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32 SIESTA DE LUXEA65 GM / A70 GM

MIELESTÄNI VAPAUS 
ON TOISINAAN 
ASENNEKYSYMYS.

Vapaata arjesta. Urheilullinen surf-matka kavereiden kanssa. Tai aurinkoinen kesäloma 

perheen kesken. Elämänmyönteinen SIESTA DE LUXE on avoin kaikelle – se tarjoaa 

paljon tilaa suurille matkatavaroille, mukavaa yhdessäoloa ja paljon elämäniloa.

Kaikissa tämän mallisarjan autoissa on laadukas ja runsas varustus; se tekee SIESTA 

DE LUXElla matkustamisen rennoksi lomanautinnoksi ja tarjoaa mukavuutta kuin olisit 

kotonasi. Ilman kallista ekstraa tai erityisiä varustepaketteja. 

Kiitos HobbyKomplett-täysvarustuksen SIESTA DE LUXEsi on joka hetki starttivalmiina; 

se on matkakumppani, joka ei jätä mitään toivomisen varaa!

Aung San Suu Kyi, poliitikko
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SIESTA DE LUXE

HobbyConnect
ready

MALLISTO

MERKKIEN SELITYKSET SELITYS TEKNISET TIEDOT

Nukkuminen | lisävaruste

Istuinryhmä

Keittiö

Pesutila

Säilytystila

Alkovi

Takatalli

Keski-istuinryhmä

Sivuistuinryhmä

Istuinpaikkojen lukumäärä ajon 
aikana

Vuodepaikkojen / lisävarustevuode-
paikkojen lukumäärä

Alaslaskettu perä

Kokonaispituus

Kokonaisleveys

Kokonaiskorkeus

Suurin sallittu kokonaismassa

 Kestävä lasikuitukatto ja -lattia
Lasikuitukatto vaimentaa sateen ropinaa ja tarjoaa 
perinteiseen alumiinikattoon verrattuna huomat-
tavasti paremman suojan raekuuroja vastaan; se 
saattaa vähentää vakuutuskuluja. Kaikki SIESTA 
DE LUXE - mallit on sitä paitsi vakiona varustettu 
lasikuitupohjalla.

Eristetyt, tilavat takatallit
Suuret takatavaratilat ovat lämmitettävät ja 
kauttaaltaan eristetyt. Tukevalla 2-pistelukituksella 
varustetuilla luukuilla on suuri avautumiskulma, 
joten esimerkiksi pyörien ja muiden suurten 
esineiden lastaaminen on helppoa. Tavaratilan 
lisäluukku ohjaajan puoleiselle seinällä on A70 GM 
- mallissa vakiona. 12/230V-pistorasioiden ansiosta 
sähkölaitteita voidaan käyttää suoraan takatallista 
(mallikohtainen).

 Florida-istuinpehmusteet
Helppohoitoinen, kulutusta kestävä ja elegantti: 
Florida-vakiopehmusteet.

 Hobby CI-BUS-ohjausyksikkö, jossa TFT-ohjauspaneeli
Hobbyn kehittämällä CI-BUS-laitehallintajärjestelmällä ohjataan kaikkia laitteita ja toimintoja vaunun omassa verkossa. Virtanäppäin ja kuusi Soft-Key-näppäintä mahdollis-
tavat mukavan ja tehokkaan navigoinnin eri menu-valikoiden välillä. TRUMA, DOMETIC tai muut valmistajat; Hobby TFT-ohjauspaneelissa on eri laitetoimittajien symbolit 
ja grafiikka näkyvissä, joten sen käyttö on tuttujen ikonien ansiosta helppoa. Näytöstä on luettavissa ja aktivoitavissa päiväys/kellonaika, sisä-/ulkolämpötila, vesisäiliöiden 
täyttömäärä ja akun varaus-/purkaustilanne. Myös muita BUS-ohjattuja laitteita, kuten lämmitystä ja ilmastointia ohjataan tästä keskusyksiköstä. Järjestelmä on standar- 
disoitu, päivitettävissä ja yhteensopiva eri laitesukupolvien kanssa; jo nyt se voi kommunikoida 15 eri laitteen kanssa. (huomioi eri laitteiden käyttöohjeet)

HOBBYTherm® -termolattia
65 mm paksu puuton sandwich-rakenne paten-
toidussa HOBBYTherm®- termolattiassa perustuu 
erittäin jäykkään XPS-lämmöneristeeseen; matriaali 
on erityisen tehokkaasti kosteutta ja mädäntymistä 
estävää. Lämpimän ilman kierto putkistossa toimii 
myös epäsuorana lattialämmityksenä.

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

Satelliittiantennijärjestelmä

Ilmastointi

TFT-ohjauspaneeli

Valaistusjärjestelmä

Lämmitys

Vesijärjestelmä

Akkuhallinta
Täyttö- ja tyhjennysputket

ovat pakkassuojatut

XPS-vaahto

Lattialämmitys

Lasikuitu
Lämminilma-

putki

A55 GS
4

3 + 1

L: 5.638 mm · B: 2.340 mm
H: 3.070 mm · G: 3.500 kg

A65 GM
6

4 + 2

max.

L: 6.490 mm · B: 2.340 mm
H: 3.070 mm · G: 3.650 kg

A70 GM
5

4 + 2

max.

L: 6.990 mm · B: 2.340 mm
H: 3.070 mm · G: 3.650 kg



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

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

MAAILMANLAAJUINENHUOM! SAKSA

Alankomaat · Belgia · Bulgaria · Chile · Espanja · Irlanti · Islanti   
Iso-Britannia · Israel · Italia · Itävalta · Japani · Kiina · Korean tasavalta 
Kreikka · Luxemburg · Norja · Portugali · Puola · Ranska · Romania  
Ruotsi · Saksa · Slovenia · Suomi · Sveitsi · Tanska ·  Thaimaa · Tšekki · Viro 

Kuvastossa kuvatuissa vaunuissa saattaa olla erikoisvarusteita 
ja koristeita, jotka eivät kuulu vakiotoimitukseen. Erot vaunujen 
rakenteissa ja väreissä tämän kuvaston ja lopullisten tuotteiden 
välillä saattavat vaihdella emmekä ota niistä vastuuta. Pidätämme 
itsellämme oikeuden teknisiin ja muihin muutoksiin niistä etukäteen 
ilmoittamatta.

HOBBY-KAUPPIAASI
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