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BYGGET TIL LIVET

1967
I en alder af 30 år grundlagde Harald
Striewski sit livsværk. De første
campingvogne byggede han allerede
et par år tidligere før han stiftede
Hobby Wohnwagenwerk i Fockbek.
2 af vognene solgte han med det
samme, men den sidste
vogn beholdte han til sig
selv og sin familie.

1968
Den unge virksomhed vokser og
flytter. Det 10.855 kvadratmeter store
område i Fockbek, Schafredder
beskæftiger nu fire medarbejdere.

2006
Hobby får ny adresse: HaraldStriewski Strasse. Byen Fockbek ærer
grundlæggeren for sit store arbejde
for lokalområdet.

2007
Bundeskansler Angela Merkel og den
Schleswig-Holstenske ministerpræsident Peter Harry Carstensen besøger
Hobby i Fockbek.

1970
Hobby havde tidligt det mål at bygge
en ny campingvogn pr. dag, dette mål
opnåedes i 1969. Et år senere kunne
42 medarbejdere bygge seks
campingvogne pr. dag.

DET VAR FANTASTISK OG
DET BLIVER ENDU BEDRE.
I begyndelsen var det bare en sjov ide. Siden blev det til
verdens største succeshistorie indenfor produktion af
campingvogne og autocampere. I over 50 år har Hobby
været markedsleder samt det bedste brand i hele den
europæiske campingbranche.
Enhver Hobby har førsteklasses standardudstyr, hyggelig
indretning, høj kvalitet og stor funktionalitet.
Vores succes bygger på fire søjler - geniale opfindelser,
den mest moderne teknik, smart design og stor lidenskab.
Det er derfor at Hobby er den mest solgte campingvogn
i hele Europa.
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2009
den halve million er klaret.
Campingvogn nummer 500.000
ruller af båndet, en 495UL.

1972
Med udvidelsen af flere forskellige
modeller vokser produktionen: 5.000
campingvogne har nu forladt Fockbek,
132 medarbejdere er ansat.

2011
Hobby sætter igen nye standarder:
Den elegante "arkitekttegnede"
Premium bliver skabt. En "eye-catcher"
der stadig vækker stor opsigt på
landevejene.

1983
Hobby er den førende campingvogn
i Tyskland og et år senere er Hobby
også nummer 1 i hele Europa. Nu
ruller en ny campingvogn af båndet
hver niende minut.

2014
Kassevognen Vantana opfindes.
Vantana vinder 3 år senere den
europæiske innovation pris blandt
andet for sit SlimLine køleskab.

1984
Hobby's første autocamper er en
Hobby 600. Denne model bliver
en helt usædvanlig succes og den
delintegrerede autocamper vinder
prisen som "Årets Autocamper"
hele 15 gange.

1996
Hobby lancerer sit "All-inclusive"
koncept og går dermed helt nye
veje i campingbranchen. En Hobby
campingvogn der forlader fabrikken
indeholder alt det ekstraudstyr man
kan tænke sig som standardudstyr.

1998
Hobby overtager campingvogns og
autocamperfabrikken Waver Fendt
GmbH &; Co i Asbach-Bäumenheim
(Bayern). Dette selskab bliver videreført som et 100 % ejet datterselskab
under navnet Fendt GmbH.

2016
Lancering af Hobby komplet udstyr
til Optima og Siesta: Hobby tilbyder
rejseklare autocampere med alt det
udstyr hjertet kan begære. Der er ikke
behov for tilkøb af ekstraudstyr eller
lignende.

2017
Topmøde på fabrikken.
Ved det andet besøg hos Hobby
Wohnwagenwerk ønskede Angela
Merkel tillykke med fabrikkens 50 år.

2017
Hobby fejrer sit 50 års jubilæum
med en stor gadefest. I festen deltog
40.000 gæster, hvor festen var en
gave fra Harald Striewski til alle sine
medarbejdere.

HOBBY 50 ÅR.
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Hobby 50 år.
Serier
HobbyKomplet-udstyret
Beboelse
Køkken
Senge
Bad
Opbygning
Integreret teknik
Ekstraudstyr
Stofkombinationer
Modeloversigt

INDHOLD
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ONTOUR
BEGYNDEREN

6
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ONTOUR - BEGYNDERVOGNEN
Ferie med lethed - Den nye Hobby ONTOUR er skabt uden unødvendig ballast og ud fra
princippet: Lidt er mere. ONTOUR vejer fra kun 1.200 Kg og fås fra bredden 2,20 m.
Vognen er komplet vægtoptimeret og er den perfekte vogn til bilen med mindre trækkraft.
ONTOUR fås i fire forskellige grundrids.
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460 DL

ONTOUR
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460 DL

460 DL
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ONTOUR

11
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390 SF

460 DL

L: 5.777 mm · B: 2.200 mm · G: 1.200 kg

L: 6.645 mm · B: 2.200 mm · G: 1.300 kg

470 KMF

470 UL

L: 6.706 mm · B: 2.200 mm · G: 1.350 kg

L: 6.706 mm · B: 2.200 mm · G: 1.350 kg

ONTOUR
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DE LUXE
TIL ALLE SLAGS FAMILIER
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DE LUXE - DEN FAMILIEVENLIGE
Rigtig frihed finder man i en Hobby campingvogn. Et lyst og indbydende miljø på
hjul sikrer et trygt ”derhjemme” ligegyldigt hvor i verden man befinder sig. Den familievenlige
DE LUXE fås i 12 forskellige indretninger med flere forskellige stofmuligheder.
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460 UFe

DE LUXE

17

515 UHK

400 SFe

515 UHK

18

515 UHK

515 UHK

DE LUXE

19
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560 KMFe

560 KMFe

560 KMFe

400 SFe

455 UF

460 UFe

460 LU

L: 5.961 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg

L: 6.476 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

L: 6.626 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

L: 6.748 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

490 KMF

495 UL

495 WFB

515 UHK

L: 6.885 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg

L: 7.124 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

L: 7.124 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

L: 7.530 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

540 UL

540 KMFe

545 KMF

560 KMFe

L: 7.290 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

L: 7.442 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

L: 7.422 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg

DE LUXE

21
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DE LUXE EDITION
DEN SPORTSLIGE

23

DE LUXE EDITION - DEN SPORTSLIGE
Sporty design og klare linier. DE LUXE EDITION byder på lyse møbler og toner af
rødt i polsteret. Dette er en vogn med karakter, der byder på indretninger til både par
der rejser alene, og til den aktive familie.
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545 KMF

DE LUXE EDITION
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26

545 KMF

490 KMF

545 KMF

495 UL

460 LU

DE LUXE EDITION
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28

650 KMFe

440 SF

460 UFe

460 LU

490 KMF

L: 6.137 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg

L: 6.626 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

L: 6.748 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

L: 6.885 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg

495 UL

545 KMF

560 KMFe

650 KMFe

L: 7.124 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

L: 7.422 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg

L: 8.322 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

DE LUXE EDITION
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EXCELLENT
DEN ELEGANTE

31

EXCELLENT - DEN ELEGANTE
Nyd livet, opdag idyllen, og find din egen rytme. Hobby EXCELLENT er den perfekte rejsevogn
til ethvert behov - også til tosomhed. Det omfangsrige standardudstyr gør denne serie til
den mest efterspurgte. Hobby EXCELLENT fås i 13 forskellige indretninger.
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495 UL

EXCELLENT

33

540 UL

34

495 UFe

EXCELLENT
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460 SFf

460 SFf
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460 SFf

495 WFB

495 WFB

EXCELLENT

37

38

460 UFe

460 SFf

495 UFe

495 UL

495 WFB

L: 6.626 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

L: 6.748 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

L: 6.767 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

L: 7.124 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

L: 7.124 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 UFe

540 WLU

540 UL

540 UFf

560 CFe

L: 7.271 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

L: 7.271 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

L: 7.290 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

L: 7.342 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 KMFe

560 LU

560 WFU

L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg

L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

L: 7.558 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

EXCELLENT

39

40

PRESTIGE
KLASSIKEREN

41

PRESTIGE - KLASSIKEREN
En Hobby PRESTIGE er en ægte klassiker med mange år på bagen. Den er skabt til dine,
mine og vores børn, og er indbegrebet af plads. Hobby PRESTIGE fås i 11 forskellige grundrids
og indbefatter blandt andet store vogne med separate siddegrupper til børn.
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560 WLU

PRESTIGE

43

720 KWFU

720 KWFU
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720 KWFU

560 LU

560 LU

PRESTIGE

45

46

660 WFC

660 WFC

660 WFC

495 UL

540 UFe

560 LU

560 WLU

L: 7.124 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

L: 7.271 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 WFU

620 CL

650 UMFe

650 KFU

L: 7.558 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

L: 8.022 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

L: 8.322 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

L: 8.372 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

660 WFC

720 UKFe

720 KWFU

L: 8.322 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

L: 9.027 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

L: 9.039 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

PRESTIGE

47

48

PREMIUM
DEN EKSTRAORDINÆRE
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PREMIUM - DEN EKSTRAORDINÆRE
Velkommen til overklassen. Hobby PREMIUM er det bedste design vi kan præstere.
Vognen er arkitekttegnet og udstyret er uovertruffen i enhver henseende. Netop derfor har
PREMIUM modtaget utallige priser. PREMIUM findes i 6 indretninger.
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560 UL

PREMIUM
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560 UL

560 CFe
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560 CFe

PREMIUM

53
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650 UFf

Ekstraudstyr: Ægte læder

495 UL

560 CFe

560 UL

L: 7.630 mm · B: 2.300 mm · G: 1.700 kg

L: 8.016 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg

L: 8.016 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg

650 UFf

650 UKFe

660 WFU

L: 8.828 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

L: 8.879 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

L: 8.865 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

Alternativ stof: Vermont

PREMIUM
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LANDHAUS
CHARMØREN

57

LANDHAUS - CHARMØREN
LANDHAUS - Ud i naturen til de blomstrende enge og de grønne skove.
Et LANDHUS er skabt til romantikerne og er charmerende hele vejen igennem.
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770 CL

LANDHAUS
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770 CFf

770 CL

L: 9.136 mm · B: 2.500 mm · G: 2.300 kg

L: 9.136 mm · B: 2.500 mm · G: 2.300 kg

770 CFf

LANDHAUS
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Indvendig ståhøjde 1,95 m

LED-belysning

Skabe med meget plads og ventilation
Hængeskabe med god plads og soft-close

Kassette med mørklægningsgardin og myggenet
Belysning med LED

Multifunktionel køkkenbagvæg

Opbevaringsplads under siddegruppen

Siddegruppe med god benplads
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DOMETIC SEITZ-tagluge Midi-Heki

150 Liter Super Slim Tower køleskab

Smart gasblus kombineret med vask

HOBBYKOMPLET DIN KOMPLET-UDSTYREDE
HOBBY.

Bekvemme springmadrasser

En Hobby campingvogn lever op til selv de allerstørste krav om
komfortabelt standardudstyr. Det der hos andre er ekstraudstyr til merpris,
Store køkkenskuffer med soft-close og push lock.

er standard i en Hobby. På de følgende sider er en beskrivelse af hele det
store standardudstyrsprogram.

HOBBYKOMPLET
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BEBOELSE
MODERNE OMGIVELSER
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OVERBLIK SIDDEGRUPPER

Midtersiddegruppe

Midtersiddegruppe
(Dinette)

Sidesiddegruppe
(Dinette)

Børnesiddegruppe

Rund rundsiddegruppe

Rundsiddegruppe

Siddegruppe i front

Siddegruppe i front
(Dinette)

HOBBYKOMPLET OPHOLDSAFDELING
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Opvarmet garderobe
I indgangspartiet er der plads til udendørstøjet. Garderoben er opvarmet.

Alle skabe har udluftning og softclose ( ONTOUR uden soft-close)
Optimal cirkulation af varmen: Udluftningskanal i overskabene og stor afstand mellem
vinterudluftningen og den udvendige væg modvirker skimmel og fugt.

TV-skab med glasvitrine
TV-skabet ved indgangsdøren har
vitrine med indbygget LED belysning.

Smart hylde
Hylden over indgangsdøren er praktisk
og dekorativ.

Smart sæt glas
Et smart glassæt hører med.
(modelafhængig)
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Belyst hjørnereol
Hjørnepanelet bag rundsiddegruppen er spejlbelagt og belyst,- alt sammen for at skabe hygge.

Trefarvet spot
Lyset kan indstilles på 3 niveauer - et
klart læsespot, hyggebelysning eller
almindelig rumbelysning.

Siddegruppe med god plads til benene
Siddegruppen med fine muligheder for
opbevaring, er med god benplads.

Kombikassette med mørklægnings- og insektgardin.
Alle sidevinduer har integreret kassette med sol og
insektgardin.

Trinløst indstilleligt søjlebord
Søjlebordet gør det let at komme ud
og ind ved siddegruppen og sørger for
bedre benplads. (modelafhængig)

HOBBYKOMPLET OPHOLDSAFDELING
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KØKKEN

ET LILLE UNDER NED TIL MINDSTE DETALJE
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OVERBLIK KØKKEN

Rummelige vinkel-køkkener

Køkken bag i
vognen

Stort køkken med super-slim-tower
køleskab med mange hylder

Kompakt
sidekøkken

Kompakt køkken med stortsuper-slim tower køleskab

Ekstra bredt
sidekøkken

HOBBYKOMPLET KØKKEN
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Kompakt 150 liter Super-Slim-Tower
Hobby's eksklusive smalle køleskab er lydløst, har større
volume, bruger mindre strøm, - og mindre plads. På grund af
det smalle design fylder den åbne køleskabsdør ikke så meget
ind i rummet.

I døren er monteret 7 højdeindstillelige hylder som kan
rumme helt op til 1,5 liters flasker. Den store 15 liter
frostboks er udtagelig.
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Praktisk gasblus integreret med vasken
Det integrerede gasblus og håndvasken i rustfrit stål, gør rengøringen let.
De tre gasblus tændes elektrisk, og der er god plads til madlavningen.

Bestikindsats
Bestikskuffen har gennemtænkt inddeling således, at
køkkenværktøjet ikke blandes sammen under kørsel.

Køkkenskufferne er store og brede med
soft-close og push-luk.
De ekstra store skuffer giver plads til alle køkkenredskaberne.
Skuffeudtrækket giver et godt overblik, og softclose giver en
behagelig og sikker lukning.

Elegant køkkendisk
Den moderne disk giver køkkenet stor anvendelighed og skaber en fin deling mellem
køkken og siddegruppe.

Hjørneskab med masser af plads
Det store hjørneskab er skabt til gryder og pander og sørger
for optimal udnyttelse af køkkenet. (modelafhængig)

Køkkenrullegardin med integreret stikdåse
Det praktiske køkkenrullegardin har mørklægning - og
myggenetsgardin, samt en LED køkkenlampe og to praktiske
stikdåser (modelafhængig)

Skabe med kurveudtræk
Udtrækskurvene er udtrækkelige i sin fulde længde, således er
hver eneste centimeter udnyttet. (modelafhængig)

Multifunktionel køkkenbagvæg
I køkkenbagvæggen er et stort vindue integreret. Vinduet har
kombikassette med mørklægningsgardin og insektnet.

Holder til viskestykker
I de fleste Køkkener findes en
udtrækkelig holder til viskestykket.
(modelafhængig)

Krydderihylde
Overskabene indeholder en praktisk
krydderihylde (modelafhængig)

HOBBYKOMPLET KØKKEN
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SENGE

SKABT TIL EN KOMFORTABEL NAT
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OVERBLIK SOVEVÆRELSER

Dobbeltseng

Dobbeltseng – på tværs

Let tilgængelig fritstående dobbeltseng

Stabile køjesenge (3-køjer er
modelafhængig og ekstraudstyr)

Komfortable enkeltsenge

Opbygning af forenden til en stor liggeplads.

HOBBYKOMPLET SOVEVÆRELSE
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7 komfortable sovepladser
I en De Luxe 515 UHK kan man lave helt op til 7 sovepladser. To bekvemme
dobbeltsenge skabes i bagenden ved at nedsænke sengen over siddegruppen.

Variabel hæve sænke seng
Der findes en siddegruppe under hæve sænke sengen.
Ved hjælp af trækmekanik fastholdes hæve sænke sengen
under taget

Børnevenlig bamselys
Når man drejer på bamsens næse kan man dæmpe lyset.
(modelafhængig)

KINDERBETT
UMBAU SITZGRUPPE
DE LUXE 545 UHK

Rummeligt børneværelse
I en De Luxe 515 UHK kan man ombygge siddegruppen ved
siden af køjesengen til endnu en soveplads
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Komfortable springmadrasser
Alle faste senge er med springmadrasser af høj kvalitet.

Børnesenge med tavle
Den nederste køjeseng kan åbnes på højkant, og en tavle kommer til syne og giver
mange gode timer til børn og barnlige sjæle.

Komfortabel hovedende
Sengeenden er med plejelet kunstlæder, der er LED
svanehalsbelysning og masser af plads på hylderne.

For at sikre at man ikke falder ud under søvnen er den øverste køje sikret.

Det er let at komme „under“ sengen
Der er monteret "åbningshjælp" på de fleste sengebunde.
Dobbeltsenge er understøttet med en gastryksfjeder
(lift-o-mat), enkeltsenge med en fjedermekanik.

Velformet frontvindue med praktiske detaljer.
Mere lys, luft og smarte detaljer. Det stabile frontvindue har
en fuldt integreret kassette med mørklægnings og insektnet,
hylder og plads til småting. (modelafhængig)

Central lyskontakt og stikdåse i soveværelset
En ekstra lyskontakt og en stikdåse lige ved hånden er
bekvemt at have i soveværelset. (modelafhængig)

HOBBYKOMPLET SOVEVÆRELSE
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BAD

TIL PERSONLIG PLEJE

76

TOILETRUM I OVERBLIK

Midtertoiletrum med ekstra meget plads
til opbevaring.

Stort toiletrum i bagenden med separat brus.

Toiletrum i vognens bredde med
separat brusekabine.

Toiletrum med separat brusekabine

Ekstern vask med stort spejl.

HOBBYKOMPLET BAD
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Praktisk toilet i forenden.
Toilettet giver stor bevægelsesfrihed.

Gode opbevaringsmuligheder
I toiletbordets underskab og på hylderne ved spejlet er der plads til det hele.

Eksklusivt THETFORD-Bænktoilet
Hobbys eget eksklusive bænktoilet C-500 THETFORD er
perfekt tilpasset. Overfladerne er yderst rengøringsvenlige
og den omfangsrige tætningsprofil beskytter træet mod
fugtighed. (modelafhængig)

Smart THETFORD-drejetoilet
Kassettetoilettet er drejeligt og skaber optimal rumudnyttelse.
(modelafhængig)
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Design-bruser
Denne nye brusekabine er et rigtigt badeparadis. Der er god plads og en
smart brusesøjle. (modelafhængig)

Separat brus
Den separate brusekabine er ligeså god som den
derhjemme.

Tagluge
DOMETIC SEITZ tagluge mini-heki lader lyset komme ind, men lader
fugten komme ud. (modelafhængig)

Solidt metal dørgreb
Grebet på toilettet er ergonomisk korrekt udformet og mindsker risikoen
for at tøj hænger fast når du passerer døren.

Armatur af høj kvalitet
Vandhanen passer til det moderne design.

Krus inklusiv.
To krus gør udstyret komplet.

HOBBYKOMPLET BAD
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BYGGETEKNIK
STOR INNOVATION OG TEKNISKE FINESSER.

80

DEN MEST MODERNE BYGGETEKNIK

Lysstærk udvendig belysning
Holdbar LED og halogenbelysning sørger for, at man ikke overser vognen. Den tredje
bremselygte er endnu en sikkerhedsmæssig detalje.

Den udvendige LED-forteltslampe sørger for sikker ind og udgang.

Låsesystem med en nøgle
En nøgle til alt - din nøgle passer til
indgangsdøren, friskvandstanken, gaskassen, serviceluger, og toiletlugen.

Næsehjul med kugletryksmåler
Næsehjulet har integreret kugletryksmåler og er standardudstyr i de
fleste modeller. (modelafhængig)

Påløbsbremse fra KNOTT med
automatisk bremsejustering
KNOTT-ANS- påløbsbremsen indstiller
sig automatisk og sikrer optimal bremseevne. Et vigtigt sikkerhedspunkt.

WINTERHOFF-anti-slingre kobling
Anti-slingerkoblingen WS 3000 fra
Winterhoff har indbygget sporstabilisering og betjeningsvenligt greb.
Koblingen er yderst vigtigt for din
sikkerhed og er derfor naturligvis
en del af standardudstyret.

Smart greb ved indgangen
I næsten alle Hobby vogne møder man
et ergonomisk formet dørhåndtag.

Træktøjsafdækning
Træktøjsafdækningen er perfekt
afstemt til det ydre design og gør
at bilen og vognen bliver en optisk
sammenhængende enhed.

HOBBYKOMPLET OPBYGNING
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Ekstra bred indgangsdør med vindue, "gemte" beslag, hylde og skraldespand.
Den ekstra brede dør er forsynet med stærkere beslag. Døren er i et stykke og er fyldt med en masse smarte og praktiske detaljer så
som et stort vindue.

Indvendigt i døren er integreret en praktisk hylde, en skraldespand og et insektnet. Den smarte skraldespand sørger for god hygiejne.
Derudover er døren blevet 40mm bredere og er godt sikret mod indtrængende vand.
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Oplukkeligt vindue i høj kvalitet
Det tonede udvendige vindue er helstøbt. Dette i kombination med materiale af høj
kvalitet sikrer, at vinduet ikke revner eller bliver deform.
(især ved høje og lave temperaturer)

Hjulafdækning med lufttrykangivelse
Den smarte hvide hjulafdækning er perfekt afpasset vognens design.
Lufttrykangivelsen på afdækningen viser det nødvendige dæktryk.
(vindskørt er ikke en del af standardudstyret)

Opbygning forenden
Vognen har en gennemtænkt frontopbygning med PU ramme. Sandwich konstruktionen med EPS kerne og
vindueskarmen i PU skum sikrer formidabel isolering. Hjørnerne er i PU skum og sikrer en stabil opbygning
mellem front og sidevæg. Altsammen perfekt integreret i det udvendige design.

Skinnende afdækning
Den skinnende afdækning over nummerpladen er et ægte blikfang. De Luxe Edition, Excellent og Prestige.

ABS-kunststof
Aluplade

EPS-skum

Træ
Tætningsbånd

PU-skum
Vindueskarm (PE-skum)

Gulv

Isoleret tagluge fra DOMETIC SEITZ
Alle Hobby vogne er udstyret med en
DOMETIC SEITZ tagluge midi-heki.
Op til to yderligere mini-heki tagluger
sørger for optimal udluftning.

Særklasse
På modellerne Excellent og Prestige er hobby logoet
i chrom-look.

HOBBYKOMPLET OPBYGNING
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Tilpassede samlinger
Hobby er designet i aerodynamisk form uden hjørner og kanter. Samlingerne er udstyret med en rammeprofil
som hindrer vand og fugt i at trænge ind.

Ekstra stabile manøvregreb
Rangergrebene er ergonomisk udformede og fast forankret i opbygningen. I serierne De Luxe Edition,
Excellent og Prestige er der kromdetaljer. (ikke Landhaus)

Elegante rangergreb
De integrerede rangergreb på en Premium passer perfekt ind i bagenden af vognen.
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Regnmarkise med vandafløb
Markiselisten i front og bag har specielt udformede
endestykker som leder vandet væk.

Tilgang med håndsvinget gennem frontstykket.
Støttebenet er placeret så de er lette at komme til
(Dog ikke på Landhaus)

Rummelig gaskasse
Gaskassen kan let indeholde to 11-kg gasflasker, kiler,
håndsving og spildevandstank. Ved Ontour, De Luxe, Deluxe
Edition, Excellent, Prestige og Premium sikrer kraftige beslag,
for en let og bekvem tilgang. Kunststofbunden er yderst
rengøringsvenlig.

Praktisk bagagerum
Bagagerummet i bagenden er ideel til at indeholde eksempelvis borde og stole.
(Premium)

Premium gaskasse
Den lavtsiddende gaskasse med stabil skridsikker bund kan
indeholde kiler, håndsving, spildevandstank og et reservehjul.
Stabil anordning holder de to 11 kilo gasflasker på plads.
(Premium)

HOBBYKOMPLET OPBYGNING
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INTEGRERET TEKNIK
TIL EN KOMPROMISLØS FERIE
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INTEGRERET TEKNIK
LED-belysning
Der forefindes talrige strømbesparende LED lys i vognen. Ligeledes er vognen udstyret med et lysbånd der
skaber en ekstra hyggelig atmosfære (ikke Ontour og De Luxe).

LED klædeskabsbelysning
Det indvendige lys i klædeskabet tændes
automatisk ved åbning af skabsdøren.

Lysstyringssystem med standard-betjeningspanel
I indgangspartiet i alle Hobby campingvogne
befinder der sig et lysstyringssystem med CI-BUS
teknologi. Systemet styrer næsten alle belysningsenheder, viser mængden af friskvand og
styrer det tilvalgte ekstraudstyr såsom den større
varmtvandsboiler og gulvtempereringen.
(ekstraudstyr)

Brugervenlig lyskontakt
Den separate lyskontakt er yderst brugervenlig.

Børnekontakt
Børnekontakten er placeret i børnevenlig højde.

HOBBY TOTAL ELEKTRONIK
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TRUMA-THERME
Truma varmtvandsbeholder med plads til 5
liter benytter varmen fra varmluftslangerne til
opvarmning af vandet. Et elektrisk varmeelement
opvarmer ligeledes vandet (230V)

TRUMA-Combi-varme med varmtvandsbeholder
Varmluftsfordelingen ved en TRUMA-combivarmeovn sørger for optimal fordeling af varmen.
Varmen betjenes over TFT panelet eller over det
digitale CP PLUS panel fra TRUMA.

Gasregulator med overtrykssikring
(DIN EN 12864, gælder ikke DK)

TRUMA-Varme S 3004/S 5004
TRUMA blæsevarmeapparat med booster
funktion sørger for hurtig og effektiv opvarmning
af campingvognen.

Elektroniske installationer
Omformeren til de forskellige installationer såsom
varme, omformer, stikdåser og antennetilslutningen er placeret i klædeskabet.

Vand og strømtilslutning
For at tilslutte vognen til strøm er vognen udstyret med en udvendig stikdåse. Desuden kan vognen leveres
med et udvendigt stik med 230 V SAT-TV stik ( Ontour, De Luxe og De Luxe Edition ekstraudstyr).
Direkte vandtilslutning til vandtanken er ekstraudstyr.
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Central gasfordeler i køkkenet
Der er let tilgang til gasfordeleren i køkkenet.

Stikdåser med TV tilslutning
Der findes mindst fem 230V-stikdåser
i en Hobby campingvogn.– Ligeledes
er der trukket ledninger til TV stik.

Tilslutning til bil
Det 13 polede jaegerstik forsyner ikke
kun bremser og baglygter, men muliggør også brug af alle 12V forbrugere i
campingvognen via bilens batteri.

Opbevaringsmulighed under siddegruppen
Alle siddegrupper har let tilgang til opbevaringsrummene.

Stor friskvandstank
Udvendig påfyldning af frisk vand foregår let i tanken under
siddegruppen eller under sengen. Et stort skruelåg gør tanken
rengøringsvenlig. (billedet viser 50 liter fast vandtank)

Let håndtering
I de fleste modeller med dobbeltseng befinder serviceklappen
sig bag WC kassetten på venstre side af vognen. Dermed skal
bortskaffelse af tanken ikke ske igennem forteltsiden.

HOBBY TOTAL ELEKTRONIK
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Hobby Connect

Hobby-soundsystem

12-Volt-uafhængighedspakke med batteristyring
TV-holder med svingbar arm

Hobby CI-BUS system
med TFT betjeningspanel

Min Hobby-app

Reservehjulsholder

Elegante Alufælge

Gulvtemperering

EKSTRAUDSTYR

Du har en speciel ide til din Hobby eller et helt specielt ønske til ekstraudstyr.
Derfor findes der et stort ekstraudstyrsprogram så alle ønsker kan blive opfyldt.
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Rummelig garage
Garagen har plads til det meste.
(modelafhængig)

Elegant markise fra THULE OMNISTOR
Markisen fra THULE-OMNISTOR er perfekt
tilpasset en Hobby campingvogn.

Stabil cykelholder
THULE cykelholderne er perfekt afstemt til
vognen. Holderne holder cyklerne fast og fikseres
manuelt.

THULE-cykelholder placeret på træktøjet
Cykler monteret på træktøjet er let og brugervenligt.
Samtidigt bidrager cyklerne til vægtudligningen af
køretøjet. (modelafhængig)

THETFORD-serviceklappe med
centralt låsesystem.
Det er muligt at montere flere udvendige
serviceklapper.

Elegante Alufælge
De elegante alufælge er tilpasset vognens design.
(billedet viser sort-polerede alufælge, standard
ved PREMIUM)

AL-KO reservehjulsholder
Det er muligt at montere den lette AL-KO
reservehjulsholder på de fleste modeller. Ved at
montere hjulet under vognen spares meget plads.

Elektronisk Knott ETS PLUS stabilisator
En yderst følsom sensor overvåger vognens
bevægelser. ETS Plus modvirker omgående
slingrebevægelser og bremser automatisk.

EKSTRA UDSTYR

91

Sengeudvidelse
I de fleste vogne med enkeltsenge er det muligt at tilvælge udtrækkelig sengeudvidelse.
Ved hjælp af et ekstra udtræk fremkommer en kæmpe dobbeltseng.

3 køjesenge
Det er muligt at få 3 køjer. (modelafhængig)

Klap-køje over midtersiddegruppen
Det er muligt at udstyre vognen med en klapkøje
over midtersiddegruppen i flere modeller.

Ekstra børnekøje (UKF modellen)
Det er muligt at skabe endnu mere plads.
I udvalgte indretninger med enkeltsenge i front
kan det være en mulighed at ombygge fronten til
en dobbeltseng og en køjeindsats. Således skabes
seks sovepladser.
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Fritstående seng på tværs i fronten
I flere indretninger med enkeltsenge i fronten, er det muligt at ombygge
til en fritstående dobbeltseng. (modelafhængig)

Koldskumsmadras
Koldskumsmadrasser med 7 hårhedszoner er sovekomfort i verdensklasse.

Aftagelige tæpper
Det udtagelige gulvtæppe giver en
hjemlig stemning. Tæppet består af
flere stykker og er tilpasset hvert
enkelt grundrids.

Bageovn
At bage brød eller pizza - det er en mulighed
med den smarte indbygningsovn.
(ekstraudstyr og modellafhængig)

Brusebad i toiletrummet
Bruseindretning som tilvalg. (modelafhængig)

Emhætte
En emhætte i vognen sørger for at
køkkenet er komplet og fjerner os i
køkkenet. (modelafhængig)

Mikroovn
Den samme komfort som hjemme:
Mikroovnen er ideel til at varme et
eller andet lækkert. (ekstraudstyr)

City-vandtilslutning
Smart og komfortabel vandtilslutning
med mulighed for at benytte sig
direkte at det offentlige vandsystem.

Udvendig gastilslutning
Udvendig tilslutning af
gasforbrugende enheder.

EKSTRA UDSTYR
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Hobby CI-Bus styringssystem med TFT betjeningspanel
Om det er TRUMA, ALDE eller DOMETIC: Betjeningspanelets ikoner giver let og enkelt overblik, hvad enten
man ønsker at se datoen, ind/ og udvendig temperatur, se hvor meget vand der er i tanken eller aflæse batteriets
spænding (ekstraudstyr) eller en elektrisk tagluge (ekstraudstyr) kan styres herfra. Systemet kan løbende opdateres
og har for nuværende, mulighed for at tilkoble 15 enheder. ( Ved Premium og Landhaus er panelet standard)

Hobby Connect
Det til Hobby eksklusivt udviklede M2M system HobbyConnect, gør det muligt at styre alle vognens teknikker via
smartphone eller tablet. Det kræver kun „MyHobby“-app'en.
Med denne kan man bla. aflæse/aktivere klokken,
temperaturen, fyldstande, og batteriet.

ALDE-Centralvarme
ALDE centralvarme 3020HE med en
ydelse på 8500 Watt og en 8,4 liter
boiler kan fås fra type 490.

Hobby Connect
Klar

Lyssystem
odtager
Satellit m

Varme

g

æ
Klimaanl

gspanel

in
TFT betjen

ning

Vandforsy
Batteri

12-Volt-uafhængighedspakke med batteristyring
En intelligent batterisensor leverer alle informationer om vognens strømforsyning, bla. ladetid, ladespænding,
reststrøm på GEL eller AGM batteriet. Alle værdier kan aflæses på TFT-panelet. Batterisensoren sikrer en
nøjagtig opladning af batteriet under hensyntagen til at sikre en lang levetid på batteriet. Med dette
intelligente ladesystem forkortes ladetiden med op til 30%
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Endvidere kan man styre flere BUS-klare komponenter såsom
varmen eller klimaanlægget. Hobbyconnect fungerer som forbindelsen mellem CI-BUS systemet i vognen og internettet.
Således kan man komme i kontakt med sin vogn næsten
ligegyldigt hvor i verden man befinder sig. Det hele foregår
gennem en speciel webserver som muliggør at modtage
signaler på for eksempel sin mobiltelefon, hvis vognen bliver
stjålet eller flyttet.

Hurtig opvarmning takket være
TRUMA-Varioheat
TRUMA Varioheat "comfort" kan
monteres i alle vogne op til model 495
(standard i 460SFf). Der er tre varmetrin
som hurtigt opnås hvorefter den
ønskede temperatur kan fastholdes.
Varioheat kan tilkobles Hobby CI-BUS
systemet.

Gulvtemperering
Alle Hobby campingvogne kan leveres
med elektrisk gulvtemperering.
Varmefolien i midterstriben af vognen
, holder fødderne varme og forhindrer
kuldebroer. (ekstraudstyr)

TRUMA-Elektroboiler 14 Liter
Man kan tilvælge et system der opvarmer vandet fra 15 grader til 70 grader
på bare 70 minutter. Systemet sparer
tid, penge og energi. (ekstraudstyr)

Vandbåren gulvvarme
Centralvarme og vandbåren gulvvarme
giver den perfekte opvarmning. Gulvet
bliver opvarmet ved hjælp af et rørsystem i gulvet. Dette i kombination med
varmeplader fordeler varmen sig i hele
bunden.

USB-opladerstik
Ved denne dobbeltstikdåse kan
man oplade 2 apparater samtidigt.
Derudover forefindes LED læse
lys ved køjesengene der har USB
ladebokse integreret.

Ultraheat
Det elektriske varmesystem TRUMA
ultraheat understøtter TRUMA
gasvarmeanlægget.

Tagklimaanlæg DOMETIC
Freshjet med varmefunktion
Tagklimaanlægget indeholder fire
luftstrømme. Anlægget er let, lydsvagt
og energivenligt

TV-holder med svingbar arm
Ekstraudstyr til de fleste modeller: Svingbar TV holder
så man kan se fjernsyn både fra siddegruppen eller sengen.
Denne tvholder har fået prisen for "bedst i test" i fagbladet
"Camping, Cars og Caravans". Man kan montere et TV udtræk
i modeller hvor der på grund af plads ikke er muligt at
montere den svingbare TV holder.

Satellit modtager
Satellit modtageren CAP 650 fra
Kathrein kommer med en drejbar og
meget flad antenne. Med kun 21 cm
er der tænkt på at sikre aero-dynamikken. Modtageren er fuldautomatisk, og
antennen slår sig f.eks automatisk ned
ved tilslutning til bilen. Det er muligt
at tilkoble to tv-apparater til systemet.

Blaupunkt- 4.1 soundsystem med subwoofer
Et mangesidet underholdningssystem med radio og musik
(CD, USB, SD-kort) med tilhørende fjernbetjening.

EKSTRA UDSTYR
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STOFKOMBINATIONER
KOMBINATIONER TIL ENHVER SMAG

Taiga
Standard i ONTOUR
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Patch
Standard i DE LUXE

Avus
Standard i DE LUXE EDITION

Torino
Standard i EXCELLENT

Jawa
Standard i PRESTIGE

Vermont
tilvalg som standard i PREMIUM

Kentucky
tilvalg som standard i PREMIUM

Villa
Standard i LANDHAUS

Læder
Tilvalg i PREMIUM & LANDHAUS
(mod merpris)

Capri
Ekstraudstyr til alle modeller

STOFKOMBINATIONER
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DOBBELTSENG
390 SF

4

Ontour

L: 5.777 mm · B: 2.200 mm · G: 1.200 kg

495 UFe

4

Excellent

L: 6.767 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

560 WFU

4

Excellent, Prestige

L: 7.558 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

FRITSTÅENDE SENG

400 SFe

440 SF

3

De Luxe

De Luxe Edition

L: 5.961 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg

495 WFB

L: 6.137 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg

540 UFe

4

L: 7.271 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

L: 7.124 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg
4

4

Excellent, Prestige

De Luxe, Excellent

650 UMFe

4

660 WFC

1

4

Prestige

Prestige

L: 8.322 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

L: 8.322 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

455 UF

460 UFe

4

De Luxe

L: 6.476 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

De Luxe, De Luxe Edition,
Excellent

560 CFe

560 CFe

4

Excellent

L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

660 WFU

4

4

L: 8.016 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg

Premium

540 UFf

4

Excellent

L: 7.342 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg
4

Premium

L: 8.865 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

L: 8.828 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

770 CFf

SYMBOLFORKLARING

1

L: 6.748 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

650 UFf

4

2

Excellent

L: 6.626 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

Premium

460 SFf

4

TEKNISKE DATA

UDFØRELSE

Senge

2

Sovepladser

F

Dobbeltseng

B

Siddegruppe i front

L

Totallængde

Siddegruppe

2

Køjesenge

Fe

Dobbeltseng, Eksternt toiletrum

C

Rund rundsiddegruppe

B

Total bredde

Køkken

Hæve sænke seng

Ff

Fritstående seng

D

Dinette

G

Teknisk tilladt totalvægt

Bad

Dobbeltaksel

H

Hæve sænke seng

M

Midtersiddegruppe

Opbevaringsplads

Køleskab 96 liter

K

Køjesenge

S

Sidesiddegruppe

Slim-Tower køleskab 140 L

L

Enkelt senge

U

Rundsiddegruppe

W

Toiletrum i bagenden

Landhaus

L: 9.136 mm · B: 2.500 mm · G: 2.300 kg

Super-Slim-Tower køleskab 150 L
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ENKELT SENGE
460 DL

3

Ontour

L: 6.645 mm · B: 2.200 mm · G: 1.300 kg

495 UL

4

De Luxe, De Luxe Edition,
Excellent, Prestige

4

Excellent

L: 7.271 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

560 WLU

460 LU

4

De Luxe, De Luxe Edition

L: 6.748 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

495 UL

4

Premium

L: 7.124 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 WLU

KØJESENGE

4

Prestige

L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

L: 7.630 mm · B: 2.300 mm · G: 1.700 kg

560 LU

4

Excellent, Prestige

L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

620 CL

4

Prestige

L: 8.022 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

470 UL

3

Ontour

L: 6.706 mm · B: 2.200 mm · G: 1.350 kg

540 UL

4

De Luxe, Excellent

L: 7.290 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

560 UL

4

Premium

L: 8.016 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg

770 CL

Landhaus

4

L: 9.136 mm · B: 2.500 mm · G: 2.300 kg

470 KMF

3

2

Ontour

L: 6.706 mm · B: 2.200 mm · G: 1.350 kg

540 KMFe

3

2

De Luxe

L: 7.442 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

650 KMFe

4

2

De Luxe Edition

L: 8.322 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

720 UKFe

Prestige

5

2

L: 9.027 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

490 KMF

3

2

De Luxe, De Luxe Edition

L: 6.885 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg

545 KMF

3

2

515 UHK

4

3

De Luxe

L: 7.530 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

560 KMFe

4

L: 7.422 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

De Luxe, De Luxe Edition,
Excellent

650 KFU

650 UKFe

De Luxe, De Luxe Edition

4

2

Prestige

L: 8.372 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

720 KWFU

4

2

L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg
4

2

Premium

L: 8.879 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

2

Prestige

L: 9.039 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

EKSTRAUDSTYR

Dobbeltseng istedetfor enkeltsenge med tilhørende køje
(modelafhængig som CKF,
KFU, UKF til CL, LU og UL
indretninger, fra Typ 560)

Fritstående dobbeltseng på
tværs stedetfor enkeltsenge
(modelafhængig til CL, LU og
UL indretninger)

MODELOVERSIGT
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AUTORISERET FORHANDLER

HENVISNING

HELE VERDEN

De modeller der er afbilledet i brochuren indeholder til dels også
specialudstyr og dekorationer som ikke hører til standardudstyret.
Der tages forbehold for afvigelser i struktur og farve i forhold til de
afbillede indretningsgenstande, for så vidt det skyldes de anvendte
materialers natur og er almindelige på markedet. Det samme
gælder for tekniske ændringer på køretøjet, såfremt den samlede
produktkvalitet forbliver af samme værdi eller forbedres og andvendelsesformålet ikke indskrænkes. Med forbehold for trykfejl.

Belgien · Bulgarien · Chile · Danmark · Tyskland · Estland
Finland · Frankrig · Grækenland · Storbritannien · Irland · Island
Israel · Italien · Japan · Mongoliet · New Zealand · Holland · Norge
Polen · Portugal · Rumænien · Sverige · Schweiz · Slovenien
Spanien · Sri Lanka · Sydkorea · Thailand · Tjekkiet · Ungarn

TYSKLAND

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

BUILT FOR LIFE
DK
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QUALITY MADE IN GERMANY

www.hobby-caravaning.de
www.hobbyinfo.dk
www.facebook.com/hobby.de
www.facebook.com/Hobby
Caravans official site

