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HobbyKomplett

INNHOLDDet hele begynte med en banebrytende ide, en hobby. I dag er 

Hobby en pioneer innen produksjon av moderne campingvogner 

og bobiler som i 50 år har jobbet for å gjøre mobil ferie stadig 

enklere, mer komfortabel og avslappende.

Hemmeligheten bak vår suksess bygger på fire grunnleggende 

prinsipper; banebrytende oppfinnelser, innovativ teknikk,  

moderne design og stor lidenskap. 

Hver nye generasjon Hobby bobiler overbeviser med førsteklasses 

standardutstyr og gode planløsninger - det er ikke uten grunn at 

Hobby bobiler er så populære.

HOBBY-REISEMOBILWERK

HOBBY-WOHNWAGENWERK 

HOBBY-SERVICECENTER

MERKEVAREN  
HOBBY



54 HOBBYKOMPLETTHOBBYKOMPLETT

Ditt helt eget bad - for personlig velvære
Alle bad har enten en integrert dusj, eller et separat dusjkabinett med en stilig  
design-dusjsøyle. På baderommet finnes mange praktiske hyller og lekre armaturer, 
og bak det store speilet er det plass til toalettsaker i de skjulte hyllene. En annen 
smart og nyttig detalj er den uttrekkbare tørkesnoren. Det dreibare Thetford  
toalettet har støysvak spyling.

God lagringsplass i garasjen
Garasjen bak er godt isolert og kan varmes opp, i tillegg 

har den en luke også på førersiden slik at det er god 
tilgjengelighet fra begges sider. Justerbare festebraket-
ter på skinner til festestroppene sørger for god sikring 

av last. I garasjen finner du også en 12V/230V kontakt 
til bruk for eksterne elektriske enheter. Gasskassen 

har et praktisk gassflaskeuttrekk som gjør det enkelt å 
bytte gass.

Sovekomfort som hjemme
Soverommet, enten det er utstyrt med dobbelt- eller  

enkeltsenger, er komfortabelt og behagelig. Godt tilpassede 
madrasser med kaldskum på lamell sengebunn sørger for  
perfekt sovekvalitet. Både lys og varmesystem kan enkelt 

betjenes også fra soverommet, her finnes bl.a. et eget Truma 
CP-styringspanel hvor man kan regulere varmluftsystemet.

Moderne kjøkken med god lagringsplass
På kokeapparatet med tre gassbluss kan man lage 

mye god mat. Ingrediensene oppbevares i det 
smarte Slim Tower kjøleskapet. Hobbys  

smale og eksklusive egenutviklede kjøleskap 
rommer hele 150 liter. De brede kjøkkenskuffene 
gir god plass til tørrvarer og kjøkkenutstyr,  og er 

også utstyrt med skinner og Soft-close.

Moderne konstruksjon - høyt utstyrsnivå
OPTIMA DE LUXE er robust og godt isolert ved 

hjelp av GFK tak (glassfiber), GFK undergulv og XPS 
isolasjon. Stor 70 x 50 cm takluke sørger for god 

ventilasjon, og et elektrisk stigtrinn og en ekstra bred 
inngangsdør (med vindu) gjør adkomsten enklere.  

Et ekstra høydepunkt er den fabrikkmonterte  
takmarkisen.

Et førerhus man trives i
De komfortable fører- og passjasjerstolene med 
armelener er trukket i stoff som matcher salongen 
og er både dreibare og høydejusterbare. Front- og 
sidevinduene har praktiske plisseegardiner, og det store 
åpningsbare takvinduet gir frisk luft og godt lys.

God rominndeling med smarte detaljer 
OPTIMA DE LUXE har en stemningsfull LED-belysning som gir en 
koselig atmosfære i kjent Hobby stil. Alle vinduer er utstyrt med 
rullgardin- og myggnettplissee, og det er godt med lagringsplass i 
skapene over sengene.

HOBBYKOMPLETT  
DIN HOBBY,  
KOMPLETT UTSTYRT
Velkommen om bord - vi er klare for turen! Alle OPTIMA DE LUXE 

modellene er standard utstyrt med det meste man trenger. Under-

veis i en OPTIMA DE LUXE er det bare å nyte ferien med komfort 

som man er vant til hjemmefra. Her er det meste allerede standard, 

ingen store tilleggspakker er nødvendig. 

Takket være det høye utstyrsnivået er OPTIMA DE LUXE reiseklar 

til enhver tid. OPTIMA DE LUXE oppfyller de fleste ønsker.

Innovativ bordteknikk styrer alle viktige  
funksjoner i bobilen.
Ved hjelp av Hobbys CI-BUS-Bordmanagementsystem 
med TFT-betjeningspanel styres og kontrolleres alle 
enheter og funksjoner i et eget nettverk. Den intelligente 
batterisensoren IBS leverer viktige data fra starter- og 
bodelsbatteriet. Denne teknikken skåner batteriet og 
forkorter ladetiden med ca 30% sammenlignet med 
konvensjonelle ladere.OPTIMA DE LUXE er bruksvennlig 
utstyrt med bl.a. frostbeskyttet ferskvanntank og slanger, 
selv spillvanntanken er oppvarmet og isolert. Det kraftige 
varmeanlegget Truma Combi 6 varmer hurtig opp bobilen 
og har også en integrert 10 liters varmtvannsbereder.  
Det moderne Multimediaanlegget inkluderer navigasjon, 
ryggekamera, parkeringsguide samt en CD/DVD spiller med 
to ekstra høyttalere i bodelen. Et uttrekk for flatskjerm-TV 
inkl. 12V/230V kontakt finnes også ombord.

Standardutstyret som er beskrevet i teksten er en generell oversikt. Det vil kunne forekomme variasjoner 
som er teknisk betinget fra modell til modell. For en komplett oversikt over standardutstyr på de  
 forskjellige modellene henvises til tabellene fra side 58 og utover.

UTSTYRT
KOMPLETT
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TO VALGFRIE MØBELDEKORER

STOFFKOMBINASJONER

 ● Karelia furu / Salamander

 ● Capri  ○ Split  ○ Ekte skinn kremhvit  ○  Ekte skinn kremhvit/brun

 ● Ashai ask / Magnolia

MODELLER

Med våre 11 modeller tilbyr vi løsninger som dekker mange forskjellige ønsker og behov.  
I tillegg til 2 smale Van modeller tilbyr vi 9 halvintegrerte modeller hvorav 4 er utstyrt med en praktisk heve-/senkeseng.

Design din OPTIMA DE LUXE etter din egen stil. Alle planløsninger kan leveres i to forskjellige møbeldekorer, hvor du igjen 
kan velge mellom fire forskjellige stoffkombinasjoner (noen mot pristillegg) for å tilpasse ditt mobile hjem til din egen smak.

MODELLUTVALGINTERIØR - VALGMULIGHETER

INNVENDIG

TEGNFORKLARINGL-SITTEGRUPPE (EKSEMPEL) VARIANTER

TEKNISKE DATA

Soveplasser | ombygging til seng  
(ekstrautstyr)
Sittegruppe

Kjøkken

Bad

Lagringsplass

Antall sitteplasser (inkl. fører)
Antall faste soveplasser /  
ekstra soveplasser
Kjøleskap, 96 liter

Slim Tower kjøleskap, 140 liter 

Super Slim Tower kjøleskap, 150 liter

Garasje

Senket garasje
Premium bakvegg  
(mulig som ekstrautstyr)
L-sittegruppe (mulig som ekstrautstyr)

Van

Halvintegrert

Heve-/senkeseng

Garasje

Enkeltsenger

Dobbeltseng

Dobbeltseng på langs

Total lengde

Total bredde

Total høyde

Teknisk tillatt totalvekt

VAN HALVINTEGRERT HEVE-/SENKESENG

(Ekstrautstyr modellavhengig)

 ● Standardutstyr  ○ Ekstrautstyr

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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FØRERHUSLAKKERING VALGFRI DEKORFARGE

 ● Hvit  ○ Svart  ● Svart ○ Sjøgrå  ● Sjøgrå

BAKVEGG DESIGN OVERSIKT

 ● DE LUXE bakvegg  ○ PREMIUM bakvegg

VAN HALVINTEGRERT HEVE-/ 
SENKESENG

FØRERHUSLAKKERING FRONTGRILL DEKORFARGE
Hvit Svart valgfritt svart eller sjøgrå
Svart Sølv Svart
Sjøgrå Sølv Sjøgrå

BAKVEGG DESIGN (VALGFRITT)
Designvarianter med DE LUXE bakvegg
Designvarianter med PREMIUM bakvegg * 

DESIGNVARIANTER

Hobby bobiler er kjent for et elegant utvendig 

design med lekre linjer. 

Etter eget ønske kan man velge mellom tre  

forskjellige farger på førerhuset (lakkert), to 

dekorvarianter på sideveggen (tape) og den helt 

spesielle Premium bakveggen (modellavhengig).

DESIGN  
VARIANTER

 ● Standardutstyr  ○ Ekstrautstyr  – Teknisk ikke mulig
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1110 OPTIMA DE LUXEOPTIMA DE LUXE T70 GE, Førerhuslakkering; hvit



1312 OPTIMA DE LUXEOPTIMA DE LUXE T65 GE, sjøgrå førerhuslakkering



1514 OPTIMA DE LUXEOPTIMA DE LUXE T70 GE, Førerhuslakkering; svart

PREMIUM bakvegg
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Ønsker du en smidig og likevel komfortabel bobil som er klar for såvel spontane  

byturer som avslappende langturer? Da er OPTIMA DE LUXE-Vans den perfekte  

feriepartner for deg. Denne smale modellen passer perfekt på smale og svingete 

veier. Spesielt på ferieturer i byene vil du finne deg godt til rette, ikke minst fordi 

bobilen har HobbyKomplett utrustning som er med på å gjøre reisen behagelig

MENNESKET  
ER FLEKSIBELT, 
DYNAMISK OG 
SMIDIG 
Markus Wurzer

OPTIMA DE LUXE VANV65 GE, Tredekor Karelia furu / Salamander, stoffkombinasjon Capri



1918 V60 GF V65 GE

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

Tre-bluss kokeapparat med  
automatisk tenning
Det praktiske kokeapparatet i edelstål 
har tre gassbluss og en smart  
oppdeling som også gir plass til en 
større kjele. En varmeføler sørger for 
at gassen stenger automatisk dersom 
flammen skulle slukne. Glassdekselet 
gir ekstra arbeidsflate ved behov.

Fører- og passasjersete med armlener (Kaptein-stoler)
Fører- og passasjersetene, som er justerbare både i høyde og vinkel, har armlener på 
begge sider, stabile dreiekonsoller og gode sidestøtter. Ergonomisk utformede seter gir 
ekstra god sittekomfort.

Kjøleskap i Van modellene
Et praktisk kjøleskap på 96 liter 
med uttagbar fryseboks på 9 liter er 
standard i de kompakte sidekjøkkene 
i OPTIMA DE LUXE-Vans. Her holder 
mat- og drikkevarer seg kjølig og er 
alltid innen rekkevidde.

VAN
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V60 GF

V65 GE

 Lagringsplass under sengen
I V65 GE gir smarte oppdelinger under 
sengebunnen ekstra lagringsplass.

Gode lagringsmuligheter
I skapet under vasken og bak speilskapet er det god plass til toalettsaker.

Skyvbar trapp
En skyvbar trapp mellom enkelt- 
sengene i V65 GE gir litt ekstra  
plass til bad eller oppholdsrom. 

Komfort i alle detaljer
Under dobbeltsengen i V60 GF er det 
ekstra lagringsplass. Trappetrinnene gir 
god tilgang til sengen og skapene over. 

VANKompaktbad
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Foretrekker du komfortable enkeltsenger? Eller vil du heller ha en større  

dobbeltseng? De halvintegrerte modellene i modellserien OPTIMA DE LUXE har  

begge soveromsvariantene som leveres i flere forskjellige planløsninger. Her kan du  

velge blant modeller med luksuriøse endebaderom, eksklusive delte baderom eller 

sidestilt-, kompakt- eller langsgående baderom. Noen modeller har vinkelkjøkken 

mens andre har langsgående kjøkken. Uansett hvilken planløsning du velger vil du 

glede deg over en godt utrustet bobil tilpasset dine individuelle behov.

OPTIMA DE LUXE HALVINTEGRERT

INDIVIDUALITET 
ER Å OPPLEVE  
FRIHET. 
Helmut Glaßl

T65 GE, Tredekor Ashai ask / Magnolia, stoffkombinasjon Split



2524 T65 GE HALVINTEGRERT

Åpningsbart takvindu i førerhuset
Det doble, tonede og åpningsbare takvinduet sørger for at det blir lyst og luftig, og 
kan også tilføre ekstra friskluft. På solfylte dager beskytter en praktisk rullgardin mot 
varmen. 

150 ltr Super-Slim-Tower kjøleskapREMIS-Plissee-system
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T70 GE

T70 GE HALVINTEGRERT

Lagringsplass under sengen
I modeller med enkeltsenger er det ekstra avdelt lagringsplass under sengebunnen.

Sklisikkert dusjgulv
Et løst dusjgulv spesielt tilpasset 
dusjen slipper vannet ned i avløpet. 
(T70 GE)

Design dusj-søyle
Også de andre baderomsvariantene er 
utstyrt med eget dusjarmatur, her vist i 
et kompaktbad.

Kompaktbad
Et moderne og praktisk kompaktbad 
med integrert dusjkabinett og fast 
dusjvegg gir maksimal utnyttelse av 
plassen (modellavhengig).

 Dusjkabinett med design-dusjsøyle 
på delte baderom
Dusjpanelet har smarte hyller til  
sjampo og dusjsåpe, og også en 
integrert lampe. Et moderne dusjhode 
tilpasset det stilige designet hører til.

 Lett tilgjengelige overskap
Mange modeller har et trappetrinn ved sengen som gir enklere tilgang til overskapene. 
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T70 E

T70 E

T70 ET70 E HALVINTEGRERT

Krydderhylle
Vinkelkjøkken er utstyrt med en prak-
tisk krydderhylle slik at salt, pepper og 
annet krydder alltid er lett tilgjengelig.

Kjøkkenhåndkleholder
Vinkelkjøkkenet er utstyrt med en 
uttrekkbar kjøkkenhåndkleholder slik at 
dette tørker etter bruk.

Tverrstilt baderom bak
Modellene T70 E, T70 F og T75 HF er alle utstyrt med et stort og eksklusivt baderom 
på tvers bak i bilen med eget dusjkabinett, servant og toalett.

Plassbesparende hjørneunderskap
Hjørneunderskapet er romslig og gir 
ekstra stueplass.
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T70 F

T70 F

T70 F T70 F

HALVINTEGRERT

Anretning på soverommet
En anretning med praktiske dører, rom og hyller  
passer perfekt på soverom med sidestilt dobbeltseng. 
(T70 TF / T75 HF)

Lagringsplass i sidestilt dobbeltseng
Under dobbeltsengen finner man en stor og praktisk lagringsplass. Denne er lett  
tilgjengelig ved å løfte opp sengebunnen.

Dusjkabinett i baderom på 
tvers bak
Et eget separat dusjkabinett er 
plassert på bilens høyre side - 
lett tilgjengelig fra badet.

T70 F
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Trenger du en ekstra dobbeltseng? Da er OPTIMA DE LUXE modellene med heve-/

senkeseng det riktige valget for deg. Håndteringen er meget enkel: ved behov trek-

ker man ned den ekstra dobbeltsengen over sittegruppen. Etter bruk er det bare å 

skyve den oppunder taket igjen hvor den tar minimalt med plass. En ideell løsning 

når man trenger flere soveplasser i en OPTIMA DE LUXE.

OPTIMA DE LUXE HEVE-/SENKESENG

DET STØRSTE  
OG BESTE I  
LIVET ER OFTE  
DET ENKLESTE. 
Walther Rathenau

T75 HF, Ashai ask / Magnolia, stoffkombinasjon Capri 
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T65 HFL

T60 H T60 H HEVE-/SENKESENG

Stort klesskap ved 
sengen
I høyskapet er det god 
plass til tøyet. For enda 
bedre orden har mange 
modeller også ekstra 
hyller. (modellavhengig)

Dobbeltseng
Soverom med komfortable dobbeltsenger gir en hyggelig 
atmosfære. Godt ventilerte sengebunner med lameller 
og gode kaldskummadrasser sørger for en god nattesøvn. 
Lys og varme kan i tillegg enkelt betjenes fra panelene på 
soverommet. 

Kjøkkenkombikassett med 
integrerte stikkontakter
Den praktiske kjøkkenkassetten med  
rullegardin- og myggnettplissee har i 
tillegg to integrerte stikkontakter samt  
en LED kjøkkenlampe.

Kompakt Slim Tower kjøleskap
Hobbys egenutviklede Slim Tower  
kjøleskap har et volum på 140 liter,  
LED belysning og uttagbar fryseboks  
på 12 liter. Det store håndtaket og den 
høyere plasseringen gjør kjøleskapet 
enkelt å betjene.

Skapplass under Slim Tower
Rett under Slim Tower er det plass til  
hermetikk og tørrvarer. (modellavhengig)
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T75 HGE

HEVE-/SENKESENG

Praktisk heve-/senkeseng
Heve-/senkesengen er enkel i bruk. Den sperrer heller ikke for inngangsdøren når den er 
nedsenket. Ved hjelp av en egen kabelteknologi kan heve-/senkesengen trinnløst benyttes 
i den høyde man ønsker. På den måten kan man benytte sittegruppen selv om barn sover i 
sengen over. Som gjesteseng kan også sittegruppen gjøres om til soveplass med ekstra puter 
(ekstrautstyr). (modellavhengig)

Innvendig høyde på over to meter 
Alle OPTIMA DE LUXE med heve-/senkeseng har en imponerende innvendig tak- 
høyde på 2,05 meter. Selv under heve-/senkesengen er det 1,90 meter takhøyde.

Sidestilt baderom med separat dusjkabinett
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Kaptein-stoler og ergonomiske sitteputer

Egen dusj

Belysning i LED-teknologi

Senket bak for større garasje

Komfortable kaldskummadrasser

Innstegsgrep med LED-belysning

Lettstelt GFK glassfibergulv (utv.) med XPS-isolering

Brede kjøkkenskuffer med Soft-Close og Push-Lock

Kjøkkenkombikassett med integrerte stikkontakter

Ekstra bred inngangsdør med myggnetting

DOMETIC-SEITZ takluker Lettstelt utv. glassfibertak (GFK)

Overskap med ekstra robuste hengsler

LED-stemningslys

Hobby CI-BUS styring med TFT betjeningspanel

HOBBY KOMPLETT

HOBBYKOMPLETT
Det meste som gjør en ferie hyggelig og bekymringsløs er allerede på plass i en  

OPTIMA DE LUXE. Blant det rikholdige standardutstyret nevner vi spesielt;  

navigasjonssystem, takmontert markise, ekstra garasjeluke på førersiden og det 

åpningsbare takvinduet i førerhuset. OPTIMA DE LUXE leveres med meste man 

trenger allerede fra fabrikk. 

Bare nyt ferien til fulle - det meste du trenger er allerede inkludert. 

UTSTYRT
KOMPLETT



4140 HOBBYKOMPLETT PÅBYGG

Åpningsbart takvindu i førerhuset
Det doble, tonede og åpningsbare takvinduet 
sørger for at det blir lyst og luftig, og kan også 
tilføre ekstra friskluft. På solfylte dager beskytter 
en praktisk rullgardin mot varmen. 

Lettstelt utv. glassfibertak (GFK)
Taket i glassfiber gir bedre støyisolasjon enn vanlige aluminiumstak, og gir også bedre beskyttelse mot  
skader ved haglskurer eller lignende.

Frostsikre installasjoner i dobbeltgulvet under 
sittegruppen
Spillvann og ferskvannstilførsel føres gjennom det 
oppvarmede doble gulvet i sittegruppen.

 Bodelgulvets underside er glassfiberbelagt
Lettstelt og vannfast: alle OPTIMA DE LUXE modellene leveres med (GFK) glassfiberbelagt bodelsgulv  
isolert med XPS.

Åpningsbare bodelsvinduer i høy kvalitet
De doble og tonede bodelsvinduene med sikker-
hetslåser er støpt i former som gjør de enda mer 
resistente mot spenninger og deformasjon (spesielt 
ved streng kulde eller ekstrem varme). En annen 
positiv effekt er bedre lydisolasjon i tillegg til et 
bedre forseglingssystem mot fuktinntrenging.

Isolert takluke fra DOMETIC SEITZ
Alle OPTIMA DE LUXE bobiler leveres standard med 
DOMETIC-SEITZ-takluke(r). Den store Midi-Heki 
eller den mindre Mini-Heki sørger for god isolasjon, 
optimal utlufting og et godt inneklima.

Varmlufts-
fordeling

XPS - isolasjonGFK (glassfiber)

Ferskvann- og spillvannstilførsel
frostsikkert montert

varmluft

HOBBYKOMPLETT PÅBYGG

Garasjeluke med gassdemper
Den robuste gassdemperen sørger for  
at garasjeluken holder seg åpen. 
(modellavhengig)

Smart gasskasseløsning
Enten gassflaskene står etter hverandre 
eller ved siden av hverandre er det god 
plass i gassrommet, og bytte av gassflaske 
er uansett enkelt. (modellavhengig)

Kombikassett med rullgardin- og  
myggnettplissee
De praktiske kombikassettene til  
sidevinduene inneholder både  
rullegardin- og myggnetting for å  
holde insektene ute.

Senket garasje gir mer plass
Senking av dypramme-chassis sørger 
for maksimal garasjestørrelse. Gulvet er 
isolert med XPS-isolasjon som beskytter 
garasjen mot frost. (senket chassis er 
modellavhengig)

Stor isolert garasje
Den store fullisolerte garasjen har to låsepunkter og luken kan løftes helt 
opp for enklere lasting, og kan i tillegg varmes opp. Garasjen har en ekstra 
garasjedør på førersiden for bedre tilgang og det er en egen 12V/230V  
kontakt i garasjen til bruk for eksterne elektriske enheter. (modellavhengig)

LED forteltlykt
LED lampen gir godt lys ved inngangs-
partiet.

Stabile festeskinner
Justerbare festebraketter på skinner til 
festestroppene sørger for god sikring av 
lasten.

Robust innvendig garasje
Garasjen har gulv og vegger i kunststoff som er robust og lett å holde rent.

MODERNE BYGGETEKNIKK
HELE VEIEN
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Elegant takmarkise fra THULE OMNISTOR
Beskyttelse mot sol og regn; markisene fra THULE OMNISTOR er perfekt tilpasset 
de forskjellige bobilstørrelsene fra Hobby.

DE LUXE BAKVEGG
Den originale DE LUXE bakveggen er elegant og ren i formen.  
Baklyskonsollen med sin klare struktur samt toppkonsollen med høyt 
bremselys i LED-teknikk føyer seg harmonisk inn i helheten.

PREMIUM BAKVEGG
Designet på den unike PREMIUM bakveggen er virkelig et blikkfang.  
Et stilig toppstykke i valgfritt svart eller sjøgrå og en elegant baklykt- 
konsoll fremhever de elegante linjene. I toppstykket finner man også  
et ekstra tredje bremselys i LED teknikk. (PREMIUM bakvegg  
modellavhengig, ekstrautstyr)

Ekstra bred inngangsdør med vindu, 
trippel lås, hyller og avfallsbøtte
Inngangsdøren er utstyrt med stabile 
hengsler. Vinduet med integrert plisse-
gardin gir deg valget mellom å kunne 
se ut eller stenge for innsyn, og i  
hyllene er det plass til småting. Avfalls-
bøtte inkl. feiekost er en praktisk detalj.

Dør med sikkerhetslås
En kraftig dørlås med tre låsepunkter 
gir bedre sikkerhet mot uønsket besøk.

Stabile sikkerhetslåser
De nye innfelte låsene til lastelukene 
gir ekstra sikkerhet

LED-markeringslys
Godt synlig hele døgnet –  
med standard LED-markeringslys

Elektrisk stigtrinn og stabilt sideskjørt 
Det elektriske stigtrinnet gjør det 
enkelt å komme inn og ut. Bobilen har 
også en stabil skjørtelist av aluminium.

Myggnettplissee til inngangsdøren 
Myggnettplisseen ved inngangsdøren 
holder insektene ute.

HOBBYKOMPLETT PÅBYGG
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REMIS plisseegardin-system til front- og sidevin-
duer i førerhuset
Det velkjente plissegardin-systemet fra REMIS 
beskytter førerhuset mot sol og uønsket innsyn.

Stoffkombinasjon Capri
Lettstelt, slitesterkt og elegant: den smakfulle 
stoffkombinasjonen Capri i duse sandfarger

Fører- og passasjersete med armlener  
(Kaptein-stoler)
Fører- og passasjersetene, som er justerbare både 
i høyde og vinkel, har armlener på begge sider, 
stabile dreiekonsoller og gode sidestøtter. Ergonomisk 
utformede seter gir ekstra god sittekomfort.

Ekstra svingbar bordplate
Bordet kan med et enkelt håndgrep utvides med 
en ekstra underliggende bordplate.

Under enkelt- og dobbeltsengen finner man en 
stor og praktisk lagringsplass.
Denne er lett tilgjengelig ved å løfte opp senge-
bunnen. (T70 E, T70 F, T75 HF)

Stikk-kontakter ved sittegruppen
12V og 230V-stikkontakter finner man lett  
tilgjengelig ved sittegruppen 

LED-belysning i klesskap
Full oversikt med LED klesskapsbelysning.  
Klesskapet under sengen er utstyrt med en  
uttrekkbar garderobestang. (modellavhengig)

SMARTE PLANLØSNINGER
GJENNOMTENKT TIL MINSTE DETALJ

HOBBYKOMPLETT OPPHOLDSROM

Skoskuff ved inngangsdøren
Holder bobilen ren: skoskuffen under sittebenken 
er standard i mange modeller. (modellavhengig)

Lett tilgjengelige overskap
Mange modeller har et trappetrinn ved sengen 
som gir enklere tilgang til overskapene. 

Garderobevegg ved inngang
En stilig garderobevegg (i Salamander-kunstskinn) 
med et integrert innstegsgrep med LED belysning 
gir et flott førsteinntrykk.

Hylle med kant i førerhuset
Hyllen rundt hele førerhuset er lett tilgjengelig. 

Svanehalslamper 
De fleksible svanehalslampene over sengene og 
ved sittegruppen er godt egnet som leselys. De 
kan lett justeres i ønsket retning.

Møbelgrep med lås
Elegante møbelgrep på overskapene sørger for god 
låseeffekt.

Modeller med tredekor Ashai ask/Magnolia har 
et innstegsgrep i kromdekor med belysning.  
(modellavhengig)

Overskap med god plass
De topphengslede overskapsdørene gir god 
tilgang. Ekstra robuste hengsler sørger for at 
overskapsdørene løfter høyt og holder seg også 
bedre lukket under kjøring.
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Romslig Slim Tower kjøleskap
Hobbys egenutviklede Slim Tower kjøleskap har 
et volum på 140 liter, LED belysning og uttagbar 
fryseboks på 12 liter. 

Kjøleskap i Van modellene
Et praktisk kjøleskap på 96 liter med uttagbar 
fryseboks på 9 liter er standard i de kompakte 
sidekjøkkene i OPTIMA DE LUXE-Vans. Her holder 
mat- og drikkevarer seg kjølig og er alltid innen 
rekkevidde.

Kompakt Super Slim Tower kjøleskap
Hobbys egenutviklede Super Slim Tower  
kjøleskap på hele 150 liters volum er effektivt og 
plassbesparende. Kjøleskapets smale bredde på 
kun 38 cm gjør at døren ikke svinger så langt ut i 
rommet ved åpning.

Kjøkkenkombikassett med integrerte  
stikkontakter
Den praktiske kjøkkenkassetten med  
rullegardin- og myggnettplissee har også to 
 integrerte stikkontakter samt en LED  
kjøkkenlampe.

Praktisk bestikkskuff
Praktisk inndelt bestikkskuff gjør det enkelt å holde 
orden i skuffen.

Plassbesparende hjørneunderskap
Hjørneunderskapet er romslig og gir ekstra  
stueplass.

Moderne kjøkken
Med kjøleskapet plassert utenfor vinkelkjøkkenet blir det ekstra lagringsplass. Bardisken (modellavhengig) gir 
ekstra hylleplass og skjuler setebeltene på den andre siden. For ekstra komfort har den 91 cm høye kjøkken-
benken en oppvaskkum av edelstål med moderne armatur og et smart toppdeksel som kan snus og brukes 
som skjærebrett. Den glatte overflaten gjør det lett å holde rent.

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

Det store kjøleskapshåndtaket er lett å betjene.  
Kjøleskapets plassering er i en praktisk høyde som 
skåner ryggen. I likhet med Super Slim Tower har 
også Slim Tower et praktisk rom under kjøleskapet 
med god plass til både hermetikk og tørrvarer. 
(modellavhengig) 

Alle kjøleskapene kan benytte 12 Volt, 230 Volt 
eller gass for drift.

Syv hyller i døren kan justeres i høyden slik at det 
er plass til også 1,5 ltr flasker i tillegg til 1 liters 
flasker og Tetrapack kartonger. Fryseboksen på 15 
liter kan tas ut. (modellavhengig)

Tre-bluss kokeapparat med automatisk tenning
Det praktiske kokeapparatet i edelstål har tre  
gassbluss og en smart oppdeling som også gir 
plass til en større kjele. En varmeføler sørger for  
at gassen stenger automatisk dersom flammen 
skulle slukne. Glassdekselet gir ekstra arbeidsflate 
ved behov.

HOBBYKOMPLETT KJØKKEN

MODERNE KJØKKEN
KJØLESKAP MED GOD PLASS OG PRAKTISK INNREDNING
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Hyller ved hodeenden av sengen
Denne smarte bakveggen ved hodeenden av sengen i modellene  
T70 F, T70 E og T75 HF inneholder en praktisk hylleseksjon med  
plass til bøker, briller og andre småting. Veggen har også en egen  
sentrallysbryter som er lett å nå fra sengen.

Sentrallysbryter ved sengen
Alle OPTIMA DE LUXE kommer 
standard med en praktisk lysbryter 
ved sengen for innvendige belysning. 
(illustrasjonsbilde)

Komfortable kaldskummadrasser
Kaldskummadrassen gir deg sovekomfort som  
hjemme. Med 7 forskjellige soner gir den perfekt 
tilpasning til kroppen.

Praktisk THETFORD-dreietoalett
Kassettoalettet kan dreies 90 grader 
begge veier noe som sørger for en 
optimal romutnyttelse. Det har et  
kraftig men støysvakt spylesystem, og 
en måler viser når tanken må tømmes.

Tannglass 
To tannglass er strategisk plassert på 
det smakfulle baderommet.

Baderomsarmatur
Vannkranen er tilpasset det moderne 
baderomdesignet

Dørhåndtak
Baderommet er utstyrt med et  
ergonomisk utformet dørhåndtak i 
metall. Den stabile lukkemekanismen 
holder døren lukket under kjøring.

Design dusj-søyle
Alle bad er utstyrt med en eksklusiv 
design dusj-søyle som er både stilig og 
praktisk. Shampo og dusjsåpe har sin 
plass i hyllene og vanntemperaturen 
regulerer man enkelt med  
blandebatteriet.

HOBBYKOMPLETT BADHOBBYKOMPLETT SOVEROM

Gode lagringsmuligheter
I skapet under vasken og bak  
speilskapet er det god plass til  
toalettsaker.

LED belysning
LED spotter på badet gir godt lys.

Uttrekkbar klessnor
Med et enkelt håndgrep har du 
muligheten til å henge opp fuktige 
håndklær.

Baderomservant
Skapet under design-vasken har  
rikelig med plass til pleie- og  
sanitærprodukter.

Skyvbar trapp
Det skyvbare trappetrinnet mellom 
enkeltsengene gir litt ekstra plass til 
bad hhv. oppholdsrom 

Ekstra TRUMA betjeningspanel på 
soverommet
Det digitale betjeningspanelet TRUMA 
CP PLUS med timer-funksjon, natt-
senking og temperaturføler gjør det 
mulig å styre varmesystemet også fra 
soverommet.

God takhøyde over sengene
Plassen over sengene har en god 
takhøyde slik at du kan sitte avslappet 
i sengen.

Optimal luftsirkulasjon med Mini-Heki takluke
En Mini-Heki takluke og inntil to åpningsbare vinduer sørger for tilførsel av frisk luft.

Takluke DOMETIC-SEITZ Mini-Heki
Slipp lyset inn og dampen ut! Alle bad 
er utrustet med DOMETIC-SEITZ 
Mini-Heki takluke

SOVEKOMFORT SOM HJEMME
EN BEHAGELIG NATTESØVN 

DITT HELT PRIVATE BAD
FOR DITT PERSONLIGE VELVÆRE



5150 HOBBYKOMPLETT BORDTEKNIKKHOBBYKOMPLETT BORDTEKNIKK

Sentral gassfordeler på kjøkkenet 
Stoppekraner for de enkelte apparater 
er lett tilgjengelig i øvre del av kjøkken-
benken. 

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

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

Lett tilgjengelig frostsikringsventil
En strømløs frostsikringsventil tømmer 
varmtvannsberederen automatisk ved 
fare for frost. En ekstra forsikring som 
trygger vannforsyningen. (plassering er 
modellavhengig, illustrasjonsbilde)

Lett tilgjengelig tappekran for 
spillvann
Tappekranen for spillvannet befinner 
seg i den oppvarmede delen ved 
spillvanntanken – slik at den ikke skal 
fryse.

Frostsikkert montert ferskvanntank
Ferskvanntanken er frostsikkert 
montert i en av sittebenkene. Enkelt å 
komme til tappekranen og lett å holde 
rent.

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

 HobbyConnect ready – mer informasjon på side 56.

DOMETIC navigasjonssystem (CD/
DVD) med ryggekamera og parke-
ringsguide
I tillegg til funksjonene navigasjon, 
DVD spiller og ryggekamera  
fungerer AV-tuneren også som  
Bluetooth handsfree for telefon,  
mediaplayer og parkerings-APP.  
(NB! det tas forbehold om bytte av 
leverandør i løpet av sesongen)

Isolert og oppvarmet spillvanntank
I alle Hobby bobiler er spillvanntanken 
montert under gulvet, og leveres med 
ekstra isolering og oppvarming.

LED-stemningslys
Mange LED-lyspunkter gir lavere 
strømforbruk og en hyggelig  
atmosfære. LED lyslister i  
overskapene sørger for det lille  
ekstra. Samtlige 12V-lamper er  
i energisparende LED-teknikk.

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

TFT-betjeningspanel

Overvåking

Informasjon

Lading

Batterilader Start- og bodelsbatteri 
med HELLA-batterisensor 

Spillvanntank

Støtsikker 
isoleringsboks

varmluftHendel for
tappekran

TappekranKlimaanlegg

TFT-betjeningspanel

Lysstyrings-
system

Oppvarming

Vann

Batteristyring

INNOVATIV BORDTEKNIKK - STANDARD I HOBBY 

HobbyConnect
ready
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Din OPTIMA DE LUXE kan bli akkurat like individuell som deg. Vårt store utvalg av 

ekstrautstyr gjør at du kan tilpasse bobilen etter egne ønsker og behov.

EKSTRAUTSTYR

EKSTRAUTSTYR 
ETTER EGET VALG.

OPTIMA DE LUXE T65 GE, PREMIUM-bakvegg, dekorfarge sjøgrå, rammevinduer, lettmetallfelger
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Behagelig L-sittegruppe
Som ekstrautstyr kan flere OPTIMA modeller leveres med en L-sittegruppe som gir 
bobilen et hyggelig samlingspunkt.

Rammevinduer
Solide tonede doble rammevinduer gir et helstøpt inntrykk.

Uttrekkbar sengebunn
Mange av modellene med enkeltsenger kan leveres med uttrekkbar sengebunn, og kan 
raskt gjøres om til en stor dobbeltseng ved hjelp av ekstraputene.

 Sykkelstativ
Til OPTIMA DE LUXE kan det leveres 
sykkelstativ i flere varianter for 2 til 
4 sykler, samt et eget EL-sykkelstativ 
(modellavhengig)

Lettmetallfelger 
For en mer sportslig look kan OPTIMA 
DE LUXE også leveres med lettmetall-
felger. Et blikkfang som vil understreke 
bilens design.

Stoffkombinasjon Split
Som alternativ kan man velge  
stoffkombinasjonen Split.

 Skinn
En eksklusiv og elegant skinnsalong kan leveres i fargene kremhvit eller kremhvit/brun.

Tilhengerfeste fra SAWIKO
Et tilhengerfeste er nødvendig for å 
kunne trekke en tilhenger.

Kraftige støtteben bak
Støtteben produsert i fiberarmert plast 
og aluminium veier kun seks kilo, men 
tåler en belastning på hele 500 kilo. 
(ikke til T60 H)

FROLI-komfort-sengesystem med 
kaldskummadrasser 
Sengesystemet fra FROLI tilpasser seg 
punktvis til kroppens fasong og gir ekstra 
støtte til ryggsøylen. I kombinasjon  
med kaldskummadrasser oppnår man 
sovekomfort i luksusklassen.

Gulvtepper
Et løst lettstelt og flosset teppe sørger 
for en behagelig følelse i bobilen. 
Det er spesialtilpasset de forskjellige 
planløsningene.

Thermo forheng til førerhus 
Det nye praktiske thermo-forhenget 
til førerhuset hjelper til med å holde 
kulden ute og gir en mer behagelig 
innetemperatur. Forhenget er utstyrt 
med en smart luke slik at man kommer 
til multimedia anlegget på en enkel 
måte.

EKSTRAUTSTYREKSTRAUTSTYR

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

HobbyConnect – fremtidens nettverk (ekstrautstyr)
Hobbys egenutviklede M2M-system HobbyConnect eksklusivt for fritidskjøretøy gjør det mulig å fjernstyre funksjonene på  
TFT panelet direkte fra en smarttelefon eller et nettbrett (med Wi-Fi). Her kan man via appen MyHobby lese av eller betjene  
funksjoner som dato/klokkeslett, inne- og utetemperatur, vanntankmåler og batterilading/-forbruk, samt også styre andre  
BUS-kompatible enheter som varme og klimaanlegg. Hobby Connect fungerer som et grensesnitt for CI-BUS bordmanagement  
systemet i bobilen over internett. 

Utvendig gasskran
Utvendig tilkobling for gassapparater.

230V utvendig kontakt
Med en 230V kontakt kan man koble 
til TV eller elektrisk grill om man vil 
nyte fine dager utendørs.

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

ALDE vannbåren sentralvarme
Alde sentralvarmeanlegg er effektivt 
under kalde forhold og et allergivennlig 
alternativ som bevarer den naturlige 
luftfuktigheten og minimerer mengden 
støv. (modellavhengig, og  
på forespørsel)

USB-ladekontakt
Smarttelefoner og nettbrett kan enkelt 
lades opp via USB-kontaktene på 
soverommet og i sittegruppen.

Sikringsboks under passasjersetet
En lett tilgjengelig elektrosentral 
under passasjersetet gjør det enklere 
å bytte sikringer. Med den uttagbare 
hovedbryternøkkelen, som også er 
hovedstrømbryter for batteriet, kan 
man bryte 12V tilførselen ved lagring 
over lengre tid (som over vinteren) for 
å begrense muligheten for at batteriet 
blir fullstendig utladet. 

Webasto varmer
Diesel varmeren Thermo Top  
C fra Webasto benytter bilens eget 
kjølevannskretsløp til å varme opp 
motor og førerhus før kjøreturen. 
Oppstartstidspunkt kan programmeres 
med timerfunksjon.

LED flatskjerm TV 19"
På en regnfull feriedag sørger en 19" stor LED flatskjerm TV for at det allikevel blir 
en trivelig innedag. Kombinert med et satellitt anlegg og en TV-holder er TV-kvelden 
reddet.

Truma-Combi E
Den kraftige TRUMA-Combi varmeren 
6 E går både på gass og strøm (230V), 
en stor fordel ved vinterbruk.

Praktisk utvendig dusj
Den utvendige dusjen sørger ikke bare 
for avkjøling på varme dager, den er 
også praktisk til å skylle annet utstyr 
ved behov.

TV-uttrekk for flatskjerm TV inkl. 
12V/230V tilkobling
En 180 graders svingbar TV-arm  
gir god sikt for en flatskjerm-TV  
(ikke inkludert) slik at man kan se  
TV fra flere posisjoner i bobilen.

EKSTRAUTSTYREKSTRAUTSTYR

VANN / GASS / ELEKTRISK MULTIMEDIAVARME / KLIMA
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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

TEKNISKE DATA HOBBYKOMPLETT

TEKNISKE DATA HOBBYKOMPLETT ● Standardutstyr  ○ Ekstrautstyr  – Teknisk ikke mulig

DESIGNVARIANTER (VALGFRITT)
DE LUXE bakvegg
PREMIUM bakvegg *

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

CHASSIS TEKNISK TILLATT TOTALVEKT
FIAT dypramme-chassis Light 3.500 kg
FIAT dypramme-chassis Light 3.650 kg
FIAT dypramme-chassis Maxi 4.250 kg (kun ved 130 HK motor)
FIAT dypramme-chassis Maxi 4.400 kg (kun ved 150 HK og 177 HK motor)

DRIVVERK
Antall aksler
Forhjulsdrift
Hjulavstand 

Dekkdimensjon

Svingradius
MÅL OG VEKT

Total lengde *
Total bredde
Total høyde
Innvendig høyde / høyde under heve/senkeseng
Teknisk tillatt totalvekt *, 1

Egenvekt
Kjørevekt *, 2

Nyttelast *, 3

Tillatt tilhengervekt, med brems 4
Veggtykkelse (gulv / tak / vegg)

SITTEPLASSER
Antall sitteplasser (inkl. fører) 
Trepunkts sikkerhetsseler

SOVEPLASSER
Antall faste soveplasser / ekstra soveplasser

Liggeflate midten (lengde x bredde)

Liggeflate bak (lengde x bredde)

Liggeflate heve-/senkeseng (lengde x bredde)

TANKINNHOLD
Drivstofftank volum
Spillvanntank
Ferskvannstank 6, 7

BORDTEKNIKK
Plassering ferskvannstank (sittebenk/beltebukk)
Plass til gassflasker
Batterilader
Antall stikkontakter (12V / 230V)

GARASJE- OG SERVICELUKER
Garasjeluke passasjerside (lysåpning: bredde x høyde) *

Garasjeluke førerside (lysåpning: bredde x høyde) *

Lasteluke (lysåpning: bredde x høyde)

EN
H

ET
MERKNADER
*  Designvarianten PREMIUM-bakvegg: på PREMIUM modeller er PREMIUM-bakvegg inkludert i prisen. Føl-

gende data endrer seg: total lengde + 64 mm, kjørevekt + 30 kg, nyttelast - 30 kg, bredde på garasjeluker 
- 180 mm

1   Teknisk tillatt totalvekt må ikke under noen omstendighet overskrides. 

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

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

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

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

6   Begrensningsmuligheten på 10 liter kjørevann i ferskvannstanken (egen ventil) er i henhold til vedlegg V, del 
A, punkt 2.6 Fn (h) i EU foranordningen 1230/2012

7   Ved å stenge ventilen har ferskvanntanken et volum på maks. 100 liter

8   Optima T75 HGE og T75 HF; ved å redusere totalvekten fra 3,65 t til 3,5 t, reduseres også antall tillatte 
sitteplasser fra 4 til 3

DESIGNVARIANTER
  Førerhuslakkering hvit, frontgrill svart, valgfri dekor (tape) sjøgrå eller 

svart
FELGER
 Stålfelger 15" med hjulkapsler

MOTOR
  FIAT Ducato 2,3 l - 130 Multijet II, 6-trinns manuell, 2.287 ccm,  

96 kW/130 HK
CHASSIS
 FIAT dypramme-chassis Light, 3.500 kg (ikke T75 HGE og T75 HF)
 FIAT dypramme-chassis Light, 3.650 kg (T75 HGE og T75 HF)

BASISKJØRETØY
 Bordcomputer
 Dieselpartikkelfilter
 Oppvarmede og elektriske utvendig speil
 Elektriske vinduer
 Elektronisk startsperre
 ESP inkl. ASR, Hillholder og TRACTION+
 Fører- og passasjerairbag
 Instrumentpanel med kromringer
 Manuelt klimaanlegg med pollenfilter i førerhus
 LED-kjørelys
 Ratt og girspak i skinn
 Radioantenne integrert i utvendig speil
 Nødreparasjonssett
 Skvettlapper foran
 Støtfanger foran lakkert i bilens farge
 Cruise-Control 
 Forlenget utvendig speil
 Varseltrekant og førstehjelpskrin
 Fjernstyrt sentrallås

FØRERHUS
 Koppholder
 Dobbelt, tonet og åpningsbart takvindu
 Dreibart fører- og passasjersete med armlener (Captain’s Chair),  

som er høydejusterbare
 Fører- og passasjerstoler i samme stoff som bodelen.
 Hyller rundt hele førerhuset
 REMIS plisseegardin-system til front- og sidevinduene i førerhuset

PÅBYGG
 GFK (glassfiber) tak, beskytter bedre mot hagl
 GFK-gulv med XPS-skum/varmeisolering
 DOMETIC SEITZ Mini-Heki-takluke 400 x 400 mm med rullgardin- og 

myggnettplissee på soverom, baderom og dusj (modellavhengig)
 DOMETIC SEITZ Midi-Heki-takluke 700 x 500 mm med rullgardin- og 

myggnettplissee i oppholdsrom
 Tonede, åpningsbare doble vinduer
 Ekstra bred inngangsdør med vindu, hyller, trippel-lås og avfallsbøtte 

(lysåpning: 605 x 1.740 mm)
 Myggnett til inngangsdøren
 LED forteltlykt
 Innstegsgrep med LED-belysning
 Elektrisk stigtrinn
 Stabil skjørtelist i aluminium
 Takmontert markise THULE-OMNISTOR, bredde 300-425 cm  

(modellavhengig)
 Gassflaskeuttrekk, passer til 2 x 11 kg gassflasker (ikke V60 GF)

GARASJE OG LAGRINGSPLASS
 Garasje bak, isolert og oppvarmet, med robust gulvbelegg  

(modeller med garasje)
 Senket bak, og isolert med XPS-skum (modellavhengig)
 Lasteluke, isolert og oppvarmet, med robust gulvbelegg  

(modeller uten garasje)
 Garasjeluke med gassdemper (modellavhengig)
 Garasjeluke / -dør på førersiden (modellavhengig)
 Justerbare festebraketter på skinner i garasjen (modellavhengig)

TREDEKOR
 Ashai ask / Magnolia eller Karelia furu / Salamander, valgfritt

STOFFKOMBINASJON
 Capri

BODELEN
 Kombikassett med rullgardin- og myggnettplissee til alle sidevinduer
 Garderobevegg ved inngangen (modellavhengig)
 Skoskuff ved inngangen (modellavhengig)
 Overskap med god plass
 Klesskap
 LED-stemningslys
 LED-klesskapbelysning
 LED-lesespotter

KJØKKEN
 DOMETIC kjøleskap, 96 liter inkl 9 ltr fryseboks (kun V60 GF og V65 GE)
 DOMETIC Slim Tower kjøleskap, 140 ltr inkl. uttagbar 12 ltr fryseboks 

(modellavhengig)
 DOMETIC Super Slim Tower kjøleskap, 150 ltr inkl. uttagbar 15 ltr  

fryseboks (modellavhengig)
 Tre bluss kokeapparat i edelstål med glassdeksel og elektrisk tenning
 Oppvaskkum i edelstål med glassdeksel (modellavhengig)
 Oppvaskkum i edelstål med vendbart lokk som også er skjærebrett 

(modellavhengig)
 Kjøkkenskuffer til å dra helt ut, med Soft-Close
 Kjøkkenrollokassett med integrerte stikkontakter og LED-kjøkkenbelys-

ning (ikke V60 GF)
 Kjøkken-bardisk (modellavhengig)
 Krydderhylle i kjøkkenoverskap (modellavhengig)
 Kjøkkenhåndkleholder (modellavhengig)
 Bestikkskuff

SOVEROM
 Kaldskummadrass
 Heve-/senkeseng med trinnløs kabelteknikk (modellavhengig)
 Trappetrinn, uttrekkbar mellom enkeltsenger (modellavhengig)
 Lysbryter ved sengen
 Overskap hele veien over seng (modellavhengig)
 Lagringsplass under sengen (modellavhengig)

BAD
 Kompaktbad med integrert dusjkabinett (modellavhengig)
 Delt baderomsløsning med separat dusjkabinett (modellavhengig)
 Sidestilt bad med integrert dusjkabinett (modellavhengig)
 Endebad med separat dusjkabinett (modellavhengig)
 Dusjsøyle med dusjarmatur og hyller
 Dusjhjørne
 Fast baderomsdør med stabilt dørhåndtak (modellavhengig)
 Sjalusidør (modellavhengig)
 THETFORD dreietoalett
 Speilskap
 Uttrekkbar klessnor

VANN / GASS / ELEKTRISK
 Spillvanntank, isolert og oppvarmet,
 Ferskvanntank, frostbeskyttet 
 Frostsikre installasjoner i oppvarmet dobbeltgulvet under sittegruppen
 Dobbel vannpumpe
 Gassregulator med overtrykksikring (DIN EN 12 864) og gasslange
 Sentral gassfordeler på kjøkkenet
 Hobby CI-BUS styring med TFT betjeningspanel
 Hobby batteristyring med HELLA-batterisensor 
 Bodelsbatteri AGM 12V / 92 Ah
 Strømkontakt 12V / 230V samt antennekontakt
 Stikkontakt i garasje, 12V / 230V (modellavhengig)
 LED-oppholdsrombelysning

VARME / KLIMA
 TRUMA-varmeanlegg Combi 6 inkl. 10 ltr varmtvannsbereder og  

frostsikring
 TRUMA LCD-betjeningspanel Combi CP Plus
 Varmt vann på kjøkken og bad
 Vinterrygglener til sittegruppe, overskap og senger

MULTIMEDIA
 Navigasjonssystem inkl. CD- / DVD-spiller, ryggekamera og parkerings-

guide
 Holder for flatskjerm-TV
 To ekstra høyttaler i sittegruppen

VAN (V) HALVINTEGRERT (T) HEVE-/SENKESENG (H)



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

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

BUILT FOR LIFE

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

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