OPTIMA DE LUXE 2017

HOBBY –
MOCNA MARKA
Na początku była pionierska idea. Dzisiaj natomiast firma Hobby
uważana jest za prekursora w branży nowoczesnych przyczep i
samochodów kempingowych. Od 50 lat dbamy o to, aby carava-
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KEMPINGOWYCH FIRMY HOBBY

SPIS TREŚCI
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HOBBYKOMPLETT
TWÓJ SAMOCHÓD
KEMPINGOWY
HOBBY W PEŁNI
WYPOSAŻONY.
Wsiadaj i w drogę! Z modelem OPTIMA DE LUXE to żaden problem,
gdyż wszystkie modele posiadają seryjne, kompletne wyposażenie o
wysokiej jakości. Dzięki temu podróż w OPTIMA DE LUXE staje się
beztroską przyjemnością, połączoną z komfortem domowych pieleszy. Bez drogich dodatków i specjalnych pakietów wyposażenia.

Najnowocześniejsza technika zabudowy z kompletnym wyposażeniem
Samochody kempingowe OPTIMA DE LUXE są wytrzymałe i doskonale izolowane: gwarantują to dach i spód
pojazdu wykonane z tworzyw sztucznych wzmocnionych
włóknem szklanym z izolacją termiczną XPS. Okna
dachowe o wymiarach 70x50 cm umożliwiają dobrą
wentylację, a elektrycznie wysuwany stopień wejściowy
i wyjątkowo szerokie drzwi wejściowe z oknem ułatwiają
wejście do pojazdu. Szczególną atrakcją jest montowana
fabrycznie markiza dachowa.

Własna łazienka – wszystko do higieny osobistej
Wszystkie łazienki wyposażone są w zintegrowaną lub oddzielną kabinę prysznicową
z elegancką kolumną prysznicową. Piękne i jednocześnie praktyczne są również
liczne, użyteczne półki i estetyczna armatura. Duże szafki z lustrami oferują wiele
schowków. Szczególnie sprytnym rozwiązaniem jest wyciągana linka do suszenia prania w łazience. Toaleta obrotowa firmy Thetford wyposażona jest w cichą spłuczkę.

drogę. Towarzysz podróży, który spełnia każde życzenie!
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HOBBYKOMPLETT

KOMPLETNE WYPOSAŻENIE

Kabina kierowcy, w której poczujesz się dobrze
Fotel kierowcy i fotel pasażera pokryte są tym samym materiałem,
który można znaleźć w części mieszkalnej. Fotele wyposażone są w
podłokietniki, funkcję obrotu i regulację wysokości. Przednie i boczne
szyby można zasłonić roletą przeciwsłoneczną. Dopływ światła dziennego i świeżego powietrza gwarantuje duże, uchylne okno dachowe.

Spanie jak w domu
Sypialnie z pojedynczymi lub podwójnymi łóżkami są pod każdym względem wygodne i przytulne. Dobrze wentylowane łóżka
ze stelażem i materacem z zimnej pianki gwarantują zdrowy sen.
System oświetleniowy i ogrzewanie można wygodnie obsługiwać
bezpośrednio z łóżka. Regulację ogrzewania ciepłym powietrzem w obszarze sypialnym umożliwia zainstalowany dodatkowo
cyfrowy panel sterowania CP PLUS firmy Truma.

Perfekcyjne, przemyślane w każdym szczególe, wnętrze mieszkalne
Typowe dla marki Hobby oświetlenie wnętrza LED tworzy nastrojową
i przytulną atmosferę w pojeździe OPTIMA DE LUXE. Wszystkie okna
posiadają rolety przeciwsłoneczne i moskitiery. Boczne szafki wiszące
nad łóżkami oferują wiele schowków na odzież i bieliznę.

Wiele miejsca w garażach i schowkach
Dobrze izolowany i ogrzewany garaż w tylnej części
pojazdu wyposażony jest również w klapę od strony
kierowcy. Dzięki temu garaż można łatwo załadować
z obu stron. Szyny drabinkowe i uchwyty umożliwiają
bezpieczne mocowanie bagażu. W garażu zainstalowane jest gniazdo 12/230 V, do którego można podłączyć
urządzenia elektryczne. Butle gazowe na specjalnym
wyciągu można bardzo łatwo wymienić.

Innowacyjna technika podkładowa reguluje wszystkie ważne
funkcje pojazdu.
Za pomocą systemu zarządzania urządzeniami pokładowymi
CI-BUS z panelem sterowania TFT firmy Hobby można sterować
i kontrolować wszystkie urządzenia zasilane z sieci pokładowej.
Inteligentny czujnik akumulatora IBS dostarcza ważnych danych
na temat akumulatora rozruchowego i akumulatora zabudowy.
Ta technika oszczędza akumulator i skraca czasy ładowania o
ok. 30% w porównaniu ze zwykłymi prostownikami. OPTIMA
DE LUXE jest również pod każdym względem przygotowany na
okres zimowy. Zbiornik świeżej wody i przewody są chronione
przed mrozem, zbiornik na ścieki jest ogrzewany i izolowany.
Wydajne ogrzewanie ciepłym powietrzem Combi 6 firmy Truma
ogrzewa pojazd w najkrótszym czasie i jednocześnie udostępnia
gorącą wodę ze zintegrowanego bojlera o pojemności 10 l. Do
nowoczesnej instalacji multimedialnej w pojeździe OPTIMA DE
LUXE należą: system nawigacyjny z kamerą cofania, baza miejsc
parkingowych oraz odtwarzacz CD/DVD z dwoma dodatkowymi
głośnikami w części mieszkalnej. Wysuwany uchwyt TV na płaski
ekran z gniazdem 12/230 V znajduje się także na pokładzie.

Dzięki gotowemu do podróży, kompletnemu wyposażeniu, samochód kempingowy OPTIMA DE LUXE może w każdej chwili ruszyć w

KOMPLETT

Nowoczesna kuchnia z dużą ilością schowków
Na 3-palnikowej kuchence gazowej można
gotować tak samo wygodnie, jak w domu.
W lodówce Super Slim Tower zmieści się
sporo chłodzonych produktów. Ta niezwykle
wąska lodówka, zaprojektowana specjalnie do
pojazdów Hobby, ma pojemność 150 litrów.
Zapasy i naczynia znajdą swe miejsce w dużych
szufladach z pełnym wysuwem i systemem
łagodnego domykania „soft close”.
Wymienione w tekście wyposażenie seryjne ma charakter ogólnej informacji. Może ono być różne
zależnie od specyfikacji technicznych pojazdu. Dalsze informacje na temat wyposażenia poszczególnych
pojazdów zawarte są w tabelach wyposażenia od strony 58.

HOBBYKOMPLETT
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MIESZKANIE ZGODNIE Z ŻYCZENIEM

MODELE NA WSZELKIE WYMAGANIA

Zaprojektuj swój samochód kempingowy OPTIMA DE LUXE według własnego gustu. Każdy układ wnętrza dostępny jest z frontami meblowymi do
wyboru w dwóch odcieniach drewna. W połączeniu z jedną z czterech kombinacji tapicerek powstaje w ten sposób Twój własny dom na kółkach.

11 modeli oferuje wiele możliwości, odpowiednio do każdej sytuacji w życiu i każdej potrzeby. Oprócz dwóch wąskich modeli typu van można
wybierać spośród dziewięciu modeli częściowo zintegrowanych, cztery układy wnętrza wyposażone są w praktyczne, opuszczane łóżko.

DWA FRONTY MEBLOWE DO WYBORU

VAN

CZĘŚCIOWO ZINTEGROWANY

V60 GF

●● Sosna karelska / salamandra
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T65 FL
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OPUSZCZANE ŁÓŻKO

T70 F

2 +2

4

2 +1

T60 H
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L: 5.999 mm · B: 2.160 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

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

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

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

V65 GE

T65 GE

T70 GE

T65 HFL

4

2 +1

4

2 +1

4

2 +1

4

2 +2

T75 HGE

4

4

L: 7.500 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.650 kg
4

T75 HF

4

4

●● Jesion Ashai / magnolia
L: 6.734 mm · B: 2.160 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

TAPICERKI

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

T70 E
PRZYKŁADOWE SIEDZISKO
W KSZTAŁCIE LITERY „L”

L: 7.380 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg
4

OBJAŚNIENIE ZNAKÓW

L: 7.380 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg
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2 +1

●● Capri

○○ Split

○○ Skóra naturalna, biało-kremowa

○○ Skóra naturalna, biało-kremowo-brązowa

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

2 +1

Obniżony tył

WERSJA

Część sypialna | opcjonalnie

Tył Premium (możliwy)

V

Van

Siedzisko

Siedzisko w kształcie litery „L” (możliwe)

T

Częściowo zintegrowany

H

Opuszczane łóżko

Kuchnia

(wyposażenie specjalne zależnie od modelu)

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

Łazienka

DANE TECHNICZNE

G

Garaż

Schowek

L

Długość całkowita

E

Łóżka pojedyncze

Liczba osób podczas jazdy

B

Szerokość całkowita

F

Łóżko z materacem 140x200 cm

Miejsca do spania + opcjonalne miejsca
do spania

H

Wysokość całkowita

FL

Łóżko z materacem 140x200 cm,
podłużne

Lodówka, 96 l

G

Dopuszczalna masa całkowita

Lodówka Slim Tower, 140 l

●● Wyposażenie seryjne
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○○ Wyposażenie specjalne

STYL WNĘTRZA

Lodówka Super Slim Tower, 150 l
Garaż

MODELE
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WARIANTY
STYLISTYCZNE
Samochody kempingowe firmy Hobby przekonują od samego początku niepowtarzalnym
wyglądem zewnętrznym w eleganckim stylu.
Trzy kolory lakieru przedniej części pojazdu, dwa
kolory dekoracyjne i niepowtarzalny tył pojazdu
Premium umożliwiają zaprojektowanie Państwa
samochodu kempingowego OPTIMA DE LUXE
zgodnie z życzeniem.

PRZEGLĄD

●● Czarny

●● Szary łupek

●● Tył DE LUXE

○○ Tył PREMIUM

Wariant stylistyczny tył DE LUXE
Wariant stylistyczny tył Premium*

●● Wyposażenie seryjne
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WARIANTY STYLISTYCZNE

T75 HF

○○ Szary łupek

T75 HGE

○○ Czarny

T65 HFL

●● Biały

T60 H

STYL TYLNEJ CZĘŚCI POJAZDU (DO WYBORU)

T70 GE

Do wyboru szary łupek lub czarny
Czarny
Szary łupek

T70 F

KOLOR DEKORACYJNY

Czarny
Srebrny
Srebrny

T70 E

Biały
Czarny
Szary łupek

OSŁONA
CHŁODNICY

CZĘŚCIOWO
OPUSZCZANE
ŁÓŻKO
ZINTEGROWANY
T65 GE

LAKIER PRZEDNIEJ
CZĘŚCI POJAZDU

VAN

T65 FL

STYL TYLNEJ CZĘŚCI POJAZDU

V65 GE

KOLOR DEKORACYJNY DO WYBORU

V60 GF

LAKIER PRZEDNIEJ CZĘŚCI POJAZDU

●
○
○

●
○
○

●
○
○

●
○
○
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○
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○
○
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○
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○
○
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○
○
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○
○
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○
○

●
–

●
○

●
–

●
○

●
○

●
○

●
○

●
–

●
–

●
○

●
○

○○ Wyposażenie specjalne

–– Technicznie niemożliwe

WARIANTY STYLISTYCZNE
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OPTIMA DE LUXE T70 GE, lakier przedniej części pojazdu w kolorze białym

OPTIMA DE LUXE

11

12

OPTIMA DE LUXE T65 GE, lakier przedniej części pojazdu w kolorze szarego łupka

OPTIMA DE LUXE

13

Tył PREMIUM

14

OPTIMA DE LUXE T70 GE, lakier przedniej części pojazdu w kolorze czarnym

OPTIMA DE LUXE
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ELASTYCZNY
NIECH BĘDZIE
CZŁOWIEK
DYNAMICZNY I
PRZEDSIĘBIORCZY.
Markus Wurzer

Szukasz zwrotnego a jednocześnie komfortowego pod każdym względem samochodu kempingowego, w którym spontaniczne wyprawy do miast będą równie relaksujące, jak odpoczynek na łonie natury? Van OPTIMA DE LUXE to idealny partner
na urlop. Ten smukły pojazd turystyczny doskonale radzi sobie na wąskich i krętych
drogach. Z kompletnym wyposażeniem HobbyKomplett jest przystosowany również
do jazdy w mieście.
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V65 GE, front meblowy sosna karelska / salamandra, tapicerka Capri

OPTIMA DE LUXE VAN
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Fotel kierowcy i pasażera z podłokietnikami (fotel kapitański)
Fotele w kabinie kierowcy, pokryte materiałem dostępnym również w części mieszkalnej, wyposażone są w regulację wysokości i pochylenia, obustronne podłokietniki,
stabilne wsporniki obrotowe i dobre podparcie boczne. Umocowane na stałe poduszki

3-palnikowa kuchenka gazowa z
automatycznym zapłonem
Na kuchence ze stali szlachetnej
można gotować nawet trzy potrawy
jednocześnie, dzięki przemyślanemu układowi palników również w
większych naczyniach. Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu odcina
dopływ gazu, gdy płomień zgaśnie.
Szklana pokrywa służy jako dodatkowa

Przejrzysta lodówka w vanach
Wygodna lodówka o pojemności 96
litrów z wyjmowanym zamrażalnikiem o pojemności 9 litrów to idealne
rozwiązanie dla kompaktowych kuchni
bocznych w vanach OPTIMA DE
LUXE. Można w niej doskonale chłodzić i przechowywać żywność, napoje

siedzeń mają ergonomiczny kształt, zwiększając w ten sposób komfort siedzenia.

powierzchnia robocza.

i zapasy.

Szuflady kuchenne o wygodnej
wielkości
Duże szuflady z pełnym wysuwem
umożliwiają dobry wgląd i łatwy
dostęp. System domykania zapewnia
łagodne i ciche zamykanie szuflad.
Stabilne zamknięcia zapobiegają niezamierzonemu otwarciu szuflad podczas
jazdy.
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V60 GF

V65 GE

VAN
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Wygoda w każdym szczególe
Pod łóżkiem z materacem 140x200 cm
w modelu V60 GF znajduje się
duży schowek na bieliznę. Stopnie
umożliwiają dobry dostęp do części
sypialnej z szafami dookoła.

Schowek na bieliznę pod łóżkiem
W modelu V65 GE schowki pod
stelażem łóżek stwarzają dodatkowe
miejsce na bieliznę.

Dużo miejsca do przechowywania rzeczy
W szafce pod umywalką i w szafkach z lustrami można bez problemu schować wszystkie kosmetyki.

V60 GF

Wysuwany stopień
Wysuwany stopień między pojedynczymi łóżkami w modelu V65 GE
gwarantuje jeszcze więcej miejsca w
części mieszkalnej.
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V65 GE

Kompaktowa łazienka

VAN
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INDYWIDUALNOŚĆ
TO WOLNOŚĆ W
PRAKTYCE.
Helmut Glaßl

Cenisz sobie wygodne łóżka pojedyncze? Czy wolisz szerokie łóżko podwójne?
Częściowo zintegrowane wersje serii OPTIMA DE LUXE oferują obydwa
warianty sypialni wraz z różnymi układami wnętrza. Wybrać można między
pojazdami z luksusową łazienką w tylnej części pojazdu, ekskluzywną łazienką
otwartą lub też łazienką boczną, kompaktową albo podłużną. Niektóre aneksy
kuchenne mają formę kątową, inne prostą. Bez względu na wybrany układ wnętrza
Twój samochód kempingowy będzie doskonałe wyposażony i dokładnie
dostosowany do Twoich życzeń.
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T65 GE, front meblowy jesion Ashai / magnolia, tapicerka Split

OPTIMA DE LUXE CZĘŚCIOWO ZINTEGROWANY
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Otwierane na zewnątrz okno dachowe w kabinie kierowcy
Otwierane na zewnątrz, podwójnie przeszklone i przyciemnione okno dachowe zapewnia jasny i przewiewny charakter pomieszczenia oraz dopływ świeżego powietrza.
W słoneczne dni praktyczna roleta chroni przed nadmiernym nagrzaniem wnętrza.
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System rolet przyciemniających REMIS

Lodówka Super Slim Tower

T65 GE

CZĘŚCIOWO ZINTEGROWANY
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 atwo dostępne szafki na bieliznę
Ł
W wielu modelach stabilne stopnie ułatwiają dostęp do umieszczonych nad łóżkami
szafek na bieliznę.

Kompaktowa łazienka
Nowoczesna i praktyczna, kompaktowa łazienka ze zintegrowaną
kabiną prysznicową i stałą przegrodą
prysznicową oferuje wysoki komfort na
niewielkiej powierzchni. (zależnie od
modelu)

Kabina prysznicowa z kolumną prysznicową w części łazienkowej
Na panelu prysznicowym znajdują się
półeczki na szampon i żel pod prysznic
oraz zintegrowana lampka. Estetyczna
głowica prysznicowa idealnie pasuje
do szlachetnego stylu.

Kolumna prysznicowa
Również w innych wariantach łazienek
znaleźć można armaturę prysznicową,
taką jak w łazience kompaktowej.

Antypoślizgowy wkład do brodzika
Wkład do brodzika jest do niego dokładnie dopasowany. Woda
odpływa w niezawodny sposób przez
otwory w brodziku. (T70 GE)

T70 GE

Schowek na bieliznę pod łóżkiem
W pojazdach z pojedynczymi łóżkami schowki pod stelażami stwarzają dodatkowe
miejsce na przechowywanie bielizny.
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T70 GE

CZĘŚCIOWO ZINTEGROWANY
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Łazienka w tylnej części pojazdu
Zarówno w modelach T70 E, T70 F, jak też w T75 HF ekskluzywną łazienkę w tylnej
części pojazdu charakteryzuje najwyższy komfort. Umywalka, toaleta i kabina prysznicowa są oddzielone od siebie. W ten sposób zapewniono dużo wolnego miejsca.

Uchwyt na ręcznik
Kuchnie kątowe wyposażone są w
wysuwany uchwyt na ręcznik, na
którym doskonale można suszyć ścierki
do naczyń.

Regał na przyprawy
Kuchnie kątowe posiadają praktyczne
regały na przyprawy. Dzięki temu sól,
pieprz i inne przyprawy są zawsze pod
ręką.

T70 E

T70 E

Zajmująca mało miejsca szafka
narożna
Szafka narożna jest wyjątkowo pojemna i oferuje dodatkowe schowki.
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T70 E

T70 E

CZĘŚCIOWO ZINTEGROWANY
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Schowki pod łóżkami z materacem 140x200 cm
Dużo miejsca na większe bagaże oferuje pojemny schowek pod łóżkiem z materacem
140x200 cm. Rzeczy można wkładać do niego wygodnie od góry.

Kredens w części sypialnej
Kredens z praktycznymi szafkami, przegrodami i
półkami idealnie pasuje do przestronnej sypialni z
łóżkiem z materacem 140x200 cm. (T70 F/T75 HF)

Łazienka w tylnej części pojazdu – prysznic
Osobna kabina prysznicowa
usytuowana jest po prawej stronie. Jest ona łatwo dostępna z
łazienki w tylnej części pojazdu.

T70 F

T70 F
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T70 F

T70 F

T70 F

CZĘŚCIOWO ZINTEGROWANY
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NAJWIĘKSZE I
NAJCUDOWNIEJSZE
JEST TO, CO
NAJPROSTSZE.
Walther Rathenau

Dodatkowe łóżko podwójne? Model OPTIMA DE LUXE z dodatkowym, opuszczanym łóżkiem to samochód kempingowy dla Ciebie. Obsługa łóżka jest bardzo prosta:
w razie potrzeby szerokie, dodatkowe łóżko można opuścić na dół i już dostępne są
cztery miejsca do spania. A gdy łóżko nie jest potrzebne, znika znowu pod dachem.
Idealne rozwiązanie, gdy podróżuje się w samochodzie OPTIMA DE LUXE w cztery
osoby.
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T75 HF, jesion Ashai / magnolia, tapicerka Capri

OPTIMA DE LUXE OPUSZCZANE ŁÓŻKO
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Łóżko z materacem 140x200 cm
Sypialnie z łóżkami z materacami 140x200 cm są pod każdym względem wygodne i przytulne. Dobrze wentylowane
łóżka ze stelażem i materacem z zimnej pianki gwarantują
zdrowy sen. System oświetleniowy i ogrzewanie można
wygodnie obsługiwać bezpośrednio z łóżka.

Duża szafa na ubrania
przy łóżku
Wysokie szafy zmieszczą
każdą ilość ubrań. O
jeszcze większy porządek
dbają w wielu modelach
dodatkowe półki.
(zależnie od modelu)

Kompaktowa lodówka Slim Tower
Lepsze poczucie przestrzeni dzięki mniejszej głębokości zabudowy: zaprojektowana
przez firmę Hobby lodówka Slim Tower
o pojemności 140 litrów, z oświetleniem
wewnętrznym LED i wyjmowanym zamrażalnikiem o pojemności 12 litrów. Duży
uchwyt jest prosty w obsłudze. Lekko
podwyższona zabudowa nie wymaga
męczącego schylania się.

Roleta kuchenna ze zintegrowanymi
gniazdkami
Praktyczna roleta kuchenna z osłoną przeciwsłoneczną i moskitierą jest wyposażona
dodatkowo w jasną lampkę kuchenną LED
i dwa praktycznie rozmieszczone gniazda.

T65 HFL

Schowek pod lodówką Slim Tower
Bezpośrednio pod lodówką Slim Tower
jest łatwo dostępne miejsce na puszki i
konserwy. (zależnie od modelu)
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T60 H

T60 H

OPUSZCZANE ŁÓŻKO
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Lekkobieżne, opuszczane łóżko
Opuszczane łóżko można przesuwać w linii prostej do góry i w dół. Drzwi wejściowe dostępne są również wtedy, gdy łóżko jest opuszczone. Lekkobieżna technika cięgieł linowych
umożliwia ustalenie łóżka w modelu OPTIMA DE LUXE bezstopniowo w każdej pozycji.
Dzięki temu nawet cztery osoby mogą korzystać z siedzisk, podczas gdy najmłodsi będą spać
w opuszczanym łóżku. Tak więc przebudowa siedzisk stwarza dwa dodatkowe miejsca do
spania pod opuszczanym łóżkiem. (zależnie od modelu)

Wysokość wnętrza ponad dwa metry
Wszystkie modele OPTIMA DE LUXE z opuszczanym łóżkiem mają wysokość
wynoszącą 2,05 m. Dzięki płaskiej konstrukcji łóżka nawet pod opuszczanym
łóżkiem wysokość ta wynosi 1,90 m.

T75 HGE
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Boczna łazienka z osobną kabiną prysznicową

OPUSZCZANE ŁÓŻKO
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Okna dachowe DOMETIC SEITZ

Solidny dach z TWS

Szafki wiszące z wyjątkowo trwałymi zawiasami

KOMPLETT
KOMPLETNE WYPOSAŻENIE

Zarządzanie urządzeniami pokładowym CI-BUS z panelem sterowania TFT firmy Hobby
Wszystkie lampki w technologii LED
Stała przegroda prysznicowa
Wyjątkowo szerokie drzwi wejściowe z moskitierą

Oświetlenie wnętrza LED

Roleta kuchenna ze zintegrowanymi gniazdkami Wygodne materace z zimnej pianki

Duży garaż dzięki obniżonej tylnej części pojazdu

HOBBYKOMPLETT
TWÓJ W PEŁNI
WYPOSAŻONY
SAMOCHÓD
KEMPINGOWY
HOBBY .
Wszystko to, co czyni urlop przyjemnym i nieskomplikowanym, jest dostępne w

Uchwyt przy drzwiach wejściowych z oświetleniem LED

modelu OPTIMA DE LUXE. W tym takie atrakcje jak: system nawigacyjny, markiza
Szuflady kuchenne o wygodnej wielkości z system zamknięć „push lock” i łagodnego domykania „soft close”

Fotel kapitański i ergonomiczne poduszki siedzeń

dachowa, klapa garażowa po stronie kierowcy oraz otwierane na zewnątrz okno
dachowe w kabinie kierowcy. Dzięki kompletnemu wyposażeniu samochód
kempingowy OPTIMA DE LUXE po opuszczeniu zakładu jest od razu gotowy
do podróży.
Odpocznij podczas urlopu – bez drogich, dodatkowych pakietów i

Odporna na zniszczenie podłoga z TWS z izolacją termiczną XPS
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V65 GE

ukrytych kosztów

HOBBYKOMPLETT
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NAJNOWOCZEŚNIEJSZA TECHNIKA ZABUDOWY
OD SAMEGO POCZĄTKU NA POKŁADZIE
Solidny dach z TWS
Dach z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym tłumi odgłosy padającego deszczu i oferuje
w porównaniu do zwykłych dachów aluminiowych znacznie lepszą ochronę przed gradem. To pomaga
zmniejszyć koszty składek ubezpieczeniowych.

Izolowane okna dachowe DOMETIC SEITZ
Wszystkie modele OPTIMA DE LUXE wyposażone
są seryjnie w maksymalnie dwa okna dachowe
firmy DOMETIC SEITZ. Duże uchylne okno dachowe średnie lub mniejsze uchylne okno dachowe
małe zapewniają najlepszą izolację, optymalną
wentylację i przyjazną atmosferę.

Przewód
ciepłego
powietrza

Ciepłe powietrze

 pód pojazdu z TWS
S
Solidne i odporne na działanie wody: wszystkie modele OPTIMA DE LUXE posiadają seryjnie wykonany spód
z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym z izolacją XPS.
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Otwierane na zewnątrz okno dachowe w kabinie
kierowcy
Otwierane na zewnątrz, podwójnie przeszklone
i przyciemnione okno dachowe zapewnia jasny i
przewiewny charakter pomieszczenia oraz dopływ
świeżego powietrza. W słoneczne dni praktyczna roleta chroni przed nadmiernym nagrzaniem
wnętrza.

Kaseta typu kombi z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą
Wszystkie boczne okna wyposażone są w
rolety z kasetami typu kombi do ochrony
przed słońcem i owadami.

Przestronna skrzynia na butle gazowe
Jedna na drugiej albo obok siebie – w
pojemnych skrzyniach bez problemu
zmieszczą się butle gazowe. To gwarantuje
ich nieskomplikowaną wymianę.
(zależnie od modelu)

Lampa LED przy drzwiach wejściowych
Lampa LED przy drzwiach wejściowych
gwarantuje doskonałą widoczność podczas wchodzenia i wychodzenia z pojazdu.

Stabilne szyny drabinkowe
Przesuwne uchwyty, w których można
przymocować pasy mocujące, niezawodnie zabezpieczają ładunek.

Klapy garażowe ze sprężyną gazową
Stabilne ustawienie w stanie otwartym
gwarantują solidne sprężyny gazowe.
(zależnie od modelu)

Izolowane garaże o dużej pojemności
Duże pomieszczenia garażowe są ogrzewane i ze wszystkich stron izolowane. W pełni izolowane klapy garażu, zabezpieczone solidnym dwupunktowym zamkiem dociskowym, mają szeroki kąt otwierania, ułatwiający wkładanie rowerów i innych gabarytowych bagaży. Drugie drzwi garażowe od
strony kierowcy umożliwiają łatwe załadowanie garażu z obu stron. Dzięki
gniazdom 12/230 V możliwe jest podłączenie zewnętrznych urządzeń elektrycznych bezpośrednio w garażu. (zależnie od modelu)

Przewody zasilające i odprowadzające
chronione przed mrozem

TWS

Izolacja termiczna
XPS

Instalacje chronione przed mrozem w podeście
podłogowym
Przewody zasilające i odprowadzające znajdują się
w ogrzewanej, podwójnej podłodze w pobliżu
siedziska.

Wysokiej jakości okna uchylne
Przyciemnione okna zewnętrzne z podwójnym
szkleniem – wyposażone w zamknięcia bezpieczeństwa – produkowane są metodą odlewania.
Powyższe cechy w połączeniu z większą grubością
materiału sprawiają, że okna są bardziej odporne na
naprężenia i odkształcanie (zwłaszcza pod wpływem
niskiej lub wysokiej temperatury). Dodatkowym,
pozytywnym efektem jest polepszona izolacja
akustyczna. Ponadto nowy system uszczelniający
gwarantuje trwałe zabezpieczenie przed wnikaniem
wody.

Więcej miejsca dzięki obniżonemu
tyłowi pojazdu
Obniżony tył podwozia oznacza maksymalną wielkość garażu. Izolowana podłoga
z XPS chroni przed mrozem.
(obniżony tył, zależnie od modelu)

Solidna powłoka wewnętrzna garażu
Wszystkie garaże posiadają solidną, łatwą w pielęgnacji powłokę z tworzywa
sztucznego.

HOBBYKOMPLETT ZABUDOWA
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Wyjątkowo szerokie drzwi wejściowe z oknem, potrójnym zamknięciem, półkami i koszem na śmieci
Drzwi zaopatrzone są w stabilne
zawiasy. Okno ze zintegrowaną roletą
umożliwia wgląd na zewnątrz lub
zabezpiecza przed wglądem do
wnętrza. Praktyczny kosz na śmieci
ze zintegrowaną zmiotką i szufelką
pomaga zachować czystość.

Elegancka markiza dachowa THULE OMNISTOR
Ochrona przed słońcem i deszczem: markizy firmy THULE OMNISTOR są perfekcyjnie
dostosowane do długości danego pojazdu.

Moskitiera do drzwi wejściowych
Zintegrowana w futrynie drzwi
wejściowych moskitiera zatrzymuje
komary i inny owady.

42

HOBBYKOMPLETT ZABUDOWA

Wysuwany stopień wejściowy i
stabilne osłony boczne
Wysuwany elektrycznie stopień
wejściowy ułatwia wchodzenie i
wychodzenie z pojazdu. Pięknie
ukształtowana listwa do osłony
wykonana jest z aluminium, dzięki
czemu jest wyjątkowo odporna na
uderzenia i obciążenie.

Światła pozycyjne LED
Seryjne światła pozycyjne LED gwarantują doskonałą widoczność pojazdu
również w ciągu dnia.

Stabilne zamknięcia zabezpieczające
Nowe, płaskie zamki na schowkach,
gwarantują dodatkowe
bezpieczeństwo.

Zamek bezpieczeństwa
Solidny zamek z potrójną blokadą
pozwala lepiej zabezpieczyć pojazd
przed włamaniem.

TYŁ DE LUXE
Tył DE LUXE przekonuje prostą elegancją. Oprawa tylnych świateł o
przejrzystej strukturze harmonijnie dopasowuje się do tylnej części pojazdu. Pod delikatnym łukiem górnej krawędzi znajduje się trzecie światło
hamowania w technologii LED.

TYŁ PREMIUM
Charakterystyczny styl tyłu PREMIUM nadaje tylnej części pojazdu
szlachetny charakter. Podkreślają go elementy profilowane w kolorze szarego łupka lub czarnym i elegancka oprawa tylnych świateł. Trzecie światło
hamowania wykonane w technologii LED usytuowane jest centralnie tuż
pod krawędzią dachu.

HOBBYKOMPLETT ZABUDOWA
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PERFEKCYJNA CZĘŚĆ MIESZKALNA
PRZEMYŚLANA W KAŻDYM SZCZEGÓLE
Garderoba w obszarze wejściowym
Stylowa garderoba (z imitacją skóry salamandry)
ze zintegrowanym uchwytem LED zdobi ścianę w
obszarze wejściowym.

Pojemne szafki wiszące
Otwierające się szeroko do góry pokrywy szafek
zapewniają dużo wolnej przestrzeni nad głową.
Bardzo solidne zawiasy gwarantują stabilność i
pewne zamykanie.

Pojazdy z frontami meblowymi w kolorach Ashai /
magnolia posiadają oświetlane, eleganckie, chromowane uchwyty. (zależnie od modelu)

Mocno zamykające uchwyty mebli
Uchwyty szafek wiszących o pięknym kształcie
gwarantują również pewne zamknięcie pokryw.
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Półka regałowa w kabinie kierowcy
Biegnąca dookoła półka regałowa umożliwia dostęp kierowcy i pasażera do tych wszystkich rzeczy, które
muszą być szybko pod ręką.

Szafa na ubrania z oświetleniem wnętrza LED
Wszystko od razu widoczne: dzięki oświetleniu
LED we wszystkich szafach na ubrania. Wyciągany
drążek na ubranie ułatwia powieszenie garderoby w szafie na ubrania pod łóżkiem. (zależnie od
modelu)

Łatwo dostępne szafki na bieliznę
W wielu modelach stabilne stopnie ułatwiają
dostęp do umieszczonych nad łóżkami szafek na
bieliznę.

Szuflada na obuwie w obszarze wejściowym
Teraz obuwie można zdjąć i schować w szufladzie
przy wejściu. Rzeczy można wkładać do niego
wygodnie od góry. (T70 E, T70 F, T75 HF)

HOBBYKOMPLETT CZĘŚĆ MIESZKALNA

Giętkie lampki
Elastyczne, giętkie lampki w obszarze siedzisk i
łóżek doskonale nadają się jako lampki do czytania.
Ich światło można ustawić precyzyjnie punktowo.

Tapicerka Capri
Łatwa w pielęgnacji, wytrzymała i elegancka:
gustowna tapicerka seryjna Capri w delikatnych
piaskowych odcieniach.

Duży schowek pod pojedynczymi łóżkami i
łóżkami z materacem 140x200 cm
Dużo miejsca na większe bagaże oferuje pojemny
schowek. Można wkładać do niego rzeczy
wygodnie od góry. (T70 E, T70 F, T75 HF)

System rolet przyciemniających REMIS do
przednich i bocznych szyb kabiny kierowcy
Sprawdzony system rolet firmy REMIS w kabinie
kierowcy chroni przed niepożądanymi spojrzeniami
i słońcem.

Fotel kierowcy i pasażera z podłokietnikami
(fotel kapitański)
Fotele w kabinie kierowcy, pokryte materiałem
dostępnym również w części mieszkalnej, wyposażone są w regulację wysokości i pochylenia,
obustronne podłokietniki, stabilne wsporniki obrotowe i dobre podparcie boczne. Umocowane na
stałe poduszki siedzeń mają ergonomiczny kształt,
zwiększając w ten sposób komfort siedzenia.

Wysuwany obrotowo dodatkowy blat stołu
Stół można jednym ruchem rozbudować o dodatkowy blat.

Gniazda przy siedziskach
Gniazdo 12/230 V znajduje się w łatwo dostępnym miejscu przy siedziskach.

HOBBYKOMPLETT CZĘŚĆ MIESZKALNA
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NOWOCZESNA KUCHNIA
Z DUŻĄ ILOŚCIĄ SCHOWKÓW
Nowoczesna kuchnia
Dodatkowe schowki oferują: lodówka ustawiona poza kuchnią kątową i funkcjonalna lada kuchenna, za którą
kryje się stelaż mechanizmu pasów bezpieczeństwa (zależnie od modelu). Dodatkowy komfort zapewnia
nowoczesna armatura kuchenna, zlewozmywak ze stali szlachetnej z pokrywą / deską do krojenia i płyta
robocza o wysokości 91 cm. Gładkie powierzchnie kuchenne można błyskawicznie wyczyścić.

Praktyczny wkład na sztućce
Przemyślane szuflady na sztućce gwarantują, że
nawet podczas jazdy sztućce i akcesoria kuchenne
pozostaną na swoim miejscu.

Szuflady kuchenne o wygodnej wielkości
Duże szuflady z pełnym wysuwem umożliwiają
dobry wgląd i łatwy dostęp. System domykania zapewnia łagodne i ciche zamykanie szuflad. Stabilne
zamknięcia zapobiegają niezamierzonemu otwarciu
szuflad podczas jazdy.
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Zajmująca mało miejsca szafka narożna
Szafka narożna jest wyjątkowo pojemna i oferuje
dodatkowe schowki.

Roleta kuchenna ze zintegrowanymi gniazdkami
Praktyczna roleta kuchenna z osłoną przeciwsłoneczną i moskitierą jest wyposażona w jasną
lampkę kuchenną LED i dwa praktycznie
rozmieszczone gniazda.

3-palnikowa kuchenka gazowa z automatycznym zapłonem
Dzięki przemyślanemu układowi palników na
kuchence ze stali szlachetnej można gotować
nawet trzy potrawy jednocześnie, również
w większych naczyniach. Zabezpieczenie
przeciwwypływowe gazu odcina dopływ gazu,
gdy płomień zgaśnie. Szklana pokrywa służy
jako dodatkowa powierzchnia robocza.

Kompaktowa lodówka Super Slim Tower
Nowo zaprojektowana lodówka ma teraz jeszcze
większą pojemność (150 l), jest bardziej wydajna
i zajmuje mniej miejsca. Dzięki wąskiej konstrukcji
(38 cm) drzwi lodówki nie otwierają się tak daleko
w głąb pomieszczenia.

Pojemna lodówka Slim Tower
Lepsze poczucie przestrzeni dzięki mniejszej
głębokości zabudowy: zaprojektowana przez firmę
Hobby lodówka Slim Tower o pojemności 140
litrów, z oświetleniem wewnętrznym LED i wyjmowanym zamrażalnikiem o pojemności 12 litrów.

W drzwiach lodówki, na siedmiu półkach z
regulacją wysokości, można przechowywać nie
tylko butelki o pojemności 1 litra i opakowania
tetra pak, ale także wyższe butelki o pojemności
1,5 litra . Zamrażalnik o pojemności 15 litrów
można wysunąć. (zależnie od modelu)

Duży uchwyt jest łatwy w obsłudze. Lekko
podwyższona zabudowa nie wymaga męczącego
schylania się. Podobnie jak w lodówce Super Slim
Tower, bezpośrednio pod lodówką Slim Tower
znajduje się łatwo dostępne miejsce na puszki i
konserwy. (zależnie od modelu)

Przejrzysta lodówka w vanach
Wygodna lodówka o pojemności 96 litrów z wyjmowanym zamrażalnikiem o pojemności 9 litrów
to idealne rozwiązanie dla kompaktowych kuchni
bocznych w vanach OPTIMA DE LUXE. Można w
niej doskonale chłodzić i przechowywać żywność,
napoje i zapasy.

Wszystkie trzy lodówki działają z zasilaniem 12 V,
230 V lub na gaz.

HOBBYKOMPLETT KUCHNIA
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SPANIE JAK W DOMU
KOMFORT PRZYJEMNEJ NOCY

Optymalna wentylacja przez małe uchylne okno dachowe
Dopływ świeżego powietrza zapewnia seryjne, uchylne okno dachowe małe i
dodatkowe dwa okna uchylne.

Wygodny materac z zimnej pianki
Materac z zimnej pianki zapewnia komfort spania jak
w domu. Siedem różnych stref twardości gwarantuje
optymalne dopasowanie do kształtu ciała.
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WŁASNA ŁAZIENKA
I WSZYSTKO DO HIGIENY OSOBISTEJ
Wysuwany stopień
Wysuwany stopień między
pojedynczymi łóżkami gwarantuje
jeszcze więcej miejsca w otwartej
łazience lub części mieszkalnej.

Regały przy łóżkach od strony głowy
Wezgłowie łóżek w modelach T70 F, T70 E i T75 HF nadaje przytulnego charakteru. Umieszczony jest na nim centralny wyłącznik oświetleniowy i łatwo dostępna półka regałowa. Idealne miejsce na książki,
okulary i inne drobiazgi.

HOBBYKOMPLETT SYPIALNIA

Dodatkowy panel sterowania TRUMA w części sypialnej
Cyfrowy panel sterowania CP PLUS
firmy TRUMA z funkcją timera, indywidualną redukcją temperatury w nocy
i czujnikiem temperatury umożliwia
sterowanie ogrzewaniem z sypialni.

Centralny wyłącznik oświetlenia w
części sypialnej
Każdy samochód kempingowy OPTIMA
DE LUXE wyposażony jest seryjnie
w praktyczny wyłącznik oświetlenia
wewnętrznego. (przykład montażu)

Dużo miejsca nad głową w części
sypialnej
Część sypialną charakteryzuje ponadprzeciętnie duża ilość miejsca nad
głową ponad miejscami do spania.
Dzięki temu możliwe jest również
wygodne siedzenie.

Dużo miejsca do przechowywania
rzeczy
W szafce pod umywalką i w szafkach z
lustrami można bez problemu schować
wszystkie kosmetyki.

Wysokiej jakości, stylowa klamka
Drzwi łazienki są wyposażone w
metalową klamkę o ergonomicznym
kształcie. Stabilne zamki pozostają
zamknięte również podczas jazdy.

Oświetlenie LED
Lampki LED zapewniają przyjemne
światło w łazience.

Szlachetna armatura
Kran jest idealnie dostosowany do
nowoczesnego stylu łazienki.

Wyciągana linka do suszenia prania
W jednej chwili powstaje praktyczne rozwiązanie problemu wilgotnej
odzieży lub ręczników.

Kubki do płukania ust zawarte w
wyposażeniu
Dwa kubki do płukania ust uzupełniają
komfortowe wyposażenie łazienki.

Estetyczna umywalka
Szafka pod umywalką mieści wszystkie
kosmetyki i artykuły sanitarne.

Uchylne okno dachowe małe
DOMETIC SEITZ
Światło do środka, wilgoć na zewnątrz!
Wszystkie łazienki posiadają wysokiej
jakości uchylne okna dachowe małe
firmy DOMETIC SEITZ.

Praktyczna toaleta obrotowa
THETFORD
Toaletę kasetową można obrócić
dwukrotnie o 90 stopni. Umożliwia to
optymalne wykorzystanie przestrzeni.
Toaleta wyposażona jest w wydajny,
cichy system spłukiwania. Inteligentny
wskaźnik informuje o tym, kiedy konieczne jest opróżnienie zbiornika.

Kolumna prysznicowa
Wszystkie łazienki są wyposażone w
ekskluzywną kolumnę prysznicową. Jest
ona nie tylko estetyczna, lecz również
praktyczna. Szampon i żel pod prysznic
stoją zawsze łatwo dostępne na odpowiednich półeczkach. Temperaturę
wody można bezstopniowo ustawić za
pomocą baterii jednouchwytowej.

HOBBYKOMPLETT ŁAZIENKA
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INNOWACYJNA TECHNIKA POKŁADOWA W HOBBY SERYJNIE
Zarządzanie urządzeniami pokładowym CI-BUS z panelem sterowania TFT firmy Hobby
Zaprojektowany przez firmę Hobby system zarządzania urządzeniami pokładowymi CI-BUS steruje wszystkimi urządzeniami i funkcjami w sieci pokładowej. Przycisk sterowniczy i
sześć dodatkowych przycisków pod wyświetlaczem umożliwiają wygodną i intuicyjną nawigację między pozycjami menu. Niezależnie od tego czy jest to TRUMA, DOMETIC czy też
inny producent: dzięki uniwersalnemu interfejsowi, nowe symbole i grafiki na panelu sterowania TFT firmy Hobby uwzględniają symbole dowolnego producenta. W ten sposób łatwo
się odnaleźć w znanym już środowisku symboli. Na wyświetlaczu można odczytać wskazania daty/czasu, temperatury wewnętrznej/zewnętrznej, stanu napełnienia zbiornika na wodę
oraz stanu naładowania akumulatora, bądź bezpośrednio aktywować ustawienia. Centralnie sterować można także pozostałymi elementami wyposażenia połączonymi z magistralą,
takimi jak ogrzewanie i klimatyzacja. System jest ujednolicony, przystosowany do aktualizowania i kompatybilny z przyszłymi generacjami urządzeń. Już teraz za pomocą panelu sterowania można sterować maksymalnie 15 urządzeniami. (przestrzegać wskazówek producenta)

System nawigacyjny BLAUPUNKT
(CD/DVD) z kamerą cofania i bazą
miejsc parkingowych
Oprócz takich funkcji jak: odtwarzacz DVD, system nawigacyjny i
wyświetlacz kamery cofania tuner AV
umożliwia bezprzewodowe telefonowanie za pośrednictwem złącza
Bluetooth i służy jako centralny
odtwarzacz multimedialny z aplikacją
bazy miejsc parkingowych.
(zmiana modelu w bieżącym sezonie
zastrzeżona)

Oświetlenie wnętrza LED
Liczne elementy oświetleniowe w
energooszczędnej technologii LED
zapewniają wyjątkową atmosferę.
Efekt ten gwarantują taśmy świetlne
w szafkach wiszących. Wszystkie
lampy 12 V wykonane są wyłącznie w
energooszczędnej technologii LED.

Ogrzewanie ciepłym powietrzem z
bojlerem ciepłej wody TRUMA
Przewody ciepłego powietrza w
ogrzewaniu typu kombi firmy TRUMA optymalnie rozdzielają gorące
powietrze w pojeździe, zapewniając w
nim przyjemną temperaturę. Obsługa
odbywa się za pomocą panelu sterowania TFT firmy Hobby i dodatkowo
cyfrowego panelu sterowania CP PLUS
firmy TRUMA w części sypialnej.

Centralny rozdzielacz gazu w kuchni
Zapewniony jest wygodny dostęp do
umieszczonego w kuchni rozdzielacza
gazu.

Wentylowane szafki
Szczeliny wentylacyjne w szafkach wiszących umożliwiają optymalną cyrkulację
unoszącego się ciepła ogrzewania, a duży odstęp między wymuszoną wentylacją a
ścianą zewnętrzną zapobiega powstawaniu wilgotnych plam i pleśni.

HobbyConnect
ready

System y
iow
oświetlen
Instalacja
satelitarna

ie
Ogrzewan

acja
Klimatyz

Zbiornik na
ścieki

Informacje

Panel sterowania TFT

Króciec spustowy

T
owania TF
Panel ster
Monitoring
Ładowanie

Zasilanie
rządzania
System zaatorem
akumul

wodą

Prostownik do akumulatorów

Akumulator rozruchowy i pokładowy
z czujnikiem akumulatora HELLA

Najnowocześniejszy system zarządzania akumulatorem
Inteligentny czujnik akumulatora (IBS) dostarcza wszystkich ważnych danych, takich jak czas ładowania, prąd ładowania i napięcie ładowania, a także – w trybie samowystarczalnym
– pozostały czas i prąd wyładowania akumulatora rozruchowego oraz akumulatora zabudowy (GEL lub AGM). Wszystkie wartości można odczytać na panelu sterowania TFT. Czujnik
akumulatora dostarcza do inteligentnego prostownika do ładowania dokładną informację o ilości wymaganego prądu i napięcia ładowania, umożliwiając tym samym oszczędne ładowanie do 100%. Czas ładowania w tym systemie jest krótszy o ok. 30% w porównaniu ze zwykłymi prostownikami.
HobbyConnect ready – dalsze informacje na stronie 56.
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Panel obsługi
zaworu
odcinającego Odporna na pękanie
i uderzenia skrzynka
izolacyjna

Ciepłe
powietrze

Izolowany i ogrzewany zbiornik na
ścieki
Zbiornik na ścieki jest we wszystkich
samochodach kempingowych firmy
Hobby montowany pod podłogą oraz
dodatkowo izolowany i ogrzewany
ciepłym powietrzem.

Łatwo dostępny króciec ścieków
Zasuwa spustowa wody odpływowej
znajduje się w ogrzewanym obszarze
zbiornika na ścieki. Dzięki temu zasuwa
nie zamarza w niskich temperaturach.

Łatwo dostępny zawór czujnika
zamarzania
Bezprądowy zawór spustowy bezpieczeństwa automatycznie opróżnia bojler w przypadku przymrozków. Dzięki
temu odpływ nie zamarza, co gwarantuje zasilanie wodą. (rodzaj zabudowy
zależnie od modelu, może być inny od
przedstawionego na zdjęciu)

Zbiornik świeżej wody chroniony
przed mrozem
Zbiornik świeżej wody jest chroniony
przed mrozem i bezpiecznie zainstalowany pod siedziskiem. Dzięki temu
kran spustowy świeżej wody jest
dobrze dostępny i możliwe jest łatwe
czyszczenie zbiornika.

HOBBYKOMPLETT TECHNIKA POKŁADOWA
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WYPOSAŻENIE
SPECJALNE WEDŁUG
TWOICH ŻYCZEŃ.
Posiadasz już specjalny samochód kempingowy Hobby lub też masz kilka życzeń
specjalnych odnośnie wyposażenia? Mamy do dyspozycji odpowiednie wyposażenie
specjalne i wiele rozwiązań indywidualnych, dzięki którym będziemy mogli przystosować samochód kempingowy OPTIMA DE LUXE odpowiednio do osobistych
oczekiwań.
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OPTIMA DE LUXE T65 GE, tył PREMIUM, farba dekoracyjna szary łupek, okna ramowe, felgi z metali lekkich

WYPOSAŻENIE SPECJALNE
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ZABUDOWA

Okna z ramami
Wysokiej jakości przyciemnione okna ramowe z podwójnym szkleniem nie wystają
poza obrys ściany zewnętrznej – wszystko sprawia wrażenie jednej całości.

CZĘŚĆ MIESZKALNA
Felgi z metali lekkich
Dla wszystkich wielbicieli sportowego
stylu samochód kempingowy OPTIMA
DE LUXE dostępny jest także z felgami
z metali lekkich. Podkreślają one w
atrakcyjny sposób styl pojazdu.

Hak holowniczy SAWIKO
Hak holowniczy umożliwia ciągnięcie przyczepy do przewozu łodzi lub
motocykla.

 agażnik rowerowy
B
Do samochodu kempingowego
OPTIMA DE LUXE dostępne są bagażniki rowerowe na maksymalnie cztery
rowery oraz bagażnik rowerowy z tyłu
pojazdu, przystosowany również do
roweru elektrycznego.
(zależnie od modelu)

Zasłony termiczne
Izolowane zasłony termiczne dbają
o to, aby zimno pozostawało na
zewnątrz, a kabina kierowcy była
ciepła również w okresie niskich
temperatur. Zamykany luk umożliwia
w każdej chwili łatwą obsługę systemu
multimedialnego.

Mocne podpory tylne
Podpory tylne z tworzywa sztucznego
wzmocnionego włóknem szklanym i
aluminium o obciążeniu granicznym
500 kg oferują absolutnie pewne
podparcie przy zaledwie sześciu

Wykładzina
Wyjmowany i łatwy w pielęgnacji
dywan z długim włosiem stwarza w
samochodzie kempingowym przytulną
atmosferę. Jest on doskonale dopasowany do danego układu wnętrza.

Siedzisko w kształcie litery „L”
Jako opcja dla wielu modeli pojazdów OPTIMA dostępne jest siedzisko w kształcie
litery „L”, które nadaje samochodowi kempingowemu szczególnego, domowego
charakteru.

CZĘŚĆ SYPIALNA

Poszerzenie łóżka
Dzięki dodatkowej tapicerce pojedyncze łóżka można szybko zmienić w jedno duże
miejsce do spania.

Tapicerka Split
Na życzenie można nadać siedzeniom
indywidualny akcent dzięki tapicerce
specjalnej Split.

Komfortowy system łóżka FROLI z
materacem z zimnej pianki
System sprężyn firmy FROLI idealnie
dopasowuje się do kształtu ciała i podpiera kręgosłup na całej powierzchni.
W połączeniu z materacem z zimnej
pianki oznacza to najwyższy komfort
spania.

 yposażenie skórzane
W
Eleganckie i jednocześnie łatwe w pielęgnacji skórzane tapicerki są dostępne w kolorach kremowo-białym lub kremowo-biało-brązowym.

kilogramach wagi. (nie w modelu T60 H).
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WODA/GAZ/ELEKTRYKA
HobbyConnect – sieć przyszłości
Zaprojektowany specjalnie dla pojazdów turystycznych firmy Hobby system M2M HobbyConnect umożliwia obsługę całej techniki
pokładowej również za pomocą urządzeń mobilnych, takich jak smartfony i tablety. Warunkiem jest posiadanie aplikacji „MyHobby”.
Aplikacja umożliwia odczytywanie lub bezpośrednie aktywowanie godziny, temperatur, poziomów napełnienia i stanu akumulatora.
Centralnie sterować można także pozostałymi elementami wyposażenia połączonymi z magistralą, takimi jak ogrzewanie i klimatyzacja.
HobbyConnect zapewnia także połączenie systemu zarządzania urządzeniami pokładowym CI-BUS pojazdu turystycznego z Internetem.

Dzięki temu z prawie każdego miejsca na świecie można uzyskać bezpośrednie połączenie z pojazdem. Wymiana danych odbywa się
w obydwu kierunkach poprzez specjalny serwer WWW. Dlatego też możliwe jest otrzymywanie powiadomień push na mobilne urządzenie końcowe, na przykład gdy pojazd zostanie skradziony z miejsca postoju. Ponieważ aplikacja „MyHobby” to „żywy” i stale
rosnący system, jest on stale rozszerzany i aktualizowany. Od początku roku 2017 aplikacja „MyHobby” będzie wyposażona w nowe
funkcje, takie jak wyszukiwanie miejsc kempingowych i parkingowych lub też przegląd wszystkich partnerów handlowych firmy Hobby
i stacji serwisowych na całym świecie.

56

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

OGRZEWANIE/KLIMATYZACJA

Zewnętrzne gniazdo przyłączeniowe
gazu
Przyłącze zewnętrzne dla urządzeń
gazowych.

Zewnętrzne gniazdo 230 V
Gniazdo zewnętrzne 230 V umożliwia
przy pięknej pogodzie podłączenie telewizora lub grilla elektrycznego przed
samochodem kempingowym.

Praktyczny prysznic zewnętrzny
Prysznic na zewnątrz pojazdu to nie
tylko możliwość odświeżenia się w
gorące dni. Można pod nim również
wygodnie opłukać części wyposażenia.

Skrzynka bezpieczeństwa pod fotelem pasażera
Z dobrze dostępną centralą elektryczną pod fotelem pasażera wymiana bezpieczników to łatwe zadanie.
Wyciągany klucz, służący jako główny
wyłącznik akumulatora, umożliwia w
każdej chwili przerwanie obwodu
elektrycznego 12 V w celu ochrony
akumulatora przed głębokim
wyładowaniem podczas dłuższego
przestoju, np. zimą.

Klimatyzator dachowy DOMETIC
FreshJet z funkcją grzania
Klimatyzator dachowy wytwarza
cztery regulowane prądy powietrza. To
wygodne i lekkie urządzenie pracuje
oszczędnie i przyjemnie cicho.

Ogrzewanie gorącą wodą ALDE
Bardzo wydajne ogrzewanie gorącą
wodą pomaga zachować naturalną
wilgotność powietrza również w
najchłodniejsze dni, jednocześnie
redukując obecność pyłu i alergenów.
(zależnie od modelu, na żądanie)

Truma-Combi E
Wydajne ogrzewanie ciepłym powietrzem Combi 6 E firmy Truma może
być zasilane nie tylko przy użyciu gazu,
ale również za pomocą prądu z sieci
230 V. Zwłaszcza zimą jest to duża
zaleta.

Ogrzewanie postojowe Webasto
Zintegrowany z obiegiem wody
chłodzącej pojazdu, podstawowy
układ ogrzewania Thermo Top C
(diesel) firmy Webasto, ogrzewa
komorę silnika i kabinę kierowcy już
przed uruchomieniem, ponieważ
rozpoczęcie fazy grzania można
zaprogramować z wyprzedzeniem.

MULTIMEDIA

Płaski ekran LED 19�
Odpoczynek po pełnym wrażeń dniu gwarantuje duży płaski ekran o wielkości 19�.
Dzięki połączeniu z instalacją satelitarną i wysuwanym uchwytem TV otwierają się
możliwości przyjemnego spędzenia wieczoru przed telewizorem.

Instalacja satelitarna
W pełni automatyczna instalacja satelitarna CAP 650 firmy Kathrein obejmuje
obrotową antenę płaską o dobrym zasięgu. Ma ona wysokość zaledwie 21 cm i
odznacza się wyjątkowo dobrą aerodynamiką. Antena posiada konwerter Twin LNB
umożliwiający zintegrowanie dwóch urządzeń odbiorczych z systemem. Ustawienie na
satelitę danego programu następuje automatycznie.

Wysuwany uchwyt TV na płaski
ekran z przyłączami 12/230 V
Odchylany o 180 stopni uchwyt TV
umożliwia dobry widok na telewizor z
każdej strony. (telewizor nie jest objęty
zakresem dostawy)

Podwójne gniazdo USB
Smartfony lub tablety można wygodnie
ładować w gnieździe USB w części
sypialnej i przy siedzisku.

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

57

T65 GE

T70 E

T70 F

T70 GE

T60 H

T65 HFL

T75 HGE

T75 HF

OPUSZCZANE ŁÓŻKO (H)

T65 FL

POJEMNOŚĆ
MOC
SKOKOWA
FIAT Ducato 2,3 l - 130 Multijet II 6-biegowa manualna 2287 ccm 96 kW / 130 KM
FIAT Ducato 2,3 l - 150 Multijet II 6-biegowa manualna 2287 ccm 109 kW / 150 KM
FIAT Ducato 2,3 l - 180 Multijet II 6-biegowa manualna 2287 ccm 130 kW / 177 KM
DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA
RAMA
Niska rama do Fiat Light
3500 kg
Niska rama do Fiat Light
3650 kg
Niska rama do Fiat Maxi
4250 kg (tylko w połączeniu z silnikiem o mocy 130 KM)
4400 kg (tylko w połączeniu z silnikami o mocy 150 KM i
Niska rama do Fiat Maxi
177 KM)

SILNIK

CZĘŚCIOWO ZINTEGROWANY (T)

V65 GE

Tył DE LUXE
Tył PREMIUM*

VAN (V)

V60 GF

WARIANTY STYLISTYCZNE (DO WYBORU)

JEDNOSTKA

DANE TECHNICZNE
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●
○

○8
●
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

2
●
3.800
215/70 R
15 CP
13,89

2
●
3.800
215/70 R
15 CP
13,89

2
●
4.035
215/70 R
15 CP
14,43

2
●
4.035
215/70 R
15 CP
14,43

2
●
4.035
215/70 R
15 CP
14,43

2
●
4.035
215/70 R
15 CP
14,43

2
●
4.300
215/70 R
15 CP
15,30

2
●
4.035
215/70 R
15 CP
14,43

2
●
4.035
215/70 R
15 CP
14,43

2
●
4.300
215/70 R
15 CP
15,30

2
●
4.300
215/70 R
15 CP
15,30

PODWOZIE

mm

Rozmiar opon
m

Koło skrętu

WYMIARY I CIĘŻARY

Długość całkowita*
Szerokość całkowita
Wysokość całkowita
Wysokość wnętrza / wysokość wnętrza pod opuszczanym łóżkiem
Dopuszczalna masa całkowita*, 1
Ciężar własny
Masa w stanie gotowym do jazdy*, 2
Ciężar udźwigu*, 3
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem4
Grubość zabudowy (podłoga, dach i ściana)

MIEJSCA SIEDZĄCE

mm
mm
mm
mm
kg
kg
kg
kg
kg
mm

5.999
6.734
2.160
2.160
2.775
2.775
1.984
1.984
3.500
3.500
2.734
2.845
2.770
2.881
730
619
2.000
2.000
42 / 34 / 34 42 / 34 / 34
4
4

Liczba miejsc do spania / opcjonalnych miejsc do spania

2

2/1

2.000 x 830; 2 x 2.015 x
1.900 x 830
805

MIEJSCA DO SPANIA

4
4

6.984
7.034
7.380
7.380
7.380
2.330
2.330
2.330
2.330
2.330
2.775
2.775
2.775
2.775
2.775
1.984
1.984
1.984
1.984
1.984
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
2.934
2.942
3.015
3.004
3.003
2.970
2.978
3.051
3.040
3.039
530
522
449
460
461
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
42 / 34 / 34 42 / 34 / 34 42 / 34 / 34 42 / 34 / 34 42 / 34 / 34

Liczba osób podczas jazdy
Trzypunktowy pas bezpieczeństwa
5

4
4

4
4

4
4

2/2

2/1

2.120 x
1.200

2.120 x
1.200 / 450

2/1
2.120 x
1.010 /
1.020

Miejsce do leżenia, środkowa część pojazdu (długość x szerokość)

mm

–

1.950 x
1.010 / 480

Miejsce do leżenia, tylna część pojazdu (długość x szerokość)

mm

1.960 x
1.370 /
1.180

2.000 x 760 /
1.900 x 760

2.000 x
1.400 /
1.100

Miejsce do leżenia, opuszczane łóżko (długość x szerokość)

mm

–

–

–

–

l
l
l

90
96
10 / 100

90
96
10 / 100

90
96
10 / 100

●
2 x 11
25 A
3/4

●
2 x 11
25 A
3/5

POJEMNOŚĆ

Zbiornik paliwa
Zbiornik na ścieki
Zbiornik świeżej wody 6, 7

TECHNIKA POKŁADOWA

Miejsce zabudowy zbiornika świeżej wody (siedzisko, kozioł z taśmami)
Miejsce na butle do gazowe
Prostownik do akumulatorów
Liczba gniazd (12 V / 230 V)

kg

KLAPY GARAŻU / POKRYWY LUKU BAGAŻOWEGO
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Klapa garażu od strony pasażera (rozmiar w świetle: szerokość x wysokość)*

mm

550 x 900

750 x 1.010

–

820 x 1.010

–

–

930 x 1.010

–

–

Klapa garażu od strony kierowcy (rozmiar w świetle: szerokość x wysokość)*

mm

450 x 900

750 x 1.010

–

820 x 1.010

–

–

930 x 1.010

–

–

Pokrywa luku bagażowego (rozmiar w świetle: szerokość x wysokość)

mm

–

–

1.150 x 700

–

1.000 x 510

900 x 510

–
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DANE TECHNICZNE

WARIANTY STYLISTYCZNE

 akier przedniej części pojazdu kolor biały, osłona chłodnicy kolor czarny, do
 L
wyboru kolor ozdobny szary łupek lub czarny

FELGI

SKRZYNIA BIEGÓW

Liczba osi
Napęd przedni
Rozstaw osi

HOBBYKOMPLETT KOMPLETNE WYPOSAŻENIE

●● Wyposażenie seryjne

730 x 1.350 1.150 x 700

○○ Wyposażenie specjalne

1.900 x 830;
2.095 x 830

1.000 x
1.010
1.000 x
1.010
–

–
–
900 x 510

–– Technicznie niemożliwe

 Felgi stalowe 15" z osłonami ozdobnymi kół

SILNIK

 IAT Ducato 2,3 l Multijet II 130, 6-biegowa manualna, 2287 ccm, 96 kW /
 F
130 KM

RAMA

 Niska rama do Fiat Light, 3500 kg (nie w modelach T75 HGE, T75 HF)
 Niska rama do Fiat Light, 3650 kg (nie w modelach T75 HGE, T75 HF)

POJAZD BAZOWY




















Komputer pokładowy
Filtr cząstek stałych
Elektryczne lusterka wsteczne zewnętrzne, ogrzewane
Elektryczny podnośnik szyby okna
Immobilizer elektroniczny
ESP z ASR, Hillholder i TRACTION+
Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
Deska rozdzielcza z chromowanymi elementami
Klimatyzacja, ręczna, z filtrem pyłkowym kabinowym
Światło LED do jazdy dziennej
Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów skórzane
Antena radiowa zintegrowana w lusterku wstecznym zewnętrznym
Zestaw do naprawy opon
Fartuch błotnika z przodu
Zderzak z przodu, lakier w kolorze pojazdu
Tempomat
Przedłużone lusterka wsteczne zewnętrzne
Ostrzegawczy trójkąt odblaskowy i apteczka podręczna
Zamek centralny z pilotem

KABINA KIEROWCY

 Uchwyt na kubek
 Okno dachowe, uchylne, podwójnie przeszklone i cieniowane
 Fotel kierowcy i pasażera z podłokietnikami (fotel kapitański), regulacja obrotu
i wysokości
 Fotel kierowcy i pasażera, pokryte materiałem w stylu części mieszkalnej
 Półka regałowa, dookoła
 System rolet przyciemniających REMIS do przednich i bocznych szyb kabiny
kierowcy

ZABUDOWA

 Dach z TWS dla optymalnej ochrony przed gradem
 Podłoga z TWS z izolacją termiczną XPS
Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 400 x 400 mm, z roletą prze ciwsłoneczną i moskitierą w obszarze sypialnym, łazience i prysznicu (zależnie
od modelu)
 Uchylne okno dachowe średnie DOMETIC SEITZ, 700 x 500 mm, z roletą
przeciwsłoneczną i moskitierą, w części mieszkalnej
 Okno uchylne, podwójnie przeszklone i cieniowane
 Drzwi wejściowe, wyjątkowo szerokie z oknem, półkami, potrójnym zamknięciem i koszem na śmieci (wymiar w świetle: 605 x 1740 mm)
 Moskitiera do drzwi wejściowych
 Lampa LED przy drzwiach wejściowych
 Uchwyt przy drzwiach wejściowych z oświetleniem LED
 Stopień wejściowy, wysuwany elektrycznie
 Stabilne listwy do fartucha, aluminium
 Markiza dachowa THULE OMNISTOR, szerokość 300-425 cm, zależnie do
modelu
 Wyciąg na butle do gazowe, do 2 butli à 11 kg (nie w modelu V60 GF)

GARAŻE I LUKI BAGAŻOWE

 Tylny garaż izolowany i ogrzewany, z odporną na zniszczenie powłoką
podłogową (pojazdy z garażem)
 Obniżony tył z izolacją termiczną XPS (zależnie od modelu)
 Luki bagażowe izolowane i ogrzewane, z odporną na zniszczenie powłoką
podłogową (pojazdy bez garażu)
 Klapa garażu ze sprężyną gazową (zależnie od modelu)
 Klapa/drzwi garażu od strony kierowcy (zależnie od modelu)
 Szyny drabinkowe i uchwyty w garażu (zależnie od modelu)

WODA/GAZ/ELEKTRYKA








FRONTY MEBLI







 Jesion Ashai / magnolia lub sosna karelska / salamandra, do wyboru

TAPICERKA
 Capri

CZĘŚĆ MIESZKALNA

 Kasety typu kombi z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą do wszystkich okien
bocznych
 Garderoba w obszarze wejściowym (zależnie od modelu)
 Szuflada na obuwie w obszarze wejściowym (zależnie od modelu)
 Pojemne szafki wiszące
 Szafa na ubranie
 Oświetlenie wnętrza LED
 Oświetlenie LED szafy na ubrania
 Lampki LED do czytania

OGRZEWANIE/KLIMATYZACJA

 Ogrzewanie Combi 6 TRUMA z bojlerem ciepłej wody o pojemności 10 l i z
zaworem zimotrwałym
 Panel sterowania LCD Combi CP Plus TRUMA
 Zasilanie ciepłą wodą w kuchni i łazience
 Wymuszona wentylacja siedziska, szafek na rzeczy i łóżek

MULTIMEDIA

 System nawigacyjny z odtwarzaczem CD/DVD, kamerą cofania i bazą miejsc
parkingowych
 Uchwyt TV na płaski ekran
 Dodatkowy głośnik dla siedziska, 2 sztuki

KUCHNIA

 Lodówka DOMETIC, 96 l, z zamrażalnikiem 9 l (tylko w modelach V60 GF i
V65 GE)
 Lodówka Slim Tower DOMETIC, 140 l, z wyjmowanym zamrażalnikiem 12 l
(zależnie od modelu)
 Lodówka Super Slim Tower DOMETIC, 150 l, z wyjmowanym zamrażalnikiem
15 l (zależnie od modelu)
 3-palnikowa kuchenka gazowa ze stali szlachetnej, z elektryczną zapalarką i
szklaną osłoną
 Zlewozmywak ze stali szlachetnej, ze szklaną osłoną (zależnie od modelu)
 Zlewozmywak ze stali szlachetnej, z deską do krojenia / osłoną (zależnie od
modelu)
 Szuflady w komfortowej wielkości, wysuwane w całości, z systemem „soft close”
 Roleta do okna kuchennego ze zintegrowanymi gniazdami i lampą kuchenną
LED (nie w modelu V60 GF)
 Lada kuchenna (zależnie od modelu)
 Regały na przyprawy przy wiszącej szafce kuchennej (zależnie od modelu)
 Uchwyt na ręcznik (zależnie od modelu)
 Wkład na sztućce

CZĘŚĆ SYPIALNA







Materac (zimna pianka)
Opuszczane łóżko z lekkobieżną techniką lin (zależnie od modelu)
Stopień, wyciągany, do pojedynczych łóżek (zależnie od modelu)
Wyłącznik oświetlenia w części sypialnej
Szafki wiszące nad łóżkiem, dookoła (zależnie od modelu)
Schowek na bieliznę pod łóżkiem (zależnie od modelu)

PRZYPISY
*	Wariant stylistyczny z TYŁEM PREMIUM: Wariant stylistyczny z TYŁEM PREMIUM jest wliczony do ceny
podstawowej. Następujące dane podlegają zmianie: długość całkowita + 64 mm, masa w stanie gotowym do
jazdy + 30 kg, ciężar udźwigu - 30 kg, szerokość klap garażu - 180 mm
1

	Nie przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej.

2

	Masa w stanie gotowym do jazdy może odbiegać od wartości znamionowej wymienionej w dyrektywie
2007/46/WE załącznik I ustęp 2.6 cyfra b lub załącznik III część I ustęp A lub B lub w normie CoC lub na
karcie pojazdu ZB II o +/- 5%. Masa w stanie gotowym do jazdy obejmuje: ciężar pustego pojazdu wraz
ze środkiem smarowym, narzędziami pokładowymi, zestawem naprawczym, paliwem (90%), dodatkowym
akumulatorem, całym fabrycznie zainstalowanym wyposażeniem standardowym oraz ciężarem kierowcy o
wadze 75 kg. Masa została obliczona zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 1230/2012 z uwzględnieniem
napełnionego do jazdy zbiornika świeżej wody (por. przypis 5), w 100% napełnionego podgrzewacza wody
użytkowej oraz jednej, w pełni napełnionej, aluminiowej butli do gazu o masie 11 kg.

3

	Ciężar udźwigu odpowiada różnicy dopuszczalnej masy całkowitej i masy w stanie gotowym do jazdy. Ta wartość musi uwzględniać masę pasażerów, wyposażenia specjalnego i osobistego. Montaż wyposażenia specjalnego i akcesoriów zmniejsza możliwą ładowność. Poza tym możliwość załadunkowa zależy nie tylko od masy
w stanie gotowym do jazdy, rzeczywistej masy pojazdu, ciężaru wyposażenia i dopuszczalnej masy całkowitej,
ale również od danych nacisków na osie. Warunkiem wykorzystania możliwej technicznie ładowności jest
odpowiednie, stosowne do nacisku na osie, rozłożenie ładunku.

4

	Urządzenie sprzęgające należy do wyposażenia specjalnego. Przestrzegać maksymalnie dopuszczalnych
mascałkowitych zestawów drogowych.

ŁAZIENKA

 Kompaktowa łazienka ze zintegrowaną kabiną prysznicową (zależnie od
modelu)
 Otwarta łazienka z osobną kabiną prysznicową (zależnie od modelu)
 Boczna łazienka ze zintegrowaną kabiną prysznicową (zależnie od modelu)
 Łazienka w tylnej części pojazdu z osobną kabiną prysznicową (zależnie od
modelu)
 Kolumna prysznicowa z armaturą i półkami
 Przegroda prysznicowa
 Drzwi łazienki ze stabilnymi okuciami (zależnie od modelu)
 Drzwi żaluzjowe (zależnie od modelu)
 Toaleta obrotowa THETFORD
 Szafa z lustrem
 Linka do suszenia prania, wyciągana

Zbiornik na ścieki, izolowany i ogrzewany
Zbiornik świeżej wody, chroniony przed mrozem6,7
Instalacje chronione przed mrozem w ogrzewanym podeście podłogowym
Pompa głębinowa, podwójna
Regulator przepływu gazu z zabezpieczeniem przed wysokim ciśnieniem (DIN
EN 12 864) i wężem
Centralny rozdzielacz gazu w aneksie kuchennym
Zarządzanie urządzeniami pokładowym CI-BUS z panelem sterowania TFT
firmy Hobby
Zarządzanie akumulatorem Hobby z czujnikiem akumulatora HELLA
Akumulator pokładowy AGM 12 V / 95 Ah
Zasilanie prądem 12 V / 230 V z gniazdem antenowym
Gniazda w garażu, 12 V / 230 V (zależnie od modelu)
Oświetlenie LED części mieszkalnej

5
	Podana maksymalna, dopuszczalna liczba osób zależy od obciążenia ciężarem i nacisku na osie. Może ona
ulec zmniejszeniu po zabudowaniu wyposażenia specjalnego i akcesoriów, w ten sposób możliwości załadunkowe się zwiększą o ile nie będą w pełni wykorzystane pojedyncze miejsca siedzące. Jeżeli wykorzystane mają być
wszystkie miejsca siedzące, konieczne jest częściowe zmniejszenie ładowności. Nie przekraczać dopuszczalnej
masy całkowitej oraz nacisku na osie.
6

	Pojemność zbiornika świeżej wody w rozumieniu załącznika V, część A, cyfra 2.6 przypis (h) rozporządzenia
Komisji (UE) 1230/2012 z uwzględnieniem ograniczenia jazdy (zawór zbiornika świeżej wody): 10 l (napełnienie podczas jazdy)

7

	Możliwe przy odpowiednim ustawieniu zaworu na zbiorniku świeżej wody: maks. 100 l

8

	OPTIMA 75 HGE i 75 HF; Przez obniżoną DMC z 3,65 t na 3,5 t, redukcja z 4 na 3 dopuszczalne miejsca
siedzące
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Modele przedstawione w prospekcie zawierają również
wyposażenie specjalne lub elementy dekoracyjne, nienależące
do seryjnego wyposażenia. Dopuszczalne są różnice w strukturze
i kolorach przedstawionych przedmiotów wyposażenia, o ile są
one uwarunkowane cechami naturalnymi użytych materiałów i
są zgodne ze standardami handlowymi. To samo dotyczy zmian
technicznych pojazdu, pod warunkiem zachowania tej samej
lub lepszej, jakości produktu i pod warunkiem, że nie mają one
negatywnego wpływu na cel zastosowania.
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Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek/Rendsburg

OPTIMA DE LUXE, sezon 2017, stan – sierpień 2016
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www.hobby-caravan.de
www.facebook.com/hobby.de

