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INHOUD

Hobby all-Inclusive uitrusting

Binnendesign

Overzicht modellen

Designvarianten

OPTIMA DE LUXE VAN

OPTIMA DE LUXE Halfintegraal

OPTIMA DE LUXE Hefbed

All-Inclusive in detail

Optionele uitrusting

Technische gegevens

Overzicht Hobby All-Inclusive

INHOUDHet begon met een baanbrekend idee. Sindsdien geldt Hobby als 

trendsetter voor moderne caravans en kampeerauto's. Sinds 50 

jaar maken wij mobiel reizen eenvoudiger, leuker en aangenamer.

Het geheim van ons succes berust op vier pijlers: vooruitstreven-

de vernieuwingen, innovatieve techniek, modern design en heel 

veel passie. 

Iedere nieuwe generatie Hobby kampeerauto's overtuigt door  

zijn uitgebreide standaard accessoirepakket en bijzonder  

interieurdesign. Geen wonder dat Hobby kampeerauto's  

zo geliefd zijn.

HOBBY KAMPEERAUTOFABRIEK

HOBBY CARAVANFABRIEK 

HOBBY SERVICECENTER

HOBBY - EEN  
INNOVATIEF MERK
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Dat is pas badderen
Alle badkamers hebben een geïntegreerde- of separate douche, die is voorzien van 
een design douchezuil. Aan alle kanten vindt u comfort, zowel door de vele bergvak-
ken en -kasten, als het luxe douchearmatuur. Ook in de grote spiegelkasten kunt u 
van alles kwijt. Een handig detail is de uittrekbare waslijn. Het draaibare THETFORD 
toilet heeft elektrische spoeling.

Veel plaats voor al uw spullen
De perfect geïsoleerde en verwarmbare garage heeft 
ook aan de bestuurderszijde een klep. U kunt dus van 

alle kanten bij uw bagage. U zet alles stevig vast aan 
de sjorrails met ogen. In de garage kunt u elektrische 

apparaten aansluiten (12 V en 230 V). Gasflessen 
wisselen is kinderspel, dankzij de uittrekbare bodem 

van de gasflessenkast.

Slapen als thuis
De slaapkamer - met éénpersoons- of dubbele bedden - is 
comfortabel en sfeervol. Goed geventileerde bedden met 
lattenroosters en koudschuimmatrassen zorgen voor een 

perfecte nachtrust. De verlichting en de verwarming kunt u 
vanuit uw bed regelen. Om de verwarming te bedienen is in 
het slaapgedeelte het digitale TRUMA CP bedieningspaneel 

geïnstalleerd.

Moderne keukenindeling met veel bergruimte
U kookt net zo comfortable als thuis op de 

3-pits kookplaat. Uw voorraad past met gemak 
in de Super-Slim-Tower koelkast. De exclusief, 
door Hobby ontwikkelde extreem slanke koel-

kast, heeft een inhoud van maar liefst 150 liter. 
Al uw keukenspullen kunt u ruimschoots kwijt in 

de brede, volledig te openen keukenladen met 
Soft-Close.

Innovatieve techniek
De OPTIMA DE LUXE onderscheidt zich door 

de vele technische hoogstandjes en de gebruikte 
materialen, zoals het polyester dak en de polyester 

ondervloer, de XPS isolatie, het 70 x 50 cm grote 
dakluik, dat voor een optimale ventilatie zorgt, de 

elektrische opstap en de extra brede toegangsdeur 
met raam. Een bijzonder element is de standaard 

dakluifel.

In de cabine voelt u zich helemaal thuis
De cabinestoelen hebben dezelfde stoffering als het 
woongedeelte. Ze zijn draaibaar en in hoogte te ver-
stellen. Comfortabel zijn de armleuningen. 's Avonds 
sluit u de cabinevensters af met een verdusiterings- 
plissé. Extra daglicht komt binnen via het uistelbare 
dakraam.

Geraffineerd tot in elk detail 
De OPTIMA DE LUXE heeft de gezellige en sfeervolle LED verlich-
ting die elke Hobby kenmerkt. Alle ramen hebben verduisterings- en 
insectenplissées. Al uw kleding en bagage kunt u ruimschoots kwijt in 
de vele kasten.

HOBBY ALL-INCLUSIVE
UW HOBBY COMPLEET 
UITGERUST.
Uw Hobby OPTMA DE LUXE is standaard helemaal compleet. Dus 

geen dure extra's meer of extra pakketten. Standaard is alles All-In-

clusive. Vakantievieren in een OPTIMA DE LUXE is daardoor een 

feest. U geniet als geen ander van comfort en luxe. 

Dankzij de complete uitrusting is uw OPTMA DE LUXE altijd start-

klaar voor een onvergetelijke reis.

Innovatieve boodtechniek regelt alle belangrijke 
functies
Via het Hobby CI-BUS boordmanagementsysteem met 
TFT bedieningspaneel worden alle apparaten in het net-
werk aangestuurd en gecontroleerd. De intelligente IBS 
accusensor geeft belangrijke informatie over de start- 
en de boordaccu. Deze techniek beschermt de accu's 
en vermindert de laadtijd met 30 procent ten opzichte 
van reguliere laadapparaten. Uw OPTIMA DE LUXE is 
naast zelfvoorzienend ook wintervast. De schoonwa-
tertank en de leidingen zijn tegen vorst beschermd. De 
afvalwatertank is verwarmd en geïsoleerd. Uw camper 
wordt zeer snel opgewarmd door de TRUMA Combi 
6. De geïntegreerde boiler zorgt voor warm water. 
Het standaard multimedia pakket van de OPTIMA DE 
LUXE omvat een navigatiesysteem, achteruitrijcamera, 
databank met staanplaatsen en een CD- / DVD-speler 
met 2 extra luidsprekers in de woonruimte. Ook een 
TV-beugel voor een vlak beeldscherm, inclusief 12 V / 
230 V ontbreekt niet.

De in de tekst en op de afbeelding genoemde en getoonde uitrusting is een indicatie. Deze kan variëren 
per type. De uitrusting per type is aangegeven in de tabel op pagina 58.

COMPLETE UITRUSTING
ALL-INCLUSIVE
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TWEE MEUBELUITVOERINGEN NAAR KEUZE

STOFFERINGSCOMBINATIES

 ● Karelia Pine / Salamander

 ● Capri  ○ Split  ○ Echt leer crème  ○  Echt leer crème / bruin

 ● Ashai essen / Magnolia

MODELLEN

U kunt kiezen uit maar liefst 11 verschillende indelingen. Er is er dus altijd een die past bij uw wensen en leefsituatie.  
Naast twee smalle VAN-uitvoeringen kunt u kiezen uit negen halfintegraal modellen. Vier indelingen hebben een praktisch hefbed.

U kunt uw OPTIMA DE LUXE ook van binnen aankleden volgens uw eigen smaak.  
U kunt uw favoriete houtdecor kiezen en dat combineren met maar liefst vier stofferingsvarianten.

DE INDELING DIE BIJ U PASTWONEN ZOALS U DAT WILT

BINNENDESIGN

VERKLARING TEKENSVOORBEELD L-ZITGROEP UITVOERING

TECHNISCHE GEGEVENS

Slapen | Optioneel

Zitgroep

Keuken

Badkamer

Bergruimte

Aantal personen tijdens rijden

Slaapplaasten / slaapplaatsen optioneel

Koelkast, 96 liter

Slim-Tower Koelkast, 140 liter 

Super-Slim-Tower koelkast, 150 liter

Garage

Verlaagde vloer

PREMIUM achterkant (optioneel

L-zitgroep (optioneel)

Van

Halfintegraal

Hefbed

Garage

Eénpersoons bedden

Tweepersoonsbed

Tweepersoons bed in de lengte

Totale lengte

Totale breedte

Totale hoogte

Technisch toelaatbare totaalmassa

VAN HALFINTEGRAAL HEFBED

(Optionele accessoires model afhankelijk)

 ● Standaard uitrusting  ○ Optionele uitrusting

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
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DESIGN VARIANTEN

CABINEKLEUREN DECORKLEUR

 ● Wit  ○ Zwart  ● Zwart ○ Ferro grijs  ● Ferro grijs

DESIGN ACHTERKANT OVERZICHT

 ● DE LUXE achterkant  ○ PREMIUM achterkant

VAN HALFINTEGRAAL HEFBED

CABINEKLEUREN GRILL DECORKLEUR
Wit Zwart Keuze zwart of ferro grijs
Zwart Zilver Zwart
Ferro grijs Zilver Ferro grijs

ACHTERKANT
Design variant DE LUXE achterkant
Design variant PREMIUM achterkant 

DESIGN VARIANTEN

Hobby kampeerauto's zijn al decennialang een 

opvallende verschijning op de wegen, dankzij de 

elegante lijnen. 

U kunt uw OPTIMA DE LUXE helemaal volgens 

uw eigen smaak samenstellen. Daarvoor kunt 

u kiezen uit drie verschillende cabinekleuren 

en twee decoruitvoeringen. U kunt natuurlijk 

ook nog kiezen voor de bijzondere PREMIUM 

achterkant.

DESIGN  
VARIANTEN

 ● Standaard uitrusting  ○ Optionele uitrusting  – Technisch niet mogelijk
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1110 OPTIMA DE LUXEOPTIMA DE LUXE T70 GE, cabinekleur wit



1312 OPTIMA DE LUXEOPTIMA T65 GE, cabinekleur Ferro grijs



1514 OPTIMA DE LUXEOPTIMA DE LUXE T70 GE, cabinekleur zwart

PREMIUM achterkant
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U heeft het liefst een wendbare en toch comfortale kampeerauto, waarmee u net 

zo ontspannen door een stad kunt rijden, als op het platteland? Dan is een OPTIMA 

DE LUXE VAN voor u de perfecte kampeerauto. Hij is smal en laat zich daarom feil-

loos manoeuvreren over bochtige wegen en straten. Bovendien zijn de vlotte Vans 

uiterst compleet.

DE MENS IS 
FLEXIBEL,  
DYNAMISCH  
EN SOEPEL.
Markus Wurzer

OPTIMA DE LUXE VANMeubeldecor Karelia Pine / Salamander, bekledingsvariant Capri
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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.

Driepits kookplaat met ontstekings-
automaat
Drie gerechten tegelijk klaar maken op 
de grote kookpitten. Het thermokoppel 
sluit de gastoevoer zodra de vlam uit-
gaat. De glazen afdekking biedt extra 
werkruimte.

Cabinestoelen met armleuningen (Captain’s Chair)
De in hoogte verstelbare cabinestoelen zijn gestoffeerd met de interieurbekleding.  
Zij hebben armleuningen, robuuste draaiconsolen en een prefecte zijdelingse  
ondersteuning. De kussens van de banken zijn anatomisch gevormd voor een  
optimaal zitcomfort.

De VAN koelkast
Al uw levensmiddelen, dranken en 
voorraad zijn goed gekoeld en steeds 
onder handbereik in de praktische 96 
liter koelkast met een uitneembaar 9 
liter vriesvak. De koelkast maakt de 
compacte zijkeuken in de OPTIMA DE 
LUXE VAN helemaal compleet.

VAN
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V60 GF

V65 GE

 Extra bergruimte onder het bed
In de V65 GE heeft u grote bergruimtes 
onder het bed.

Veel bergruimte
In de onderkast en in de spiegelkast kunt u al uw toiletspullen kwijt.

Inschuifbare opstap
Meer bewegingsvrijheid in de 
badkamer of de woonruimte dankzij 
de uitschuifbare opstap tussen de 
éénpersoonsbedden. (V65 GE) 

Comfort tot in het kleinste detail
Onder de dubbele bedden van de V60 
GF heeft u volop bagageruimte. De 
opstap leidt u comfortabel naar het 
slaapgedeelte, met de rondom aange-
brachte bovenkasten. 

VANCompacte badkamer
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U wilt comfortabele éénpersonnsbedden? Of toch liever een breed tweepersoons-

bed? U vindt in de OPTIMA DE LUXE serie volop keuze in beide varianten. U kunt 

daarnaast kiezen voor indelingen met luxueuze brede badkamers over de volle 

breedte achterin, of voor een ruime badkamer aan de zijkant, of een compacte bad-

kamer. Welke indeling u ook kiest, hij is altijd top uitgerust en precies afgestemd op 

uw individuele wensen.

OPTIMA DE LUXE HALFINTEGRAAL

INDIVIDUALITEIT 
IS DE ECHTE  
VRIJHEID. 
Helmut Glaßl

T65 GE, Meubeldecorr Ashai Essen / Magnolia, Bekledingsvariant Split
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Uitstelbaar dakraam in de cabine
Het uitstelbare dakraam geeft niet alleen een ruimtegevoel, maar zorgt ook voor frisse 
lucht. Op zonnige dagen zorgt een praktische rollo er voor dat warmte niet binnen kan 
komen. 

Koelkast Super-Slim-TowerREMIS plissé verduisteringssysteem
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T70 GE

T70 GE HALFINTEGRAAL

Extra bergruimte onder het bed
Extra laadruimte onder de éénpersoons bedden.

Slipvaste douchebakinzet
De douchebakinzet past precies in de 
douchebak. Het water loopt weg via 
de openingen en de twee afvoeren in 
de douchebak. (T70 GE)

Design douchezuil
De douchezuil komt u tegen in bijna 
elke badkamer. De afbeelding is de 
compacte badkamer.

Compacte badkamer
De praktische, compacte badkamer 
met geïntegreerde douchecabine biedt 
optimaal badcomfort op een klein 
oppervlak.

 Douchecabine met design douchezuil
De douchezuil heeft allerlei opberg-
vakken voor shampoo en douchegel en 
een geïntegreerde lamp. De douche-
kop sluit aan op het totaaldesign.

 Goed bereikbare kasten
Een stevige opstap leidt u in de meeste modellen naar de rondom geplaatse  
bovenkasten. 
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T70 E

T70 E

T70 ET70 E HALFINTEGRAAL

Kruidenrek
Zout, peper en andere kruiden onder 
handbereik in het kruidenrek.  
(hoekkeuken)

Handdoekhouder
De hand- en theedoek laat u drogen 
op de uittekbare houder van de 
L-keuken.

Badkamer over de volle breedte
In de T70 E, T70 F en T75 HF beleeft u badcomfort op een uitzonderlijk hoog niveau. 
In de badkamer, over de volle breedte achterin, is de wasbak, toilet en douche van 
elkaar gescheiden. Dit biedt veel bewegingsvrijheid en optimaal comfort.

Plaatsbesparende hoekkast
De hoekkast is bijzonder ruim en zorgt 
voor extra bergruimte.
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T70 F

T70 F

T70 F T70 F

HALFINTEGRAAL

Kast in slaapkamer
De praktische kast met opbergvakken en planken 
past perfect in de luxueuze slaapkamer met dubbel 
bed. (T70 F/T75 HF)

Bergruimte dubbele bedden
Onder de tweepersoonsbedden kunt u heel veel kwijt. Alles kun u er van bovenaf in 
stoppen.

Douche badkamer achter
De separate douchecabine 
is aan de rechterzijde van de 
kampeerauto gesitueerd.  
Via de badkamer makkelijk 
toegankelijk.

T70 F



3332

Wilt u een extra tweepersoons bed? Kies dan voor een OPTIMA DE LUXE  met 

hefbed. Voor het slapen gaan laat u het hefbed zakken en heeft u in totaal vier 

volwaardige slaapplaatsen tot uw beschikking. Heeft u het bed niet meer nodig, dan 

verdwijnt het tegen het dak. Een ideale oplossing voor als u met zijn vieren op pad 

wilt gaan.

OPTIMA DE LUXE HEFBED

HET GROOTSTE  
EN HET MEEST 
WONDERBAARLIJKE 
IS HET SIMPELST 
Walther Rathenau

T75 HF, Ashai Essen / Magnolia, stofferingscombinatie Capri 
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T65 HFL

T60 H T60 H HEFBED

Grote kledingkast naast 
het bed
Heel veel kleding kunt u 
kwijt in de hoge kasten. 
In sommige modellen 
zijn ook nog legplanken 
aangebracht.  
(model afhankelijk)

Tweepersoonsbed
De slaapkamers met tweepersoonsbedden zijn ruim en 
comfortabel. De goed geventileerde bedden hebben  
lattenroosters en koudschuimmatrassen. Dat alles zorgt 
voor een optimaal slaapgenot. De verlichting en de  
verwarming bedient u comfortabel vanuit uw bed. 

Keukenrollo met geïntegreerde wand-
contactdozen
Meer dan een gewone keukenrollo; 
geïntegreerde wandcontactdozen voor 
uw elektrische apparaten en plezierig 
werken in de keuken in een zee van LED 
licht. Compleet met verduisterings- en 
insectenplissé.

Compacte Slim-Tower koelkast
Het ruimtegevoel wordt versterkt door 
de geringe inbouwdiepte van de 140 liter 
grootte Slim-Tower koelkast. Deze heeft 
LED binnenverlichting en een 12 liter 
groot uitneembaar vriesvak.

Bergkast onder Slim-Tower
Direct onder de Slim-Tower kunt u al uw 
conserven en voorraad kwijt.  
(model afhankelijk)
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T75 HGE

HEFBED

Makkelijk te bedienen hefbed
Het hefbed gaat rechtstandig omlaag en omhoog. De deur blijft vrij als het bed naar beneden 
is. De zithoek is door vier personen te gebruiken, terwijl de kinderen in het hefbed slapen. 
Eventueel is de zitgroep als extra slaapplaats om te bouwen. (model afhankelijk)

Stahoogte van meer dan 2 meter 
De stahoogte in de OPTIMA DE LUXE modellen met hefbed is 2.05 meter. Door  
de vlakke bedconstructie is de stahoogte onder het hefbed nog altijd 1.90 meter.

Zij badkamer met aparte douche



COMPLETE UITRUSTING
ALL-INCLUSIVE

3938 V65 GE

Captains Chair met ergonomische zitting

Vaste doucheafscheiding

LED verlichting

Grote garage dankzij de verlaagde vloer

Comfortabele koudschuimmatrassen

Handgreep bij de ingang met LED verlichting

Onderhoudsvriendelijke polyester ondervloer met XPS isolatie

Keukenladen in comfortgrootte met Soft-Close en Push-Lock

Keukenrollo met geïntegreerde wandcontactdozen

Extra brede deur met instectenhor

DOMETIC-SEITZ dakluiken Onderhoudsvriendelijk polyester dak

Bovenkasten met robuuste scharnieren

LED-sfeerverlichting

Hobby CI-BUS boordmanagement met TFT bedieningspaneel

HOBBY ALL-INCLUSIVE

HOBBY ALL- 
INCLUSIVE  
UW HOBBY  
COMPLEET 
UITGERUST.
Alles wat uw vakantiereizen aangenaam en comfortabel maakt is bij de OPTIMA DE 

LUXE standaard aan boord. Zoals een navigatiesysteem, een dakluifel, een extra 

garageklep aan de bestuurderszijde en een uitstelbaar dakraam in de cabine. In dure 

accessoires hoeft u dus niet te investeren, verborgen kosten horen bij Hobby tot het 

verleden. 

Geniet van uw kampeerauto - zonder dure extra's, extra pakketten of verborgen 

kosten. 



4140 HOBBY ALL-INCLUSIVE OPBOUW

Uitstelbaar dakraam in de cabine
Het uitstelbare dakraam geeft niet alleen een 
ruimtegevoel, maar zorgt ook voor frisse lucht. Op 
zonnige dagen zorgt een praktische rollo er voor 
dat warmte niet binnen kan komen. 

Onderhoudsvriendelijk polyester dak
Het met glasvezelversterkte polyester dak dempt geruis van regen en beschermt in vergelijking met een alumi-
nium dak beter tegen hagelschade. Dat scheelt in de verzekeringspremie.

Tegen vorst beschermde installatie in  
verwarmde vloer.
De leidingen zijn aangebracht in de verwarmde 
dubbele vloer bij het zitgedeelte.

 Polyester ondervloer
Sterk en waterresistent; elke OPTIMA heeft standaard een glasvezelversterkte polyester ondervloer.

Vensters van optimale kwaliteit
De getinte ramen met veiligheidssluitingen zijn ge-
maakt van gegoten acrylaat. Samen met de materi-
aaldikte zijn ze optimaal bestand tegen spanningen 
en vervormingen, vooral bij extreme koude en 
hitte. Nog een positief effect is de hogere geluids-
demping. Daarnaast zorgt een optimale afdichting 
er voor dat vocht duurzaam wordt geweerd.

Geïsoleerd dakluik van DOMETIC-SEITZ
Alle Hobby kampeerauto‘s hebben standaard één 
of twee DOMETIC-SEITZ dakluiken. De grote 
Midi-Heki of de kleinere Mini-Heki zorgen samen 
voor de beste isolatie, optimale ventilatie en een 
aangename atmosfeer.

Leiding  
warme lucht

XPS isolatieschuimGlasvezelverserkt 
polyester

Aan- en afvoerleidingen
vorstvrij aangebracht

Warme lucht

HOBBY ALL-INCLUSIVE OPBOUW

Garageklep met gasdrukveer
De stevige gasdrukveren houden de klep 
omhoog. (model afhankelijk)

Ruime gasflessenkast
Naast elkaar of voor elkaar. In de ruime 
gasflessenkast is plek genoeg. Door de 
uitschuifbare bodem is het wisselen van 
gasflessen kinderspel. (model afhankelijk)

Combicassette met verduisterings- en 
insectenplissé
Met de combicassette voor alle ramen 
kunt u de zon weren en insecten buiten 
houden.

Meer plaats door de verlaagde vloer
Een maximale garagegrootte is ontstaan 
door de lage vloer op het verlaagde chas-
sis. Extra dikke XPS vloerisolatie houdt 
de vorst buiten. (verlaagde vloer model 
afhankelijk))

Geïsoleerde garage met ruime toegang.
De grote garageruimte is rondom geïsoleerd en te verwarmen. De geïsoleer-
de garagedeur met 2-puntssluiting gaat wijd open, waardoor u ruim toegang 
heeft tot uw fietsen of andere bagage. Een tweede garageklep is standaard. 
Externe elektrische appraten sluit u aan op de 12 V of 230 V contactdoos in 
de garage. (model afhakeklijk)

LED buitenlamp
De LED buitenlamp zorgt voor extra vei-
ligheid bij in- en uitstappen in het donker.

Sterke sjorrails
Verstelbare sjorogen, waarin riemen vast-
gemaakt kunnen worden, zorgen er voor 
dat uw bagage veilig verankerd staat.

Robuuste garagewanden
De gladde garagewanden kunnen tegen een stootje en zijn makkelijk schoon 
te maken.

DE MODERNSTE TECHNIEK
STANDAARD AAN BOORD
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Elegante dakluifel van THULE OMNISTOR
De THULE-OMNISTOR dakluifel houdt zon en regen tegen. Hij is aangepast aan de 
lengte van de kampeerauto.

DE LUXE achterkant
De achterkant in de DE LUXE uitvoering kunt u elegant noemen.  
De achterlichtunits zijn harmonisch in het geheel verwerkt. De afsluiting 
bovenaan met het derde remlicht in LED uitvoering is descent aanwezig.

PREMIUM achterkant
De PREMIUM achterkant is in alle opzichten opvallend. Elegant, uitge-
sproken design, unieke uitstraling, allemaal eigenschappen die u aan de 
ferro grijze of zwarte vormdelen, samen met de elegante carrosseriedelen 
kunt toedichten. Het derde LED-remlicht is hoog in het design opgeno-
men. (Optioneel en model afhankelijk)

Extra brede toegangsdeur met raam, 
dubbele sluitpennen, opbergvakken 
en afvalemmer
De buitendeur heeft stevige schar-
nieren. Het raam met geïntegreerde 
plissé biedt ruim zicht naar buiten. In 
de bergvakken is plaats voor talloze 
spulletjes. De praktische afvalemmer 
heeft een handige geïntegreerde 
stoffer en blik.

Veiligheidsslot
Het robuuste slot met direpuntssluitng 
houdt inbrekers buiten.

Degelijke veilgheidssloten
De nieuwe vlakliggende sloten van de 
laadkleppen bieden extra veiligheid.

LED positielichten
Ook overdag bent u goed zichtbaar, 
dankzij de standaard LED positiever-
lichting.

Instap en robuuste zijspoilers 
De instap komt elektrisch naar buiten. 
De fraai vormgegeven zijspoilers uit 
aluminium zijn robuust.

Insectenplissé bij toegangsdeur 
De plissé hordeur houdt muggen en 
andere plaaggeesten buiten de deur.

HOBBY ALL-INCLUSIVE OPBOUW
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REMIS plissé verduisteringssysteem  
voor cabineramen
Het beproefde REMIS plissé systeem in de cabine 
houdt zon en ongewenste blikken buiten.

Stoffering Capri
Onderhoudsvriendelijk, oersterk en elegant: de 
smaakvolle standaard stoffering Capri in zachte 
zandkleuren.

Cabinestoelen met armleuningen  
(Captain’s Chair)
De in hoogte verstelbare cabinestoelen zijn 
gestoffeerd met de interieurbekleding. Zij hebben 
armleuningen, robuuste draaiconsolen en een 
prefecte zijdelingse onderstuning. De kussens 
van de banken zijn anatomisch gevormd voor een 
optimaal zitcomfort.

Draaibare tafelverbreding
Met een simpele handgreep komt het extra tafel-
blad naar buiten.

Ruime berging onder één- en tweepersoons 
bedden
Onder de tweepersoonsbedden kunt u heel veel 
kwijt. Alles kun u er van bovenaf in stoppen.  
(T70 E, T70 F, T75 HF)

Contactdozen bij de zitgroep
Praktisch detail: een 230 V / 12 V contactdoos bij 
de zitgroep. 

LED kledingkastverlichting
De uittrekbare kledingstang vergemakkelijkt het 
ophangen van uw gardrobe in de kledingkast  
onder het bed. De LED verlichting maakt de  
kledingkast compleet. (model afhankelijk)

PERFECTE UITVOERING VAN DE WOONRUIMTE
RUIMTEWONDER TOT IN HET KLEINSTE DETAIL

HOBBY ALL-INCLUSIVE WONEN

Schoenenlade bij de ingang
Modder blijft buiten. De schoenenkast is in veel 
modellen standaard. (model afhankelijk)

Goed bereikbare kasten
Een stevige opstap leidt u in de meeste modellen 
naar de rondom geplaatse bovenkasten. 

Garderobe bij ingang
De stijlvolle garderobe (Salamander lederoptiek) 
met geïntegreerde LED handgreep is een sieraad 
voor de entree. 

Opbergschap in cabine
Alles wat u als chauffeur of uw bijrijder direct bij de hand wilt hebben heeft zijn plek op het rondom doorlo-
pende schap. 

Zwanenhals verlichting 
Flexibele zwanenhalsverlichting bij de zitgroepen 
en bedden. Deze leesspots richt u precies op de 
plek die u wilt.

Goed sluitende handgrepen
De kastkleppen worden stevig gesloten door de 
fraaie handgrepen.

De met het meubeldcor Ashai / magnolia uit-
gevoerde modellen hebben een instapgreep in 
chroomoptiek. (model afhankelijk)

Hangkast met veel bergruimte
De ver naar boven toe opengaande kleppen  
bieden veel hoofdruimte. Robuuste  
scharnieren houden de kleppen goed  
omhoog en stevig gesloten.
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140 liter Slim Tower koelkast
Het ruimtegevoel wordt versterkt door de geringe 
inbouwdiepte van de 140 liter grootte Slim-Tower 
koelkast. Deze heeft LED binnenverlichting en een 
12 liter groot uitneembaar vriesvak. 

De VAN koelkast
Al uw levensmiddelen, dranken en voorraad zijn 
goed gekoeld en steeds onder handbereik in de 
praktische 96 liter koelkast met een uitneembaar 
9 liter vriesvak. De koelkast maakt de compacte 
zijkeuken in de OPTIMA DE LUXE VAN helemaal 
compleet.

Compacte Super-Slim-Tower koelkast
Deze door Hobby nieuw ontwikkelde koelkast 
heeft nog meer inhoud (150 liter), is krachtiger en 
neemt minder vloeroppervlak in. Doordat hij maar 
38 cm breed is komt de deur minder ver in het 
interieur.

Keukenrollo met geïntegreerde wandcontact-
dozen
Meer dan een gewone keukenrollo; geïntegreerde 
wandcontactdozen voor uw elektrische appara-
ten en plezierig werken in de keuken in een zee 
van LED licht. Compleet met verduisterings- en 
insectenplissé.

Praktische bestekindeling
De handige bestekindeling zorgt er onderweg voor 
dat al uw keukenspullen op zijn plaats blijven.

Plaatsbesparende hoekkast
De hoekkast is bijzonder ruim en zorgt voor extra 
bergruimte.

Doordachte keukenindeling
Extra bergruimte is gecreëerd door het extern inbouwen van de koelkast. Achter het functionele keukenregaal 
is de steun van de veiligheidsgordels gemonteerd. Voor optimaal comfort zorgen de moderne keukenarmatu-
ren, de RVS spoelbak met snijplank afdekking en het 91 cm hoge aanrechtblad. De keukenoppervlakken zijn 
uiteraard glad, waardoor de keuken in een hadnomdraai weer schoon is.

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

De grote handgreep is ideaal. Door de verhoogde 
montage hoeft u minder te bukken. Uw conserven 
en voorraaddozen kunt u onder de koelkast kwijt. 
(model afhankelijk) 

Alle koelkaseten werken op 230 V, 12 V of gas.Bovendien staat de inhoud stabieler. In de zeven in 
hoogte verstelbare  vakken in de deur passen 
naast 1,0 liter verpakkingen nu ook 1,5 liter   
verpakkingen. Het 15 liter vriesvak is uitneembaar. 
(model afhankelijk)

Driepits kookplaat met ontstekingsautomaat
Drie gerechten tegelijk klaar maken op de grote 
kookpitten. Het thermokoppel sluit de gastoevoer 
zodra de vlam uitgaat. De glazen afdekking biedt 
extra werkruimte.

HOBBY ALL-INCLUSIVE KEUKEN

DOORDACHTE KEUKENINDELING
VEEL INHOUD
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Regalen aan het hoofdeinde van de bedden
De regalen aan het hoofdeinde van de bedden in de T70F, T70E en de 
T75 HF stralen sfeer uit. U vindt er ook de lichtschakelaar. Een idelae 
plek voor uw boeken, leesbril en andere spullen die u bij de hand wilt 
hebben.

Centrale lichtschakelaar in slaapge-
deelte
Elke Optima heeft in het slaapgedeelte 
standaard een tiptoetsschakelaar voor 
het licht. (voorbeeld montage)

Comfortabele koudschuimmatrassen
Slaapcomfort zoals u dat thuis gewend bent, dankzij 
het koudschuimmatras. Zeven verschillende hard-
heidszones bieden een perfecte ondersteuning van 
het lichaam.

Praktisch draaibaar THETFORD 
toilet
Het cassettetoilet is naar beide zijden 
90 graden draaibaar. Het spoelsysteem 
is krachtig en geruisarm. Wanneer 
de tank geleegd moet, wordt keurig 
aangegeven.

Inclusief beker voor het tandenpoetsen 
Twee tandenpoetsbekers horen tot de 
standaarduitrusting van de badkamer.

Wastafelkraan
De wastafelkraan past perfect bij het 
totaaldesign.

Robuust deurbeslag
De badkamerdeur heeft een robuuste 
metalen handgreep. De sluiting blijft 
ook tijdens het rijden stevig dicht.

Design douchezuil
Alle badkamers zijn uitgerust met een 
functionele douchezuil. Shampoo 
en douchegel heeft u steeds onder 
handbereik. De watertemperatuur is 
traploos met de eenknopsbediening in 
te stellen.

HOBBY ALL-INCLUSIVE BADKAMERHOBBY ALL-INCLUSIVE SLAPEN

Veel bergruimte
In de onderkast en in de spiegelkast 
kunt u al uw toiletspullen kwijt.

LED-verlichting
Een bijzondere sfeer en volop licht 
door de LED spots samen met de 
grote spiegels.

Uittrekbare drooglijn
Een praktisch detail om uw vochtige 
kleren of handdoeken te drogen te 
hangen.

Elegant badkamermeubel
De onderkast van het deisgn badka-
mermeubel biedt voldoende ruimte 
voor al uw spullen.

Inschuifbare opstap
Meer bewegingsvrijheid in de 
badkamer of de woonruimte dankzij 
de uitschuifbare opstap tussen de 
éénpersoonsbedden. 

Extra TRUMA bediningspaneel in de 
slaapruimte
Met het digitale CP Plus bedienings-
paneel van TRUMA met timerfunctie, 
nachtstand en temperatuursensor 
regelt u de verwarming vanuit uw bed.

Veel ruimte in het slaapgedeelte
Voldoende ruimte om lekker te kunnen 
zitten op de bedden.

Optimale ventilatie via het MIni-Heki dakluik
Frisse lucht komt rijkelijk binnen via het Mini-Heki dakluik en de openslaande ramen.

Dakluik DOMETIC-SEITZ Mini-heki
Licht er in, vocht er uit! Alle badka-
mers zijn met het DOMETIC-SEITZ 
Mini-Heki dakluik uitgevoerd.

SLAPEN ZOALS THUIS
COMFORT VOOR EEN AANGENAME NACHTRUST 

LUXE BADKAMER
OM U TE VERWENNEN
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Centrale gasverdeler in de keuken 
De gasverdeler is goed bereikbaar 
aangebracht in het keukenblok. 

Geventileerde bovenkasten
Optimale luchtcirculatie gebaseerd op opstijgende warmte. Ventilatiesleuven in de 
bovenkasten en veel afstand tussen rugschot en buitenwand ter voorkoming van 
condens en schimmel.

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 keuzeknop 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 wor-
den. 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)

Goed bereikbaar vorstventiel
Het stroomloze vorstventiel maakt 
de boiler bij vorstgevaar automatisch 
leeg. Daardoor kan hij niet stukvriezen 
en is de watervoorziening beveiligd. 
(inbouwsituatie is model afhankelijk en 
kan afwijken van de afbeelding)

Goed bereikbaar afvoerventiel
De afvoerklep voor het afvalwater is 
vorstvrij in het verwarmde deel bij de 
afvaltank aangebracht.

Vorstvrij geïnstalleerde schoonwa-
tertank
De schoonwatertank is vorstvrij in de 
bankkast ondergebracht. De afvoer-
kraan is goed bereikbaar en de tank is 
ook nog eens goed te reiningen.

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

 HobbyConnect gereed - meer informatie op pagina 56

Navigatiesysteem incl. CD- / DVD 
speler, achteruitrijcamera en  
databank met staanplaatsen
Naast functies als DVD speler, naviga-
tiesysteem en display voor de achter-
uitrijcamera kan de AV tuner gebruikt 
worden voor draadloos telefoneren via 
Bluetooth en als centrale mediaspeler. 
(model kan gedurende het seizoen 
wisselen)

Geïsoleerde en verwarmde afvalwa-
tertank
De geïsoleerde en verwarmde afvalwa-
tertank is bij alle Hobby kampeerauto‘s 
onder de vloer aangebracht.

LED-sfeerverlichting
De talrijke lichtelementen, die uitslui-
tend zijn uitgerust met energiezuinige 
LED verlichting, zorgen samen voor 
een unieke atmosfeer. Voor net dat 
beetje extra sfeer zijn er de LED licht-
banen bij de bovenkasten.

TRUMA combi heteluchtverwarming 
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 
bedieningspaneel van TRUMA.

TFT bedieningspaneel

Bewaking

Informatie

Opladen

Oplaadapparaat Start- en boordaccu 
met Hella accusensor 

Afvalwater-
tank

Breuk- en 
stootvaste isolatiebox

Warme 
luchtBediening voor

afvoerklep

Afvoer

SAT 
ontvangst-

systeem

Airco

TFT bedieningspaneel

Lichtsysteem

Verwarming

Watervoorziening

Accumanagement

INNOVATIEVE BOORDTECHNIEK BIJ HOBBY ALL-INCLUSIVE 

HobbyConnect
gereed
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U heeft een bijzondere vrijetijdsbesteding en u wilt iets speciaals op uw kampeer-

auto? Dan kunt u kiezen uit een aantal bijzondere accessoires, die uw OPTIMA DE 

LUXE omtoveren tot de kampeerauto die net even anders is.

OPTIONELE UITRUSTING

OPTIONELE  
ACCESSOIRES 
MAKEN UW  
KAMPEERAUTO 
INDIVIDUEEL

OPTIMA DE LUXE T65 GE, decor ferro grijs, kaderramen, lichtmetalen wielen
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Comfortabele L-zitgroep
In een aantal OPTIMA modellen is een L-zitgroep mogelijk. Deze zorgt voor een  
gezellige ambiance.

Kaderramen
De dubbele en getinte kaderramen liggen nagenoeg vlak in de buitenwand.

Bedverbreding
De éénpersoonsbedden worden omgetoverd tot een reuzenbed door een extra 
matrasdeel.

 Fietsendrager
U kunt voor de OPTMA DE LUXE 
kiezen uit verschillende fietsendragers. 
Tot aan vier fietsen toe. Er is zelfs een 
type voor E-bikes. (model afhankelijk)

Lichtmetalen velgen 
De OPTIMA DE LUXE lichtmetalen 
velgen maken het totaalplaatje hele-
maal af.

Stoffering Split
De stofferingscombinatie Split geeft 
net dat extra accent.

 Lederen bekleding
Een rijke uitstralling door de lederen bekleding in crème / bruin, of in crème.

SAWIKO aanhangerkoppeling
Een boot of een motor neemt u pro-
bleemloos mee achter uw kampeer-
auto.

Robuuste steunen
Maar zes kilo zwaar en toch gegaran-
deerd stabiel met de uit vezelversterk-
te kunststof en aluminium vervaardig-
de achtersteunen. De draagkracht is 
500 kilo per steun. (niet bij T60 H)

FROLI Komfort bedsysteem met 
koudschuimmatras 
Het FROLI veersysteem past zich 
helemaal aan uw lichaam aan. Het 
ondersteunt de wervelkolom optimaal. 
Samen met een koudschuimmatras 
ontstaat het meest optimale  
slaapcomfort.

Uitneembaar tapijt
Het uitneembare hoogpolige tapijt 
zorgt voor net iets meer sfeer. Het is 
exact op de indeling afgestemd.

Thermodekens 
De geïsoleerde thermodekens houden 
de kou buiten en de warmte binnen. 
Het aflsuitbare luik maakt de bediening 
van het multimediasysteem mogelijk.

OPTIONELE UITRUSTINGOPTIONELE UITRUSTING

OPBOUW WONEN SLAPEN
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DOMETIC dakairco FreshJet met 
verwarmingsfunctie
De dakairco heeft vier regelbare 
uitblaasopeningen. De comfortabele 
lichtgewicht werkt zuinig en aange-
naam stil.

HobbyConnect - netwerk van de toeksomst
Met het 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 watertank, 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. 

Buitenaansluiting voor gas
Buitenaansluiting voor gasapparaten.

230 V buitenaansluiting
Lekker buiten TV kijken of uw elektri-
sche grill aansluiten. Dat kan via de 
extra 230 V contactdoos.

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 gesto-
len wordt. Omdat het bij de „MyHobby-App“ om een „levend“ en continu groeiend systeem gaat, wordt het voorturend uitgebreid en 
geactualiseerd. Zo kunt u vanaf begin 2017 via de MyHobby app informatie opvragen over campings of staanplaatsen en over dealers 
en servicepunten.

SAT ontvangstsysteem
De volautomatisceh satelietset CAP 650 van Kathrein omvat een vlakke draaibare 
antenne met uitstekende ontvangst. Hij is maar 21 centimeter groot en valt op door 
de perfecte aerodynamica. De antenne is uitgerust met een twin-LNB. Dit zorgt voor 
meer flexibiliteit en maakt de aansluiting van een tweede toestel mogelijk. Met de vol-
automatische draai-unit wordt de vlakke antenne snel op de gewenste satelliet gericht.

ALDE cv installatie
De efficiënte cv installatie is geschikt 
voor barre omstandigheden. Het  
houdt de natuurlijke luchtvochtigheid 
in stand en vermindert de belasting 
van stof en allergenen.  
(model afhankelijk, op aanvraag)

Dubbele USB aansluiting
Uw smartphone of uw tablet laat u op 
via de USB aansluiting in het slaapge-
deelte of de woonkamer.

Zekeringkast onder passagiersstoel
Makkelijk zekeringen vervangen van 
de goed toegankelijke elektrocentra-
le onder de bijrijdersstoel. Met de 
uitneembare sleutel, die als hoofscha-
kelaat dient, is de 12 V stroomkring 
te onderbreken. Ideaal om in de 
winter diepontlading van de accu te 
voorkomen. 

Webasto standverwarming
De Thermo Top C van WEBASTO is 
opgenomen in het koelwatersysteem 
van de motor. Hij verwarmt de motor-
ruimte en de cabine al voor de start. 
Het begin van de verwarmingsfase is 
te programmeren.

19" LED vlakbeeldscherm
Een leuke TV avond met uw favoriete programma's. Dat kan als u die afstemt op de 
19" vlakke TV, samen met de SAT ontvanger.

TRUMA Combi E
De krachtige TRUMA warmeluchtver-
warming Combi 6 E kan naast op gas, 
ook werken op 230 V. Vooral in de 
winter is dat een voordeel.

Buitendouche
Buiten afkoelen onder de buitendou-
che, of uw spullen snel weer schoon 
spoelen.

TV ophanging voor vlakbeeldscherm, 
inclusief 12 V / 230 V aansluiting
Met de 180 graden draaibare TV beu-
gel heeft u van alle kanten ruim zicht 
op de TV. (TV niet inbegrepen)

OPTIONELE UITRUSTINGOPTIONELE UITRUSTING

WATER / GAS / ELEKTRA MULTIMEDIAVERWARMING / AIRCO
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215/70 R 

15 CP
215/70 R 

15 CP
215/70 R 

15 CP
m 13,89 13,89 14,43 14,43 14,43 14,43 15,30 14,43 14,43 15,30 15,30

 
mm 5.999 6.734 6.984 7.034 7.380 7.380 7.380 5.999 6.984 7.500 7.581
mm 2.160 2.160 2.330 2.330 2.330 2.330 2.330 2.330 2.330 2.330 2.330
mm 2.775 2.775 2.775 2.775 2.775 2.775 2.775 2.845 2.845 2.845 2.845
mm 1.984 1.984 1.984 1.984 1.984 1.984 1.984 2.054/1.900 2.054/1.900 2.054/1.900 2.054/1.900
kg 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.650 3.650
kg 2.734 2.845 2.934 2.942 3.015 3.004 3.003 2.824 2.981 3.089 3.097
kg 2.770 2.881 2.970 2.978 3.051 3.040 3.039 2.860 3.017 3.125 3.133
kg 730 619 530 522 449 460 461 640 483 525 517
kg 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.900 1.900

mm 42 / 34 / 34 42 / 34 / 34 42 / 34 / 34 42 / 34 / 34 42 / 34 / 34 42 / 34 / 34 42 / 34 / 34 42 / 34 / 34 42 / 34 / 34 42 / 34 / 34 42 / 34 / 34

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

2 2 / 1 2 / 2 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 2 4 4 4

mm – 1.950 x 
1.010 / 480

2.120 x 
1.200

2.120 x 
1.200 / 450

2.120 x 
1.010 / 
1.020

2.120 x 
1.010 / 970

2.120 x 
1.010 / 730

2.120 x 
1.200 – – –

mm
1.960 x 
1.370 / 
1.180

2.000 x 760 / 
 1.900 x 760

2.000 x 
1.400 / 
1.100

2.000 x 
830; 1.900 

x 830
2 x 2.015 x 

805
2.000 x 
1.400 / 
1.100

1.936 x 
830; 2.000 

x 830
–

2.000 x 
1.400 / 
1.100

1.900 x 
830; 2.095 

x 830

2.000 x 
1.400 / 
1.100

mm – – – – – – –
2.000 x 
1.320 / 
1.190

2.000 x 
1.320 / 
1.190

2.000 x 
1.320 / 
1.190

2.000 x 
1.320 / 
1.190

l 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
l 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
l 10 / 100 10 / 100 10 / 100 10 / 100 10 / 100 10 / 100 10 / 100 10 / 100 10 / 100 10 / 100 10 / 100

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
kg 2 x 11 2 x 11 2 x 11 2 x 11 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 25 A 25 A 25 A 25 A
3 / 4 3 / 5 2 / 6 3 / 5 2 / 6 2 / 6 3 / 7 2 / 4 2 / 6 3 / 6 2 / 6

mm 550 x 900 750 x 1.010 – 820 x 1.010 – – 930 x 1.010 – – 1.000 x 
1.010 –

mm 450 x 900 750 x 1.010 – 820 x 1.010 – – 930 x 1.010 – – 1.000 x 
1.010 –

mm – – 1.150 x 700 – 1.000 x 510 900 x 510 – 730 x 1.350 1.150 x 700 – 900 x 510

TECHNISCHE GEGEVENS HOBBY ALL-INCLUSIVE UITRUSTING

TECHNISCHE GEGEVENS HOBBY ALL-INCLUSIVE UITRUSTING ● Standaard uitrusting  ○ Optionele uitrusting  – Technisch niet mogelijk

DESIGNVARIANTEN (keuzeoptie)
DE LUXE achterkant
PREMIUM achterkant*

MOTOR VERSNELLINGSBAK CILINDER- 
INHOUD 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 diepraamchassis 3.500 kg
Fiat light diepraamchassis 3.650 kg
Fiat maxi diepraamchassis 4.250 kg (alleen indien 130 PS-motor)
Fiat maxi diepraamchassis 4.400 kg (alleen indien 150 PS- en 177 PS-moto)
CHASSIS
Aantal assen
Voorwielaandrijving
Wielbasis 

Bandenmaat

Draaicirkel
MATEN EN GEWICHTEN
Totale lengte*
Totale breedte
Totale hoogte
Stahoogte / stahoogte onder hefbed
Technische toelaatbaar totaalmassa*,1

Leeggewicht
Massa in rijklare toestand*,2

Laadvermogen*,3

Toelaatbaar aanhangergewicht (geremd)4

Dikte (vloer / dak / wand)
ZITPLAATSEN
Aantal personen tijdens rijden5

Driepuntgordels
SLAAPPLAASTEN
Aantal slaapplaatsen / slaapplaatsen optioneel

Bedmaat midden (lengte x breedte)

Bedmaat achter (lengte x breedte)

Bedmaat hefbed (lengte x breedte)

INHOUD
Inhoud brandstoftank
Afvalwatertank
Schoonwatertank6,7

BOORDTECHNIEK
Inbouwplaats schoonwatertank (zitbank / gordelbok)
Plaats gasflessen
Oplaadapparaat
Aantal contactdozen (12 V / 230 V)
GARAGEDEUR / SERVICELUIKEN
Garagadeur bijrijderskant (openingsmaat: breedte x hoogte)*

Garageklep bestuurderszijde (openingsmaat: breedte x hoogte)*

Serviceluik (openingsmaat: breedte x hoogte)
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D
VOETNOTEN
*  De maten bij de designvariant PREMIUM achterkant zijn: totale lengte + 64 mm, massa in rijklare toestand  

+ 30 kg, laadvermogen - 30 kg, breedte garageklep - 180 mm.

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 artikel  
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, bandenreparatie-
set, 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 masse en het gewicht in rijklare toestand. 
Deze omvat het gewicht van passagiers, extra accessoires en persoonlijke uitrusting. Het laadvermogen ver-
mindert 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 verminderen 
door het installeren van accessoires en toebehoren. Hierdoor kan het aantal zitplaatsen verminderen. Als alle 
zitplaatsen gebruikt moeten worden dient de bijlading te worden gereduceerd. De technisch toelaatbare 
massa mag nooit worden overschreden. 

6   De inhoud van de schoonwatertank is comform aanh. V, deel A, punt 2.6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012 met 
inachtname van de totale maximale massa (kraan in schoonwatertank): 10 liter vulling tijdens de rit.

7   Mogelijke inhoud bij instelling van kraan in schoonwatertank: max. 100 liter

8   OPTIMA T75 HGE en T75 HF; indien verminderng totaal toelaatbare massa vn 3,65 t naar 3,5 t, vermindert 
het aantal zitplaatsen van 4 naar 3

DESIGN VARIANTEN
  Cabinekleur wit, grill zwart, optineel decor ferro grijs of zwart

VELGEN
 Stalen velgen 15" met wieldoppen

MOTOR
  FIAT Ducato 2,3 l - 130 Multijet II, 6-versnellingen handgeschakeld, 

2.287 ccm, 96 kW/130 PK
Chassis
 FIAT verlaagd chassis Light, 3.500 kg (niet T75 HF, T75 HGE)
 FIAT verlaagd chassis Light, 3.650 kg (niet T75 HF, T75 HGE)

BASISVOERTUIG
 Boordcomputer
 Diesel partikelfilter
 Elektrische buitenspiegel, verwarmbaar
 Elektrische ramen
 Elektronische startonderbreker
 ESP incl. ASR, Hillholder en TRACTION+
 Airbag bestuurder en bijrijder
 Dashboard met chromen sierranden
 Handbediende airco met pollenfilter in cabine
 LED dagrijverlichting
 Stuur en versnellingspook in leder
 Radio-antenne geïntegreerd in buitenspiegel
 Bandenreparatieset
 Spatlappen voor
 Bumper voor in carrosseriekleur
 Cruise control 
 Verlengde buitenspiegel
 Gevarendriehoek en verbanddoos
 Centrale deurvergrendeling

CABINE
 Bekerhouder
 Uitstelbaar dakraam, dubbelglas en getint
 Cabinestoelen met armleuningen (Captain's Chair) draaibaar en in hoogte 

verstelbaar.
 Cabinestoelen gestoffeerd met bekleding woongedeelte
 Rondlopende bergplank
 REMIS plissé verduisteringssysteem voor cabineramen

OPBOUW
 Polyester dak voor optimale bescherming tegen hagel
 Polyester ondervloer met XPS isolatie


DOMETIC-SEITZ dakluik Mini-Heki, 400 x 400 mm,  
met verduisterings- en insectenplissé in het slaapgedeelte,  
de badkamer en de douche (model afhankelijk).

 DOMETIC SEITZ Midi-Heki-dakluik 700 x 500 mm,  
met verduisterings- en insectenplissé in woonruimte

 Uitzetbare dubbele getinte vensters
 Extra brede deur met raam, opbergvakken, drievoudige sluiting  

en afvalemmer (openingsmaat: 605 x 1.740 mm)
 Insectenplissé bij toegangsdeur
 LED buitenlamp
 Handgreep bij de ingang met LED verlichting
 Elektrisch te bedienen treeplank
 Robuuste aluminium zijskirts
 THULE OMNISTOR dakluifel, breedte afhankelijk van type, 300 - 425 cm
 Uittrekbaar rek voor gasflessen, plaats voor 2 x 11 kg gasflessen  

(niet V60 GF)

GARAGE EN SERVICLUIKEN
 Garage verwarmd en geïsoleerd, met slijtvaste vloerbedekking  

(modellen met garage)
 Verlaagde vloer met XPS isolatie (model afhankelijk)
 Bergruimte verwarmd en geïsoleerd, met slijtvaste vloerbdedekking 

(modelen zonder garage)
 Garageklep met gadrukveer
 Garageklep aan bestuurderszijde (model afhankelijk)
 Sjorrails met bevestigingsogen in de garage

MEUBELDECOR
 "Ashai essen", of "Karelia Pine / Salamander", (naar keuze)

COMBINATIE STOFFERING
 Capri

WONEN
 Combicassette met verduisterings- en insectenplissé voor alle zijramen
 Garderobe bij ingang (model afhankelijk)
 Schoenenlade bij ingang (model afhankelijk)
 Hangkast met veel bergruimte
 Kledingkast
 LED-sfeerverlichting
 LED-kledingkastverlichting
 LED leesspots

KEUKEN
 DOMETIC koelkast, 96 ltr. inclusief 9 ltr vriesvak (alleen V60 GF en V65 

GE)
 DOMETIC Slim Tower koelkast 140 ltr. inclusief uitneembaar 12 ltr. 

vriesvak (model afhankelijk)
 DOMETIC Slim Tower koelkast 150 ltr. inclusief uitneembaar 15 ltr. 

vriesvak (model afhankelijk)
 RVS 3-pits kookplaat met elektrische onsteking en glazen afdekking
 RVS spoelbak met glazen afdekking (model afhankelijk)
 RVS spoelbak met snijplank als afdekking (model afhankelijk)
 Volledig uittrekbare, brede keukenladen met Soft-Close
 SLAPEN
 Keukenregaal (model afhankelijk)
 Apart kruidenrek in keukenkast (model afhankelijk)
 Handdoekhouder (model afhankelijk)
 Bestekinzet

SLAPEN
 Koudschuimmatrassen
 Mechanisch hefbed (model afhankelijk)
 Uittrekbaar opstapje bij de éénpersoonsbedden (model afhankelijk)
 Lichtschakelaar in slaapgedeelte
 Rondom hangkasten boven het bed (model afhankelijk)
 Extra bergruimte onder het bed

BADKAMER
 Compacte badkamer met geïntegreerde douchecabine  

(model afhankelijk)
 Grote badkamer met aparte douche (model afhankelijk)
 Zij badkamer met geïntegreerde doucheruimte (model afhankelijk)
 Badkamer achter met separate doucheruimte (model afhankelijk)
 Douchezuil met douchekop en opbergvakken
 Douche-afscheiding
 Badkamerdeur met robuust deurbeslag (model afhankelijk)
 Jalousiedeur (model afhankelijk)
 Draaibaar THETFORD-toilet
 Spiegelkast
 Uittrekbare waslijnen

WATER / GAS / ELEKTRA
 Afvalwatertank geïsoleerd en verwarmd
 Vorstvrij geïnstalleerde schoonwatertank
 Tegen vorst beschermde leidingen in verwarmde vloer
 Tandem dompelpomp
 Gasregelaar met drukventiel (DIN EN 12 864) en slang
 Gasverdeler in keuken
 Hobby CI-BUS boordmanagement met TFT bedieningspaneel
 Hobby accumanagement met Hella accusensor 
 Boordaccu AGM 12 V / 95 Ah
 Stroomaansluiting 12 V / 230 V met antenne aansluiting
 Contactdoos in garage (12 V / 230 V (model afhankelijk)
 LED-verlichting in woongedeelte

VERWARMING / AIRCO
 Truma Combi 6 verwarming, incl. 10 ltr. boiler en vorstventiel
 TRUMA Combi CP Plus LCD-bedieningspaneel
 Warrm water in keuken en badkamer
 Winterventilatie bij zitgroep, kasten en bedden

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

databank met staanplaatsen
 TV-houder voor vlak beeldscherm
 Twee extra luidsprekers in zitgroep

VAN (V) HALFINTEGRAAL (T) HEFBED (H)



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 

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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