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INNEHÅLL

Utrustning

Invändig design

Modellöversikt

Yttre design

Optima Van

Optima Halvintegrerad

Optima Nedfällbar säng

Sweden Edition

Tillval

Tekniska data

Standardutrustning

INNEHÅLLI över 50 år har Hobby jobbat med att göra mobila resor enklare, 

bekvämare och mer avkopplande. Nyckeln till Hobbys framgång

bygger på banbrytande uppfinningar, innovativ teknik, modern

design och stor passion. Allt detta sammantaget har gjort oss

till nummer 1 i branschen. Varje ny generation av Hobby husbilar

övertygar med hög standardutrustning, innovativ design och

genomtänkta planlösningar.

En ny generation Hobby husbilar innebär att det sätts en ny

standard i klassen. Efter att ha läst denna katalog så kommer du

förstå varför.

HOBBY HUVUDKONTOR

HOBBY HUVUDKONTOR 

HOBBY SERVICECENTER

HOBBY - MED 50 ÅRS 
ERFARENHET



54 UTRUSTNINGUTRUSTNING

Badrummen i OPTIMA har antingen integrerade eller separata duschkabiner.
Stort spegelskåp med god förvaring gör att du får plats med alla produkter.
Skjutbar toalett från Thetford gör att platsen i badrummet utnyttjas väl.
Utdragbar duschslang är en trevlig lösning som erbjuds i de flesta modeller.

Gott om plats i uppvärmt garage.
Lastskenor och öglor gör det enkelt  

att förankra lasten.
I garaget finner du såväl 12V uttag som 230V uttag. 

Gasflaskor skjuts enkelt ut vid byte.

Sängar med kallskumsmadrasser ger god komfort.
Ljussystem och uppvärmning nås från sängen.

Modernt kök med gott om utrymme vid  
matlagning. 3-lågig spis förenklar när du lagar 

flera rätter. 150 liters volym i kylskåpet gör att 
du har gott om plats för dina matvaror.

Stora kökslådor med Soft-Close ger  
en modern känsla.

GFK-tak och undergolv med XPS värmeisolering.
Stora takluckor ger god ventilation.

Elektriskt instegstrappa och extra bred  
bodelsdörr ger god komfort.

Rejäl markis ger gott skydd mot sol och regn.

Ljus och trevlig förarmiljö tack vare  
öppningsbart takfönster.
Förar- och passagerarstol med armstöd är klädda  
i samma tyg som sittgruppen vilket ger ett   
enhetligt intryck.
Mörkläggninsplissé på sidofönster och vindruta gör att 
du slipper solens strålar när du står parkerad.

Genomtänkt och välplacerad LED-belysning i bodelen  
ger en stämningsfull och gemytlig känsla.
Samtliga fönster har mörkläggnings- och insektsplissé.
Gott om plats för kläder och textilier i överskåp i sovrummet.

VÄLUTRUSTAD  
FRÅN BÖRJAN

Hoppa in och dra iväg på resa utan krångel!

Med OPTIMA är detta inget problem då samtliga modeller har vårt 

Sweden Edition-paket med det mesta i utrustning som standard.

Du slipper fundera på krångliga och dyra utrustningspaket och tillval 

eftersom allt ingår redan från början.

OPTIMA med Sweden Edition är din välutrustade kompis på vägen.

Läs mer om Sweden Edition på sidan 59.

Samtliga funktioner sköter man enkelt via HOBBYs 
CI-BUS-manöverpanel. Den intelligenta batteri sensorn 
IBS levererar viktig information om status på start- och 
bodelsbatteri. Denna teknik förkortar laddtiden med ca 
30% och förlänger dessutom livs längden på batterierna.
Färsk- och gråvattentank är isolerade, vilket betyder att 
du inte behöver oroa dig för att vattnet ska frysa.
OPTIMA värms upp snabbt och komfortabelt med  
hjälp av värmepannan Truma Combi 6E. En boiler med 
10 liters volym ordnar så att du får varmvatten. 
Navigation med backkamera och CD/DVD med extra 
högtalare i bodelen gör körningen säker och bekväm.
TV-hållare inkl 12V/230V uttag finns förberett om man 
önskar TV (TV ingår ej)

Ovanstående information kan skilja mellan olika modeller.
För detaljerad utrustning för en specifik modell, se sidan 58.
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TRÄINREDNING

KLÄDSEL

 ● Pinje/Salamander

 ● Tygklädsel Capri  ○ Tygklädsel Split  ○ Läderklädsel cremevit  ○  Läderklädsel cremevit/brun

 ● Ask/Magnolia

MODELLÖVERSIKT

11 modeller erbjuder goda möjligheter att hitta en OPTIMA som passar just din familjesituation och dina behov. 
Nedan hittar du två smalare modeller i form av van, samt nio halvintegrerade modeller varav fyra har nedfällbar säng.

Välj inredning efter tycke och smak i din nya OPTIMA. För samtliga planlösningar finns möjligheten att välja mellan två träinredningar. När det gäller klädselval så  
erbjuds två tygklädslar som standard samt ytterligare två läderklädslar som tillval.

PLANLÖSNINGAR FÖR ALLA BEHOVINREDNING PRECIS SOM DU ÖNSKAR

INVÄNDIG DESIGN

TECKENFÖRKLARINGEXEMPEL L-SITTGRUPP UTFÖRANDE

TEKNISKA DATA

Sovplatser | tillval

Sittgrupp

Kök

Badtum

Garage

Antal bältade sittplatser

Sovplatser + sovplatser tillval

Kylskåp, 96 Liter

Slim-Tower-Kylskåp, 140 Liter 

Super-Slim-Tower-Kylskåp, 150 Liter

Garage

Lågbyggt chassi

Premium-bakdel (möjligt tillval)

L-sittgrupp (möjligt tillval)

Van

Halvintegrerad

Nedfällbar säng

Garage

Enkelbäddar

Franskbädd

Franskbädd, längsgående

Totallängd

Totalbredd

Totalhöjd

Tekniskt tillåten totalvikt

VAN HALVINTEGRERAD NEDFÄLLBAR SÄNG

(Tillval, tillgångligt på vissa modeller)

 ● Standardutrustning  ○ Tillval

V60 GF 4 2

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

V65 GE 4 2 +1

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

T65 FL 4 2 +2

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

T70 E 4 2 +1

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

T70 F 4 2 +1

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

T65 GE 4 2 +1

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

T70 GE 4 2 +1

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

T60 H 4 2 +2

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

T75 HF 4 4

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

T65 HFL 4 4

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

T75 HGE 4 4

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

/E



98 YTTRE DESIGN

FÖRARHYTT, LACKERING UTVÄNDIG DEKOR

 ● Vit  ○ Svartmetallic  ● Svart ○ Gråmetallic  ● Grå

BAKDEL ÖVERSIKT

 ● STANDARD-bakdel  ○ PREMIUM-bakdel

VAN HALV-
INTEGRERAD

NEDFÄLLBAR 
SÄNG

HYTTLACKERING KYLARGRILL YTTRE DEKOR
Vit Svart Svart eller grå
Svartmetallic Silver Svart
Gråmetallic Silver Grå

BAKDEL
STANDARD-bakdel
PREMIUM-bakdel* 

YTTRE DESIGN

Hobby OPTIMA erbjuds med valbar design på 

förarhytt, bakdel och utvändiga dekaler.

Välj och komponera din nya Hobby precis som 

du vill att den ska se ut.

Tre val på förarhytten, två dekalkulörer och  

två varianter på bakdelen erbjuds.

DESIGNA 
DIN OPTIMA

 ● Standardutrustning  ○ Tillval  – ej tillgängligt
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1110 OPTIMAOPTIMA T70 GE, Förarhytt i vitt



1312 OPTIMAOPTIMA T65 GE, Förarhytt i gråmetallic



1514 OPTIMAOPTIMA T70 GE, Förarhytt i svartmetallic

PREMIUM-bakdel
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Hobby har i alla tider legat i framkant när det gäller design.  

När andra följer efter, så är Hobby istället ledaren som tar täten och banar väg.  

Även när det gäller användarvänlighet är Hobby en tillverkare som sticker ut. Kanske 

är det inte så förvånande att Hobby är världens största tillverkare av fritidsfordon.

MODERN,  
STILREN OCH 
HÅLLBAR
DESIGN 

OPTIMA VANV65 GE, Träinredning Pinje / Salamander, tygklädsel Capri



1918 V60 GF V65 GE

De rejäla kökslådorna med Soft-Close 
gör att du trivs i köket. Den stabila 
låsningen gör att öppning under färd 
förhindras.

3-lågig spishäll med automatisk 
tändning. Glaslock över spishällen ger 
ytterligare arbetsytor.

De höj- och sänkbara förar- och passagerarstolarna med armstöd är klädda i samma tyg 
som vid sittgruppen. Stabila snurrbara underreden ger god komfort när man behöver 
sitta flera till bords. Stoppningen i soffan är ergonomiskt utfornad för bästa komfort 
såväl under färd som när man sitter till bords.

VAN-kylskåpet på 96 liter med det 
uttagbara 9 liters frysfacket gör  
att du får plats med gott om mat  
på resan.

OPTIMA VAN
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V60 GF

V65 GE

 Förvaringsutrymme för textilier under 
sängen i V65 GE. 

Goda förvaringsmöjligheter.
I badrumsskåpet och i spegelskåpet finns gott om utrymme för dina hygienartiklar.

Utdragbar trappa mellan enkel sängarna 
i V65 GE.

Komfort in i minsta detalj.
Under franskbädden på V60 GF  
finns ett större förvaringsutrymme  
för textilier.
Trappan upp till sängen gör att du enkelt 
tar dig upp i sängen när det är dags att 
gå och lägga sig.

OPTIMA VANKompaktbadrum
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Föredrar du enkelbäddar? Eller vill du hellre ha en dubbelsäng?

De halvintegrerade modellerna från OPTIMA erbjuder ett stort antal planlösningar 

med olika bäddlösningar.

Välj mellan sidobadrum, tvärställt fullbreddsbadrum, kompaktbadrum eller badrum 

längst bak.

Oavsett planlösning är alla utrymmen utnyttjade och genomtänkta till absolut max.

OPTIMA HALVINTEGRERAD

SKRÄDDARSYDD 
FÖR JUST DIG 

T65 GE, Träinredning Ask / Magnolia, tygklädsel Split



2524 T65 GE OPTIMA HALVINTEGRERAD

Det öppningsbara dubbelglasade och tonade takfönstret i hytten gör förarmiljön både 
ljus och luftig. Under soliga dagar använder man den praktiska rollon för att minska 
solens strålar.

Super-Slim-Tower-kylskåpREMIS Plissé mörkläggningssystem
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T70 GE

T70 GE OPTIMA HALVINTEGRERAD

Förvaring av textilier under säng (beroende på modell)

Det moderna och praktiska kompakt-
badrummet med integrerad dusch-
kabin och fast duschvägg ger god 
komfort på liten yta. (Beroende på 
modell)

 Duschkabin med duschhandtag  
i snygg design.
Duschpanel med integrerad lampa och 
förvaringsfack för shampo och annat.  Lättillgängliga överskåp med plats för textilier
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T70 E

T70 E

T70 ET70 E OPTIMA HALVINTEGRERAD

KryddhyllaUtdragbar handdukshållare
Badrum längst bak, T70E, T70F och T75HF
Stort badrum med mycket god komfort. Gott om plats för handfat, WC och duschkabin

Platsbesparande underskåp med för-
varing av grytor, kastruller och andra 
köksredskap
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T70 F

T70 F

T70 F T70 F

OPTIMA HALVINTEGRERAD

Sidebord med gott om plats för avställningFörvaringsutrymme under franskbädd Badrum längst bak

T70 F
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Har du behov av en extra dubbelsäng? Då är en OPTIMA med nedfällbar säng något 

för dig. Du fäller enkelt ner den extra sängen, och vips har du ytterligare två sovplatser.

När du inte längre har behov av extra sovplatser så fälls den enkelt upp i taket igen.

OPTIMA NEDFÄLLBAR SÄNG

RUM FÖR NATTEN, 
BÅDE FÖR DIG OCH 
DINA NÄRA OCH 
KÄRA 

T75 HF, Ask/Magnolia, tygklädsel Capri 
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T65 HFL

T60 H T60 H OPTIMA NEDFÄLLBAR SÄNG

Stort klädskåp med gott 
om plats (Beroende på 
modell)

Komfortabel franskbädd med närhet till manövrering av 
ljus- och värmesystem. Sängar med kallskumsmadrasser ger 
en god natts sömn

Kökfönster med LED-belysning, integ-
rerade eluttag och mörkläggnings- och 
insektsplissé

Kompakt Slim-Tower-kylskåp på 140 liter 
med förbättrade innerutrymmen, LED-
belysning och 12 liters frysfack

Förvaring under Slim-Tower-kylskåp
(Beroende på modell)
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T75 HGE

OPTIMA NEDFÄLLBAR SÄNG

Nedfällbar säng som inte är i vägen för bodelsdörr. Tack vare att den nedfällbara sängen kan 
stoppas på valfri höjd så kan sittgruppen fortfarande utnyttjas även om någon använder sängen. 
Som tillval finns möjligheten att bädda för ytterligare två personer i sittgruppen.  
(Beroende på modell)

Samtliga OPTIMA med nedfällbar säng har en ståhöjd på 2,05 meter i köket och  
1,90 meter under den nedfällbara sängen.

Sidobadrum med separat duschkabin



3938 V65 GE

Kaptensstolar med dubbla armstöd

Separat  badrum

LED-belysning i hela bodelen

Stort garage tack vare sänkt chassi

Komfortabla kallskumsmadrasser

Instegshandtag med LED-belysning

Bodelsmatta

Kökslådor i komfortstorlek med Soft-Close och Push-Lock

Köksfönster med integrerat eluttag

Extra bred bodelsdörr med insektsskydd

DOMETIC SEITZ taklucka Hållbart GFK-tak

Överskåp med extra kraftiga gångjärn

LED-stämningsbelysning

Hobby CI-BUS-manöverpanel

SWEDEN EDITION

SWEDEN EDITION -
VÄLUTRUSTAD  
FRÅN BÖRJAN
Allt som kan tänkas behövas på din resa finns på plats redan vid köpet tack vare vårt 

Sweden Edition-paket som ingår som standard i samtliga modeller.

Du slipper fundera på dyra tillval och utrustningspaket. Sådant som andra tar extra 

betalt för ingår i OPTIMA:s gedigna standardutrustning.

Navigationssystem med backkamera, markis, TRUMA 6E värmepanna med elpatron, 

extra högtalare i bodel, bodelsmatta och öppningsbart hyttfönster är bara några 

exempel på sådant som sitter standardmonterat i OPTIMA. 

 

Njut av dina resor i OPTIMA - utan att behöva oroa dig för dyra tillval, krångliga

utrustningspaket eller dolda kostnader.



4140 SWEDEN EDITION

Öppningsbar taklucka med tonat dubbelglas och 
mörkläggningsrollo Hållbart GFK-tak med dämpande egenskaper vid regn och mindre risk för skador vid kraftiga hagelskurar.

Frostskyddad installation i dubbelgolvet Hållbart GFK-undergolv ger gott skydd mot stenskottsprut och annan yttre påverkan.
XPS-isolering för bättre vinteregenskaper.

Tonade, förstärkta och öppningsbara sidofönster

Isolerad DOMETIC SEITZ taklucka

Varmlufts-
ledning

XPS-isoleringGFK

Frostskyddad installation i dubbelgolvet
Färsk- och gråvattenledningar är skyddade i

det isolerade dubbelgolvet.

Varmluft

SWEDEN EDITION

Garageluckor med gasdämpare
(Beroende på modell)

Skjutbar gasolplatta med plats för  
dubbla gasflaskor (Beroende på modell)

Kombikassett med mörkläggnings- och 
insektsplissé på alla sidofönster

Lågbyggt chassi ger mer plats till för-
varing i garaget (Beroende på modell)

Isolerat garage med gott om utrymme (Beroende på modell)
12V/230V uttag i garage (Beroende på modell)

LED-instegsbelysning vid bodelsdörr Stabila lastskenor med öglor i garaget Robust golvbeklädnad i garage

MODERN TEKNIK I KOMBINATION MED
GENOMTÄNKTA LÖSNINGAR



4342 SWEDEN EDITION

Markis THULE OMNISTOR anpassad för fordonets längd.
STANDARD-bakdel PREMIUM-bakdel

Extra bred bodelsdörr förvaringsfack, 
soptunna och mörkläggnings- samt 
insektsskydd.

Säkerhetslås på bodelsdörrStabila lås på garageluckor

LED-sidopositionsljusUtfällbar instegstrappa för bodelsdörr

SWEDEN EDITION



4544 SWEDEN EDITION

REMIS Plissé mörkläggningssystem för sido- och 
vindruta ger skydd mot sol och insynKlädselkombination Capri

Kaptensstol för förare och passagerare, inklusive 
armstöd och snurrfunktion

Utdragbar och justerbar bordsskivaStort förvaringsutrymme under E-säng och F-säng. 
(T70 E, T70 F, T75 HF)

12V/230V uttag i närheten av sittgrupp

LED-klädskåpsbelysning (Beroende på modell)

GENOMTÄNKT IN I MINSTA DETALJ

SWEDEN EDITION

Utdragbar skoförvaring vid bodelsdörr
(Beroende på modell)

Lättillgängliga överskåp med kraftiga gångjärn 
som enkelt nås med hjälp av den utfällbara trappan 
(Beroende på modell)

Avhängning vid bodelsdörr med LED-belyst 
handtag i krom Lång hylla ovanför förar- och passagerarstol med åtkomst till allt som kan behövas under färd

Justerbara läslampor vid sittgrupp och sängar 
ger god belysning

Handtag med låsfunktion håller luckan garanterat 
stängd under färd

OPTIMA med träinredning i Ask/Magnolia och 
belyst handtag i krom (Beroende på modell)

Överskåp med kraftiga gångjärn och gott om 
utrymme



4746 KÖK

Rymligt Slim-Tower-kylskåp (140 liter) med LED-
belysning och uttagbart frysfack

Lättöverskådligt Van-kylskåp (96 liter) med 
uttagbart 9-liters frysfack

Kompakt Super-Slim-Tower-kylskåp med större 
volym än tidigare (150 liter)

Köksrollo med integrerad LED-belysning, 220V-
uttag, mörkläggnins- och insektsplisséPraktiskt bestickslåda Underskåp med gott om förvaringsmöjligheterSnyggt designade kök med utnyttjad yta och goda förvaringsmöjligheter

Kökslådor i komfortstorlek med Soft-Close och 
stabil låsning vilket motverkar öppning under färd

Upphöjd montering av kylskåpet och ett rejält 
handtag gör handhavandet enkelt och smidigt. 
Under kylskåpet finns ett skåp där man kan  
förvara torrvaror

Samtliga kylskåp i tillgängliga för OPTIMA drivs 
på antingen 12V, 230V eller gasol

Sju flyttbara hyllplan i dörren gör att du enkelt får 
plats med både tetrapaket och 1,5-liters flaskor.
15-liters uttagbart frysfack.
(Beroende på modell)

3-lågig spishäll med tändningsautomatik och 
glaslock gör köksarbetet smidigt

KÖK

MODERN KÖKSPLANERING MED GODA FÖRVARINGSMÖJLIGHETER
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Hylla vid huvudändan på sängarna på modellerna T70 F, T70 E  
och T75 HF

Centralstyrning av belysning placerad 
vid sängarna

Komfortabla kallskumsmadrasser Vridbar THETFORD toalett möjliggör 
extra plats

TandborstmuggarSnyggt designade kranarRejält handtag minskar risken för 
öppning under färd

Duschpelare med förvaring av  
exempelvis schampo

BADRUMSOVRUM

God förvaringsmöjligheter LED-belysning Utdragbar tvättlina Snyggt designat handfat med förvaringUtfällbar trappa mellan enkelsängar

Extra manöverpanel för värme med 
timerfunktion, individuell nattsänkning 
och temperaturgivare God takhöjd vid sängarnaMini-Heki takfönster ger möjlighet till god ventilation och gott om ljus DOMETIC SEITZ takfönster

KOMFORTABEL SOVMILJÖ MED GENOMTÄNKTA LÖSNINGAR YTEFFEKTIVA BADRUM SOM FYLLER SIN FUNKTION



5150 TEKNIKTEKNIK

Lättillgänglig central gasstyrning i köket Överskåp med luftspalt
Hobby CI-BUS-system med TFT-manöverpanel. Du styr enkelt värme, luftkonditionering (tillval), belysning och annat via detta system. Dessutom kan du kontrollera status på 
bodelsbatteri och fyllnadsmängd i tankar.

Frostsäkerhetsventil för boilerLättillgänglig gråvattentömning Frostskyddad installation av 
färskvattentank

Modernt batterisystem med intelligent IBS batterisensor som återger laddtid och laddström för både start- och bodelsbatteri. Samtliga värden kan läsas av på TFT-manöver-
panelen. Batterisensorn säkerställer att laddaren alltid får exakt rätt laddström och spänning. Tack vare detta system så förkortas laddtiden med ca 30%.

 HobbyConnect ready – ytterligare information på sidan 56.

BLAUPUNKT Navigationssystem 
med CD/DVD-spelare och back-
kamera. (Modell kan avvika mot bild 
nedan)

Isolerad och uppvärmd gråvattenank

LED-belysning sparar ström
TRUMA Combi 6E värmepanna med 
elpatron som manövreras via CP PLUS

TFT-manöverpanel

Övervakning

Information

Laddning

Laddare Start- och bodelsbatteri 
med HELLA-batterisensor 

Gråvatten-
tank

Stöttålig

VarmluftKontroll för 
spärrventil

Tömning

Satellit-anläggning

Luftkonditionering (tillval)

TFT-Bedienpanel

Belysning

Uppvärmning

Fyllnadsmängd i tankar

Batteri

INNOVATIV OCH LÄTTMANÖVRERAD TEKNIK

HobbyConnect
ready
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Även om OPTIMA är otroligt välutrustad redan i standardutförande så finns goda 

möjligheter att extrautrusta den så att den passar perfekt just för dig.

TILLVAL

TILLVAL SOM 
GÖR DIN OPTIMA 
ÄNNU MER  
KOMPLETT

OPTIMA T65 GE, PREMIUM-bakdel, Dekor i grått, fönster med ram, aluminiumfälgar
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L-sittgrupp (Tillgängligt på flertalet OPTIMA-modeller)Fönster med ram Bäddbreddning Cykelställ (Beroende på modell)Aluminiumfälgar

Tygklädsel Split Läderklädsel i cremevit eller cremevit/brunDragkrok Stödben (Ejtillgängligt på T60 H)

FROLI-Komfortbäddsystem

TILLVALTILLVAL

BODEL SITTGRUPP SOVRUM
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Luftkonditionering DOMETIC Fresh-
jet, takmonterad

HobbyConnect med CI-BUS-system som ger möjlighet att sköta och kontrollera husbilens funktioner såsom uppvärmning,  
luftkonditionering (tillval), batteristatus etc via smartphone eller surfplatta. Utvändigt gasoluttag

230-V uttag på passagerarsidans utsida Satellit-anläggning (Tillverkare och modell kan variera, fråga din säljare)USB-dubbelladdare för smartphone 
placerad vid sittgrupp

Elcentral placerad under passagerarstol WEBASTO Thermo Top C dieselvär-
mare

LED-tv (Tillverkare kan variera, fråga din säljare)
TRUMA-Combi 6E  
(Svensk standardutrustning)Utedusch

TILLVALTILLVAL

VATTEN / GASOL / ELEKTRONIK UPPVÄRMNING / KYLA / MULTIMEDIA
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TEKNISKA DATA STANDARDUTRUSTNING INKL SWEDEN EDITION

TEKNISKA DATA STANDARDUTRUSTNING ● Standardutrustning  ○ Tillval  – ej tekniskt tillgängligt

BAKDEL
STANDARD-bakdel
PREMIUM-bakdel*
BASFORDON VÄXELLÅDA CYL.VOL EFFEKT
FIAT Ducato 2,3 l - 130 Multijet II 6-växlad manuell 2.287 ccm 96 kW/130 hk
FIAT Ducato 2,3 l - 150 Multijet II 6-växlad manuell 2.287 ccm 109 kW/150 hk
FIAT Ducato 2,3 l - 180 Multijet II 6-växlad manuell 2.287 ccm 130 kW/177 hk
CHASSI TOTALVIKT
FIAT Light lågbyggt chassi 3.500 kg

FIAT Light lågbyggt chassi 3.650 kg (tillval på samtliga modeller utom T75 HGE 
och HF)

FIAT Maxi lågbyggt chassi 4.250 kg (endast i kombination med 130 hk motor)
FIAT Maxi lågbyggt chassi 4.400 kg (endast i kombination med 150/177 hk motor)
DRIVNING
Antal axlar
Framhjulsdrift
Hjulbas

Däckdimension

Vändradie
MÅTT OCH VIKTER
Totallängd*
Totalbredd
Totalhöjd
Inre ståhöjd / Inre ståhöjd under nedfällbar säng
Totalvikt*, 1

Tomvikt
Tjänstevikt (vikt i körklart skick)*, 2

Lastvikt*, 3

Max. släpvagnsvikt4

Tjocklek (golv, tak och väggar)
SITTPLATSER
Antal bältade sittplatser5

Antal bältade sittplatser med trepunktsbälte
BÄDDPLATSER
Antal bäddplatser / antal extra bäddplatser

Liggyta, mittdel (längd x bredd)

Liggyta, bakre del (längd x bredd)

Liggyta, nedfällbar säng (längd x bredd)

FYLLNADSMÄNGDER
Bränsletank
Gråvattentank
Färskvattentank6

INBYGGD TEKNIK
Placeringsställe färskvattentank (under soffa)
Plats för gasolflaskor
Laddare
Antal eluttag (12 V/230 V)
GARAGE- / LASTLUCKOR
Garagelucka passagerarsida (yttre mått: bredd x höjd)*

Garagelucka förarsida (yttre mått: bredd x höjd)*

Förvaringslucka (yttre mått: bredd x höjd)

EN
H

ET
FOTNOTER
* PREMIUM-bakdel ändrar följande uppgifter: totallängd + 64mm, Vikt i körklart skick + 30  kg, lastvikt - 30 kg,
 bredd på garagelucka - 180 mm.

1   Totalvikten får ej överskridas.

2  Tjänstevikt, av EU benämnt "vikt i körklart skick" består enligt EU-direktivet 2007/46/EG (I, 2.6) av; 
 förare (75 kg),  drivmedel (90 %), färskvattentank (90%), full 11 kg gasolflaska i aluminium,  
 verktyg, däckreparationssats och anslutningskabel. Eventuella tillval eller eftermonterad utrustning medför att
 tjänstevikt och lastvikt ändras. Standardutrustning i form av Sweden Edition är inkluderad i tjänstevikten.
 Avvikelser på +-5% kan förekomma.

3   Lastvikt motsvarar skillnaden mellan totalvikt och vikt i körklart skick. Från detta värde måste man subtrahera 
vikt för passagerare, tillval och personlig packning. Lastvikten minskar vid beställning av tillval eller 
eftermonterad utrustning.

4   Dragkrok är tillval.

5   Angivna uppgifter avseende max antal personer är beroende av att vikt och axelbelastning medger detta. Vid 
beställning av för många tillval kan angivna antal passagerare reduceras i de fall lastvikten inte är tillräcklig.

6   Möjlighet via ventil på färskvattentanken att få 10 liters tankrymd istället för 100 liter.

7   Optima T75 HGE och T75 HF; genom sänkning av totalvikten från 3650 kg till 3500 kg så reduceras antalet 
åkande till 3 personer.

 

YTTRE DESIGN
 Hyttlackering i vitt, svart kylargrill, utvändig dekor i svart eller grå

FÄLGAR
 Stålfälgar 15" med navkapslar

MOTOR
  FIAT Ducato 2,3 l - 130 Multijet II, 6-växlad manuell,  

2.287 ccm, 96 kW/130 hk
CHASSI
 FIAT Light lågbyggt chassi, 3.500 kg  

(samtliga modeller utom T75 HGE och T75 HF)
 FIAT Light lågbyggt chassi, 3.650 kg 

(endast T75 HGE och T75 HF)
BASFORDON
 Färddator
 Dieselpartikelfilter
 Elektriska ytterspeglar, uppvärmda
 Elektriska fönsterhissar
 Elektronisk startspärr
 ESP inkl. ASR, Hillholder och TRACTION+
 Förar- och passagerarairbag
 Instrumentering med kromringar runt mätare
 Klimatanläggning i hytt, manuell med pollenfilter
 LED-varselljus
 Läderklädd ratt och växelspaksknopp
 Radioantenn integrerad i ytterspegel
 Däckreparationsset
 Smutsfångare fram
 Stötfångare lackerade i hyttens kulör
 Farthållare
 Förlängda ytterbackspeglar
 Varningstriangel och första förbandslåda
 Centrallås på förar- och passagerardörr

FÖRARMILJÖ
 Mugghållare
 Takfönster, öppningsbart med dubbelglas och toning
 Förar- och passagerarstol med armstöd, snurrbar samt höj- och sänkbar
 Förar- och passagerarstol med samma klädsel som i sittgrupp
 Justerbart bord vid sittgrupp
 Mörkläggninsplissé REMIS för vindruta och sidorutor i hytt

BODEL
 GFK-tak för optimalt hagelskydd
 GFK-golv med XPS-isolering
 Taklucka DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm med mörkläggning  

och insektsskydd i sovrum, badrum och dusch (beroende på modell)
 Taklucka DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm med mörkläggning  

och insekttskydd i salong
 Öppningsbara sidofönster, dubbelglas med toning
 Bodelsdörr, extra bred med fönster, förvaringsfack, säkerhetslås och  

soptunna (yttermått: 605 x 1.740 mm)
 Insektsskydd för bodelsdörr
 LED-instegsbelysning
 Instegshandtag med LED-belysning
 Elektriskt fotsteg
 Stabila sidokjolar i aluminium
 Takmarkis THULE-OMNISTOR, bredd 300–425 cm beroende på modell
 Skjutbar gasolhylla med plats för 2 x 11 kg-flaskor (ej för V60 GF)

GARAGE OCH FÖRVARING
 Uppvärmt och isolerat garage, med robust golvbeläggning  

(gäller OPTIMA-modeller med garage)
 Försänkt bakparti med XPS-isolering (beroende på modell)
 Uppvärmt och isolerat förvaringsutrymme med robust golvbeläggning 

(gäller OPTIMA-modeller utan garage)
 Garageluckor med gastrycksfjäder (beroende på moell)
 Garagelucka på förarsidan (beroende på modell)
 Lastskenor med öglor i garage (beroende på modell)

INREDNING
 Valbar: Ask/Magnolia eller Pinje/Salamander

KLÄDSELKOMBINATION
 Capri

SALONG
 Kombikassetter med mörkläggnings- och insektsplissé på samtliga  

sidofönster
 Avhängning av ytterkläder vid bodelsdörr (beroende på modell)
 Skoförvaring vid bodelsdörr (beroende på modell)
 Klädskåp med förvaring via upphängning
 Bodelsmatta
 LED-stämningsbelysning
 LED-klädskåpsbelysning
 LED-läslampor

KÖK
 Kylskåp DOMETIC, 96 liter, inkl. 9-liters frysfack  

(endast V60 GF och V65 GE)
 Slim-Tower-kylskåp DOMETIC, 140 liter,  

inkl. uttagbart 12-liters frysfack (beroende på modell)
 Super-Slim-Tower-kylskåp DOMETIC, 150 liter,  

inkl. uttagbart 15-liters frysfack (beroende på modell)
 3-lågig spis i rostfritt med elektrisk tändning och glaslock
 Diskho i rostfritt med glaslock (beroende på modell)
 Diskho i rostfritt med skärbräda som täckskiva (beroende på modell)
 Kökslådor i komfortstorlek med Soft-Close
 Köksfönsterrollo med integrerat eluttag och LED-belysning (ej V60 GF)
 Strytålig köksbänkskiva
 Kryddhylla i kök (beroende på modell)
 Handdukshållare (beroende på modell)
 Besticklåda

SOVRUM
 Kallskumsmadrasser
 Nedfällbar säng med steglös höjdjustering  

(tillgängligt på OPTIMA-modeller med nedfällbar säng)
 Utfällba trappa mellan enkelsängar (beroende på modell)
 Centralstyrning av belysning vid sängarna
 Överskåp bak samt på sidor vid sängarna (beroende på modell)
 Textilförvaring under säng (beroende på modell)

BADRUM
 Kompaktbadrum med integrerad duschkabin (beroende på modell)
 Tvärställt fullbreddsbadrum med separat duschkabin (beroende på modell)
 Sidobadrum med integrerad duschkabin (beroende på modell)
 Badrum i bakre del, med separat duschkabin (beroende på modell)
 Duschpelare med duscharmatur och förvaringsfack
 Takfönster DOMETIC-SEITZ
 Badrumsdörr med stabilt handtag och gångjärn (beroende på modell)
 Jalusidörr (beroende på modell)
 Toalett THETFORD
 Spegelskåp
 Utdragbar tvättlina

VATTEN/GASOL/ELEKTRONIK
 Gråvattentank, isolerad och uppvärmd
 Färskvattentank, isolerad och uppvärmd6,7

 Frostskyddad installation i uppvärmt dubbelgolv
 Tandempump
 Gasolregulator med övertryckssäkring
 Central gasolmanövrering placerad i köket
 Hobby CI-BUS-system med TFT-manöverpanel
 Hobby batterisystem med HELLA batteriesensor
 Bodelsbatteri AGM 12 V/95 Ah
 12 V/230 V uttag samt antennuttag
 12 V/230 V uttag i garage (beroende på modell)
 LED-belysning i bodelen

UPPVÄRMNING/KYLA
 Uppvärmning via TRUMA Combi 6E inkl.  

10 liters varmvattenberedare och frostsäkerhetsventil
 LCD-manöverpanel TRUMA Combi CP Plus
 Varmvattensförsörjning i kök och badrum
 Ventlation vid sittgrupp, kök och sängar

MULTIMEDIA
 Navigationssystem inkl. CD-/DVD-spelare och backkamera
 TV-hållare för LED-tv (tv ingår ej)
 2 st extra högtalare vid sittgrupp
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mm 3.800 3.800 4.035 4.035 4.035 4.035 4.300 4.035 4.035 4.300 4.300
215/70R 

15CP
215/70 R 

15 CP
215/70 R 

15 CP
215/70 R 

15 CP
215/70 R 

15 CP
215/70 R 

15 CP
215/70 R 

15 CP
215/70 R 

15 CP
215/70 R 

15 CP
215/70 R 

15 CP
215/70 R 

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

mm 5.999 6.734 6.984 7.034 7.380 7.380 7.380 5.999 6.984 7.500 7.581
mm 2.160 2.160 2.330 2.330 2.330 2.330 2.330 2.330 2.330 2.330 2.330
mm 2.775 2.775 2.775 2.775 2.775 2.775 2.775 2.845 2.845 2.845 2.845
mm 1.984 1.984 1.984 1.984 1.984 1.984 1.984 2.054/1.900 2.054/1.900 2.054/1.900 2.054/1.900
kg 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.650 3.650
kg 2.734 2.845 2.934 2.942 3.015 3.004 3.003 2.824 2.981 3.089 3.097
kg 2.892 2.987 3.112 3.121 3.184 3.179 3.181 2.972 3.139 3.252 3.245
kg 608 513 388 379 316 321 319 528 361 398 405
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



Modellerna som avbildats i 
katalogen kan vara utrustade 
med tillval.

Vi reserverar oss för av-
vikelser i struktur, färg 
samt för eventuella tryckfel 
och tekniska ändringar på 
fordonen.

Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
247 87  FOCKBEK/RENDSBURG

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

Forsbergs Fritidscenter i Hyssna AB
Bonared Solbacken 2
511 98  HYSSNA

www.hobbyhusbilar.se
www.forsbergsfritidscenter.se
www.facebook.com/forsbergsfritidscenter
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