiripaikkahakusovelluksen, tietoja Hobby-yhteistyö-
kumppaneista ja huoltoasemista.

Satelliittiiantennijärjestelmä
Täysautomaattiseen Kathrein Cap 650 – satelliittijärjestelmään kuuluu käännettävä, 
hyvän kantaman omaava lautasantenni. Se on vain 21 cm korkea ja erityisen aerody-
naaminen. Koska antenni käyttää Twin-LNB-tekniikkaa, voi käytössä olla yhtä aikaa 
kaksi vastaanotinta. Valittu tv-kanava ao. satelliitista näkyy aina automaattisesti.

ALDE-nestekeskuslämmitys
Erittäin tehokas kylmimpien olosuh-
teiden lämmitysjärjestelmä tuottaa 
luonnollista ilmankosteutta ja vähentää 
pölyä ja muita allergeeneja  
(mallikohtainen, kysy lisää!).

USB-kaksoispistorasia
Älypuhelimet tai tabletit voi ladata vai-
vattomasti vuodetilan ja istuinryhmän 
USB-pistokkeista.

Varokerasia etumatkustajan  
istuimen alla
Helpossa paikassa etumatkustajan  
istuimen alla oleva sähkökeskus 
mahdollistaa helpot varokkeiden 
vaihdot. Avaimella, joka toimii myös 
akun pääkytkimenä, voi 12V-järjes-
telmän sulkea pois toiminnasta akun 
varauksen liiallisen vähenemisen estä-
miseksi – esimerkiksi talvella. 

Paikallaanololämmitin Webasto
Auton moottorin jäähdytysvesijärjes-
telmään integroitu Thermo Top C – 
diesellämmitin lämmittää moottorin ja 
ohjaamon jo ennen liikkeelle lähtemis-
tä, sillä sen lämmitystoiminto voidaan 
ajoittaa alkamaan haluttuun aikaan.

LED-taulu-tv 19”
Lomapäivän jälkeen on mukava rentoutua 19” LED-tv:tä katsellen. Yhdessä satelliitti-
järjestelmän kanssa tv:n katselu on mukavaa; tv-teline täydentää mukavuutta.

Truma-Combi E
Tehokas Truma Combi 6 E toimii paitsi 
kaasulla myös 230V-verkkovirralla; 
erityisesti talvella se on selvä etu.

Käytännöllinen ulkosuihku
Ulkosuihku on mainio viilentäjä kuumina 
päivinä ja myös esimerkiksi harrastusvä-
lineet on kätevää huuhdella sillä.

Teline taulu-tv:lle sis.  
12V/230V-liitännät
180 astetta kääntyvä tv-varsiteline 
mahdollistaa television näkyvyyden 
kaikkialta autosta (tv ei kuulu vakiotoi-
mitukseen).

ERIKOISVARUSTELUERIKOISVARUSTELU

VESI / KAASU / SÄHKÖ MULTIMEDIALÄMMITYS / ILMANVAIHTO
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TEKNISET TIEDOT HOBBYKOMPLETT TÄYSVARUSTUS

TEKNISET TIEDOT HOBBYKOMPLETT ● Vakiovarustus  ○ Erikoisvarustus  – Ei teknisesti mahdollista

DESIGNVAIHTOEHDOT (valinnaisesti)
DE LUXE -takaosa
PREMIUM-takaosa*

MOOTTORI VAIHTEISTO ISKUTI-
LAVUUS TEHO

FIAT Ducato 2,3 l - 130 Multijet II 6-vaihteinen ma-
nuaalivaihteisto 2.287 ccm 96 kW/130 hv

FIAT Ducato 2,3 l - 150 Multijet II 6-vaihteinen ma-
nuaalivaihteisto 2.287 ccm 109 kW/150 hv

FIAT Ducato 2,3 l - 180 Multijet II 6-vaihteinen ma-
nuaalivaihteisto 2.287 ccm 130 kW/177 hv

ALUSTA SUURIN SALLITTU KOKONAISMASSA
FIAT Light matala alusta 3.500 kg
FIAT Light matala alusta 3.650 kg
FIAT Maxi matala alusta 4.250 kg (vain 130 hv - moottorin yhteydessä)

FIAT Maxi matala alusta 4.400 kg (vain 150 hv – ja 177 hv – moottorien 
yhteydessä)

ALUSTA
Akselien lukumäärä
Etuveto
Akseliväli 

Rengaskoko

Kääntösäde
MITAT JA PAINOT
Kokonaispituus*
Kokonaisleveys
Kokonaiskorkeus
Sisäkorkeus / sisäkorkeus ylävuoteen alla
Suurin sallittu kokonaismassa *, 1
Tyhjäpaino
Omamassa*, 2
Kantavuus*, 3
Suurin sallittu perävaunupaino, jarruin4
Vahvuudet (lattia / katto / seinä)
ISTUINPAIKKOJA
Henkilölukumäärä ajon aikana5
3-pisteturvavyöt
VUODEPAIKKOJA
Vuodepaikkojen lukumäärä / vuodepaikat lisävarusteena

Vuodemitat keskellä (pituus x leveys)

Vuodemitat takana (pituus x leveys)

Vuodemitat ylävuode (pituus x leveys)

SÄILIÖIDEN TILAVUUDET
Polttoainesäiliö
Harmaavesisäiliö
Käyttövesisäiliö6, 7
ASUINOSAN TEKNIIKKA
Käyttövesisäiliön sijoituspaikka (istuinpenkki/turvavöiden kiinnityspukki)
Tilaa kaasupulloille
Laturi
12V/230V-pistorasioiden lukumäärä
TAKATALLI-/TAVARATILALUUKUT
Takatallin luukku, etumatkustajan puoleinen (aukon mitat: leveys x korkeus)*

Takatallin luukku, kuljettajan puoleinen (aukon mitta: leveys x korkeus)*
Tavaratilan luukku (aukon mitta: leveys x korkeus)

YK
SI

KK
Ö

HUOM! 
*  Design-vaihtoehto PREMIUM-takaosa on laskettu perushintaan. Se eroaa tavanomaisesta: kokonaispituus 

+64 mm, omamassa +30 kg, kantavuus -30 kg, takatallin luukkujen leveydet – 180 mm

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 in 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 vakiovarusteiden 
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 lisävarusteiden 
paino. Lastattaessa on sitä paitsi myös huomioitava suurimmat sallitut akselimassat, joita ei saa ylittää.

4   Vetokoukku on erikoisvaruste; huomioi ajoneuvoyhdistelmän kokonaispaino!

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

6   Käyttövesisäiliön täyttöaste on i. S. d. liite. V, osa A, numero. 2.6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012:n mukaisesti ajon 
aikana rajoitettu (venttiilillä säiliössä): 10 litraksi.

7   Mahdollista myös 100 litran täyttöaste asianmukaisella venttiilillä.

8   Optima T75 HGE ujaT75 HF; kokonaismassan pienennys 3,65 tonnista 3,5 tonniin sallittujen ajon aikaisten 
istuinpaikat vähenevät 4:stä 3:een.

DESIGN-VAIHTOEHDOT
  Ulkopuolen väritys valkoinen, jäähdyttäjän säleikkö musta, koristeväritys 

valinnaisesti harmaa tai musta
VANTEET
 Teräsvanteet 15”, pölykapselit

MOOTTORI
  FIAT Ducato 2,3 ltr - 130 Multijet II, 6-vaiht. manuaalivaiht., 2.287 ccm, 

96 kW/130 hv
ALUSTA
 FIAT Light matala alusta, 3.500 kg (ei T75 HGE, T75 HF)
 FIAT Light matala alusta, 3.650 kg (ei T75 HGE ja T75 HF)

PERUSAUTO
 Ajotietokone
 Hiukkassuodatin
 Sähkötoimiset ulkopeilit, lämmitettävät
 Sähkötoimiset ikkunannostimet
 Sähkötoiminen ajonestolaite
 ESP sis. ASR, Hillholder ja TRACTION+
 Etuistuinten turvatyynyt
 Kojelaudassa mittarien kromikehykset
 Ohjaamon ilmastointilaite, manuaalinen, siitepölysuodattimella
 LED-päiväajovalot
 Ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi nahkapäällysteiset
 Radioantenni integroitu ulkopeiliin
 Renkaanpaikkaussarja
 Roiskeläpät edessä
 Auton ulkoväriset iskunvaimentimet edessä
 Tempomat-vakionopeudensäädin 
 Pidennetyt ulkopeilit
 Varoituskolmio ja ensiapupakkaus
 Keskuslukitus kaukosäädöllä

OHJAAMO
 Mukiteline
 Kattoikkuna, avattava, kaksinkertainen ja sävytetty

 Ohjaamoistuimet kyynärnojilla (Captain’s Chair),  
kääntyvät ja korkeussäädettävät

 Ohjaamoistuimet asuinosan kangasmateriaalia
 Ympärikiertävä hylly
 REMIS-laskosverhojärjestelmä ohjaamon etu- ja sivuikkunoissa

RAKENTEET
 Lasikuitukatto optimaalisella raesuojalla
 Lasikuitulattia, XPS-lämpöeristys


DOMETIC-SEITZ Mini-Heki - kattoluukku, 400 x 400 mm, pimennys- ja 
hyttyslaskosverholla vuodetilassa, pesuhuoneessa ja suihkutilassa  
(mallikohtainen)

 DOMETIC SEITZ Midi-Heki-kattoikkuna 700 x 500 mm pimennys- ja 
hyttyslaskosverholla asuinosassa

 Avattavat ikkunat, kaksinkertaiset ja sävytetyt

 Erikoisleveä ulko-ovi: ikkuna, säilytystilaa, kolmipistelukitus ja roskasanko 
(aukon koko 605 x 1740 mm)

 Ulko-ovessa hyttysverho
 LED-valo sisääntulossa
 Sisäänkäynnin tartuntakahvassa LED-valaistus
 Sähkötoiminen ulkoporras
 Tukevat sivulistat alumiinia
 Markiisi THULE-OMNISTOR, leveys 300-425 cm, mallikohtainen
 Ulosvedettävä kaasupulloteline, 2 x 11 kg:n pulloille (ei V60 GF)

TAKATALLI JA TAVARATILOJA
 Tavaratila eristetty ja lämmitettävä, tukeva lattiapäällyste  

(autoissa joissa takatalli)
 Alaslaskettu perä, jossa XPS-eristys (mallikohtainen)
 Tavaratilat eristetyt ja lämmitettävät, vahvistettu lattiapäällyste  

(autoissa joissa ei takatallia)
 Takatallin luukussa kaasujousi (mallikohtainen)
 Takatallin luukku/ovi myös kuljettajan puolella (mallikohtainen)
 Kiinnityskiskot ja -hihnat takatallissa (mallikohtainen)

KALUSTEET
 „Ashai Esche (saarni) / Magnolia“ tai „Karelia Pine (honka) / Salamander“, 

valinnaisesti
ISTUINPEHMUSTEYHDISTELMÄT
 Capri

ASUINTILA
 Kaikissa sivuikkunoissa Kombi-kasettiverhot,  

joissa pimennys- ja hyttyslaskosverho
 Vaatenaulakko sisääntuloalueella (mallikohtainen)
 Kenkälaatikko sisääntuloalueella (mallikohtainen)
 Kaapeissa paljon säilytystilaa
 Vaatekaappi
 LED-tunnelmavalaistus
 Vaatekaapin LED-valaistus
 LED-lukuvalot

KEITTIÖ
 DOMETIC-jääkaappi, 96 ltr, sis. 9 ltr pakastinosan  

(vain V60 GF ja V65 GE)
 DOMETIC Slim Tower – jääkaappi, 140 ltr, sis. irrotettavan 12 ltr pakasti-

nosan (mallikohtainen)
 DOMETIC Super-Slim-Tower – jääkaappi, 150 ltr, sis. irrotettavan 15 ltr 

pakastinosan (mallikohtainen)
 3-liekkinen jaloteräsliesi, sähkösytytyksellä ja lasikannella
 Jaloteräsallas lasikannella (mallikohtainen)
 Jaloteräsallas jossa leikkuulauta kantena (mallikohtainen)
 Suuret vetolaatikot, täysin avautuvat, Soft-Close-mekanismilla
 Keittiön ruloverho, jossa integroidut pistorasiat ja LED-valaistus  

(ei V60 GF)
 Keittiön tiski (mallikohtainen)
 Maustehyllykkö keittiökaapin yhteydessä (mallikohtainen)
 Pyyhepidike (mallikohtainen)
 Ruokailuvälinelaatikko

NUKKUMINEN
 Kylmävaahtopatjat
 Ylävuoteessa kevyttoiminen lasku-/nostomekanismi (mallikohtainen)
 Ulosvedettävä porras erillisvuoteisiin (mallikohtainen)
 Valaistuksen keskussäädin makuuhuoneessa
 Vuoteiden yläpuolella ympärikiertävät yläkaapit (mallikohtainen)
 Liinavaatekaappi vuoteen alla (mallikohtainen)

PESUTILAT
 Kompakti pesuhuone, jossa integroitu suihkukaappi (mallikohtainen)
 Tilava pesuhuone, jossa erillinen suihkukaappi (mallikohtainen)
 Sivupesuhuone jossa integroitu suihkukaappi (mallikohtainen)
 Takapesuhuone jossa erillinen suihkukaappi (mallikohtainen)
 Suihkuvarustus, suihkukahva ja säilytystilaa
 Suihkuväliseinä
 Pesuhuoneen ovessa tukevat helat (mallikohtainen)
 Kaihdinovi (mallikohtainen)
 Käännettävä THETFORD wc-istuin
 Peilikaappi
 Ulosvedettävä pyykkinaru

VESI / KAASU / SÄHKÖ
 Harmaavesisäiliö eristetty ja lämmitettävä
 Käyttövesisäiliö, pakkassuojattu6, 7
 Pakkassuojatut asennukset lattiarakenteessa
 Tandem-uppopumppu
 Kaasuventtiili ylipainesuojalla (DIN EN 12 864) ja kaasuletku
 Kaasulaitteiden keskusohjausyksikkö keittiössä
 Hobby CI-BUS-ohjausyksikkö, jossa TFT-ohjauspaneeli
 Hobby-akkuohjausjärjestelmä HELLA-sensorilla 
 Asuinosan akku AGM 12V / 95Ah
 12V/230V-virtajärjestelmä ja antennipistorasia
 Pistorasiat takatallissa 12V/230V (mallikohtainen)
 LED-valaistus asuintilassa

LÄMMITYS / ILMANVAIHTO
 TRUMA Combi 6 – lämmitysjärjestelmä sis. 10 ltr lämminvesisäiliön ja 

pakkasvahtiventtiilin
 TRUMA Combi CP Plus – LCD-ohjausyksikkö
 Lämminvesijärjestelmä keittiössä ja pesuhuoneessa
 Talvi-ilmankierto istuinryhmässä, kaapeissa ja vuoteissa

MULTIMEDIA
 Navigaatiojärjestelmä sis. cd:n, dvd:n, peruutuskameran  

ja leiripaikkadatapankin
 Teline taulu-tv:lle
 Lisäkaiuttimet istuinryhmän kohdalla, 2 kpl
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mm – – 1.150 x 700 – 1.000 x 510 900 x 510 – 730 x 1.350 1.150 x 700 – 900 x 510



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

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.

FIN
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