HUSVAGNAR 2018

ÄLSKA LIVET

1967
30 år in i sitt liv grundade den
utbildade fartygsingenjören sitt
företag. De första husvagnarna
bygger Harald Striewski redan
innan grundandet av HobbyHusvagnsfabriken i Fockbek. Två av
dessa säljer han direkt och
med den tredje åker han ut
med sin familj på resa.

1968
Det unga företaget växer och flyttar.
På nyförvärvade 10.855 kvadratmeter
mark i området Schafredder i Fockbek
är nu fyra personer heltidsanställa på
tillverkningen.

1970
Det ursprungliga målet, att bygga en
husvagn om dagen uppnåddes redan
1969. Ett år senare färdigställer 42
medarbetare sex husvagnar om dagen.

2007
Förbundskansler Angela Merkel
och premiärminister Peter Harry
Carstensen hälsar på Hobby i
Fockbek.

2009
En halv miljon avklarade. i Fockbek
rullar den 500.000de husvagnen av
märket Hobby ut från produktionen,
en 495 UL Excellent.

FINT HAR DET VARIT OCH
ÄNNU FINARE KOMMER
DET BLI.
I början skapades en banbrytande idé. Idag räknas Hobby
som en ledande tillverkare av moderna husvagnar och
husbilar. I över 50 år har vi jobbat för att göra mobila resor
enklare, mer komfortabla och avslappnande.
Varje ny generation av Hobby husvagnar övertygar
med förstklassig standard, rymlig interiör, kvalitet och
funktionalitet.
Framgångssagan bygger på fyra pelare - vägvisande
uppfinningar, innovativ teknik, modern design och stor
passion. Inte undra på att Hobby är den mest populära och
därmed mest sålda vagnen i Europa.
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2006
Hobby har fått en ny adress:
Harald-Striewski-Straße. Staden
Fockbek förevigar den framgångsrika
entreprenören för sitt arbete i
gemenskapen.

1972
Med ett utökat modellsortiment
växer antalet: 5.000 husvagnar har
nu rullat av bandet, tillverkade av 132
medarbetare.

2011
Hobby omdefinierar husvagnsöverklassen: Den eleganta
modellserien Premium sätter ribban
i lyxsegmentet och har design
och form som ingen annan i hela
campingbranschen.

1983
Hobby blir för första gången
marknadsledande i Tyskland och ett
år senare även i Europa. Var nionde
minut rullar en ny husvagn ut från
tillverkningen i Fockbek.

1984
Hobby 600 är märkets första
husbil och även startskottet för en
enastående framgångshistoria: Den
halvintegrerade husbilen vinner titeln
"Årets Husbil" hela 15 gånger!

1996
Hobby inför "All inclusive-utrustning"
i alla husvagnsmodeller och sätter
därmed en branschtäckande ton:
Från fabrik erbjuds alla modeller med
högvärdig utrustning

2014
Plåtismodellen Vantana gör entré och
tar 3 år senare med sitt enastående
SlimLine kylskåp emot European
Innovation Award.

2016
HobbyKomplett-fullutrustning införs
hos Optima och Siesta: Hobby
erbjuder från fabrik resefärdigt
utrustade husbilar - utan tillvalspaket
eller dolda kostnader

2017
Höjdarmöte i husbilen:
Vid sitt andra besök i Hobby-fabriken
gratulerar Förbundskansler Angela
Merkel Hobby chefen Harald Striewski
till sitt 50 åriga jubileum.

1998
Hobby köper
fritidsfordonsavdelningen från
Xaver Fendt GmbH &; Co. i AsbachMäumenheim. Detta blir en 100%ig
Hobby-dotter och drivs vidare under
namnet Fendt Caravan GmbH.

2017
Hobby firar sitt 50års jubileum med
en enastående gatufest och en
spektakulär lasershow. Detta event
med 40.000 gäster är en gåva från
ägaren Harald Striewski till alla Hobbymedarbetare och deras familjer.

HOBBY 50 ÅR
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Hobby 50 år
Modellserier
HobbyKomplett-Fullutrustad
Vardagsrum
Kök
Sovplats
Badrum
Uppbyggnad
Teknisk utrustning
Extrautrustning
Klädselvarianter
Modellöversikt

INNEHÅLL
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ONTOUR
INSTEGSMODELLEN
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ONTOUR INSTEGSMODELLEN
Res med enkelhet - i Hobby ONTOUR. Utan onödig ballast, men med allt som är viktigt för er.
En ONTOUR är alltid redo för resor ut i den vida världen. Mindre är mer: Från 1.200kg och
2,20m bredd är den även för mindre dragfordon den perfekta husvagnen. För maximal komfort
finns 4 olika planlösningar, välj den som uppfyller era krav och önskemål bäst.
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460 DL

ONTOUR
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460 DL

460 DL
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ONTOUR
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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
DEN FAMILJEVÄNLIGA
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DE LUXE DEN FAMILJEVÄNLIGA
Sann frihet är för oss livet i en Hobby husvagn. Vad ligger bakom detta? Ett ljust, vänligt hem
överallt i världen - men ändå bara en fordonslängd bort. Så flexibel att allt är möjligt. Utrymme
för moderna människor. Den familjevänliga DE LUXE kommer i 12 olika planlösningar varav
5 med barnkammare, sann frihet känner inga kompromisser.
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460 UFe

DE LUXE

17

515 UHK

400 SFe

515 UHK

18

515 UHK

515 UHK

DE LUXE

19

20

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
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DE LUXE EDITION
DEN SPORTIGA

23

DE LUXE EDITION DEN SPORTIGA
Sportig design med klart betonade linjer. modern inredning med ljusa möbelfronter och diskreta
röda accenter. Effektfullt ljus mellan funktion och stämning. DE LUXE EDITION gillas för sin
sportiga, dynamiska linje. En självständig husvagn, som visar karaktär. Med planlösningar för
resande par, eller praktiskt genomtänkta för den aktiva familjen.
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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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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 ELEGANTA
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EXCELLENT DEN ELEGANTA
Att njuta av livet tillsammans är att upptäcka idylliska platser och bara följa sin egen rytm. Hobby
EXCELLENT är parens favorit. Det kan vara på grund av dess bekväma faciliteter, sin rymliga
inredning i 13 olika planlösningar, moderna yttre design eller sin stämningsgivande belysning för
romantiska timmar. Inte undra på att det är Hobby EXCELLENT som är vår mest populära serie.
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495 UL

EXCELLENT
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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
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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
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PRESTIGE
DEN STORARTADE
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PRESTIGE DEN STORARTADE
Nu blir dina drömmar verklighet. I Hobby PRESTIGE njuter även den stora familjen (på alla vägar) av
lyxen från ett riktigt hem. Ända från grunden är det en stilfull klassiker med härlig speciell charm och
en ädel stämning som passar allas smak. Det finns mycket frihet mellan de 11 olika planlösningarna,
delvis med en liten sittgrupp för dem små. Här finns det bestämt inget mer att önska.
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560 WLU

PRESTIGE
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720 KWFU

720 KWFU
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720 KWFU

560 LU

560 LU

PRESTIGE
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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
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PREMIUM
DEN ENASTÅENDE
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PREMIUM DEN ENASTÅENDE
Välkommen till överklassen. För vår prisbelönade Hobby PREMIUM är endast det bästa bra
nog. Elegans rätt igenom, från interiören in i minsta detalj. Ingen annan husvagn har förändrat
husvagnsdesignen i branschen så mycket som PREMIUM. Med sina sex planlösningar erbjuder
den för era behov en perfekt rumsindelning. Därmed är PREMIUM förstavalet för alla som bara
vill ha det bästa.
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560 UL

PREMIUM
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560 UL

560 CFe
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560 CFe

PREMIUM
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650 UFf

Tillvalsutrustning: Äkta läder

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

Tillvalsutrustning: Vermont

PREMIUM
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LANDHAUS
KLASSIKERN
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LANDHAUS KLASSIKERN
LANDHAUS. Ut på landet till blommande ängar, gröna skogar och blåa sjöar. Äntligen kan du
slappna av i din egna mobila Landhausvilla. Hobbys LANDHAUS är från topp till tå inställd på
lantlig charm med skräddarsydd komfort för naturälskaren.
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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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Inre takhöjd på 1,95 meter

Stämningsgivande LED-belysning

Ventilerade väggskåp med goda förvaringsutrymmen
Extra robusta gångjärn med Soft-close funktion

Kombikassett med mörkläggning och insektsskyddsplissé
Belysning med LED-teknik

Multifunktionell köksvägg

Mycket förvaringsutrymme under sittgrupperna

Sittgrupper med bra benutrymme
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DOMETIC-SEITZ-taklucka Midi-Heki

150 Liters Super Slim Tower kylskåp

HOBBYKOMPLETT
ER HOBBY FULLT
UTRUSTAD.

Komfortabel spishäll/diskho

Har du höga krav? Då har du kommit rätt, för i en Hobby husvagn väntar
Bekväm resårmadrass

komfort i standardutförande. Det som någon annanstans räknas som
tillvalsutrustning är i din Hobby självklart standard. På följande sidor hittar
ni alla dem utrustningsdetaljer som gör eran semester i en Hobby husvagn
enklare och vackrare.

Kökslådor i komfortabel storlek med Soft-Close och Push-Lock

HOBBYKOMPLETT
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VARDAGSRUM
MODERN OCH AVKOPPLANDE OMGIVNING
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ÖVERSIKT SITTGRUPPER

Mittsittgrupp

Mittsittgrupp (Dinette)

Sidosittgrupp
(Dinette)

Barnsittgrupp

Soffsittgrupp

Rundsittgrupp

Främre sittgrupp

Främre sittgrupp
(Dinette)

HOBBYKOMPLETT BODEL
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Uppvärmd instegsgarderob
Precis innanför ingångsdörren kan
man hänga av fuktiga rockar och
jackor på en galge för torkning
eftersom garderoben värms upp av
varmluft underifrån.
(Beroende på modell)

Förvaringsskåp med med ventilation i bakkant och Soft-Close
Ventilationsspringorna i bakkant av förvaringsskåpen förser vagnen med en optimal
luftcirkulation. Detta bekämpar kondens och fukt på allra säkraste vis. De högt
öppnande luckorna med Soft-Close-Mekanik ger bra utrymme för huvudet. Extra
robusta gångjärn ger en bra stabilitet vid öppning och stängning.

TV-möbel med glasvitrin
TV-möbeln i ingångsområdet har
en vackert formgiven vitrin med
stämningsfull LED-belysning.
Naturligtvis ingår en uppsättning
Hobby-glas. (beroende på modell)

Praktisk hylla
Hyllan över ingången är både
dekorativ och praktisk. En perfekt
avläggningsyta där flertalet dagliga
detaljer är enkla att nå i vardagen.

Stillfullt glas-set
Ett exklusivt set med stilfulla
glas tillhör standardutrustningen.
(beroende på modell)
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Belyst hörnhylla
De speglande och belysta hörnpanelerna ger
en stämningsfull atmosfär. En praktisk detalj är
läslampan med belysning i tre steg(beroende på
modell)

Trefärgad läslampa
Varm stämningsbelysning, vitt ljus eller
en blå stund - med trestegs läslampan
kan du enkelt ställa in önskad
stämning

Sittgrupp med gott om benutrymme
Sittgrupperna har lätt förskjutet lastutrymme
för optimalt benutrymme. Den beklädda ramen
runtom skyddar från hårda kanter.

Kombikassett med mörkläggning och insektsskyddsplissé
Alla Sidofönster är utrustade med kombikassett-rullgardiner
som skyddar mot sol och insekter.

Steglöst inställbart pelarbord
Det steglöst inställbara pelarbordet
gör att man lätt kan sätta sig i
sittgruppen och ger extra plats för
benen. (beroende på modell)

HOBBYKOMPLETT BODEL
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KÖK

RUMSNJUTNING IN I MINSTA DETALJ
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ÖVERSIKT KÖK

Rymligt vinkelkök

Kök bak

Stort kök med Super Slim Tower-kylskåp

Kompakt
sidokök

Kompakt sidokök
med Super Slim Tower

Extra brett
sidokök

HOBBYKOMPLETT KÖK
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Kompakt 150 Liters Super Slim Tower-kylskåp
Det av Hobby utvecklade 38 centimeter breda
kylskåpet arbetar helt ljudlöst, har mer volym, är kraftfullare
och behöver mindre utrymmer. Genom sin smala konstruktion
går inte dörren så långt ut i boutrymmet och innehållet i
kylskåpet står ännu stabilare.

Sju ställbara fack i dörren gör att man nu även bredvid
1-Liters flaskor och Tetra-packs kan ställa dem högre 1,5 liters
flaskorna. Den stora 15-liters frysen är uttagbar.
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Praktisk spis/diskho kombination med mer arbetsyta
Gasolspis och diskho är tillverkade i robust rostfritt stål och bildar en genomgående
enhet som märkbart förenklar rengöringen. Det generösa avståndet mellan lågorna
förenklar tillagningen av mat i större grytor. Tändningen av gasflamman är elektrisk.
Extra arbetsyta kan skapas genom att fälla ner en del av det tvådelade locket.

Praktisk besticklåda
Besticklådor med genomtänkt indelning ser till att bestick och
köksredskap även under färd ligger på plats och inte faller till oreda.

Kökslådor i komfortabel storlek med Soft-close och Push-lock
De extra rymliga lådorna har utrymmen för alla sorters
köksredskap. De kan dras ut helt och hållet, vilket ger en bra
överblick och lätt åtkomst. Alla skåp och lådor stängs mjukt
och tyst. För den säkra låsningen ansvarar Push-Lock låset.
Förstärkta låsmekanismer och låsbleck säkerställer stabilitet
även under färd.

Elegant Köksdisk
Den moderna köksdisken ger köket en fin touch. Den genomskinliga skivan med
dekorativ Hobby-logga ger en särskild karaktär. Disken fungerar den sin praktiska
avställningsyta som en elegant rumsdelare mellan kök och sittgrupp.

Rymligt hörnunderskåp
Det stora utsvängbara köksskåpet rymmer
mängder med tallrikar och kastruller och
skapar massor av förvaringsutrymme i övriga
köket. (beroende på modell)

Köksrullgardin med inbyggda eluttag
Den praktiska köksrullgardinen med mörkläggnings och
insektsskyddsplissé erbjuder en ljus LED-kökslampa och
2 smart placerade uttag. (beroende på modell)

Utdragbart skåp
Utdragsskåpen kan dras
ut helt och hållet, så att all yta verkligen
utnyttjas till max. (beroende på modell)

Multifunktionell köksvägg
Köksväggen med sitt stora fönster och integrerad rullgardin
ger en mycket harmonisk känsla. Även USB-laddningsuttag
samt 230-volts eluttag är stilfullt integrerade i köksväggen.

Handdukshållare
I många kök erbjuder en utdragbar
handdukshållare plats för era
kökshanddukar. (Beroende på modell)

Kryddhylla
Beroende på modell så är köket
utrustat med praktiska kryddhyllor.
På så vis har ni peppar och salt samt
andra kryddor alltid nära till hands.

HOBBYKOMPLETT KÖK
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SOVPLATS
FÖR EN KOMFORTABEL OCH BEKVÄM NATT
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ÖVERSIKT SOVRUM

Dubbelsäng

Tvärställd dubbelsäng

Lättillgänglig Queen size-säng

Stabila barnsängar

Bekväm enkelsäng

Ombyggnad av främre sittgrupp till stor liggyta

HOBBYKOMPLETT SOVRUM
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Sju komfortabla sovplatser
515 UHK De Luxe erbjuder totalt sju sovplatser. Två bekväma dubbelsängar uppstår
bak efter omläggningen av sittgruppen samt nedsänkningen av taksängen. Ytterligare
tre sovplatser finns i barnutrymmet.

Nedfällbar taksäng
Om endast den nedfällbara taksängen används förblir
sittgruppen under intakt. Tack vare vajermekanismen kan
sängen justeras steglöst i höjd och enkelt säkras under taket.

Barnvänlig nallelampa
Vrid på nallens nos för att dimma ljuset – och
de små camparna är snart hos John Blund.
(beroende på modell)

KINDERBETT
UMBAU SITZGRUPPE
DE LUXE 545 UHK

Rymligt barnrum
Brevid den fasta våningssängen med två sovplatser uppstår
genom omläggning av sittgruppen ytterligare en sovplats.
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Bekväm fjädermadrass
Alla fasta sängar är standardutrustade med en bekväm
resårmadrass och en stabil limträ-sängram.

Barnsäng med skrivtavla
På dagen kan den nedre sängen fällas upp. Då blir det plats för lek- och på sängens
undersida blir en avtorkningsbar skrivtavla. (beroende på modell)

För säkerhets skull är den övre sängen utrustad med ett fallskydd

Komfortabel huvudända
Den klädda huvudändan i lättskött konstläder vid sängarna
ger en fin inramning.LED-läslampan ger ett behagligt ljus och
de breda hyllorna erbjuder många förvaringsmöjligheter för
böcker, glasögon, klockor och andra personliga tillhörigheter.

Formskönt frontfönster med praktiska detaljer
Mer ljus, mer luft, mer praktiska fördelar. Det stabila
frontfönstret erbjuder en rullgardin med mörkläggning och
insektsskydd som är integrerad i väggen och rundas av utav
hyllor för böcker och andra attiraljer. (beroende på modell)

Lättanvända sänguppställare
De flesta sängramar är utrustade med öppningshjälpmedel.
Dubbelsängarna har en gasfjäder (Lift-O-Mat) och
enkelsängarna en vanlig fjädermekanism.

Central strömbrytare och eluttag vid sovutrymmet
En ytterligare strömbrytare direkt vid sovutrymmet är lätt att
nå. Ett eluttag vid sovutrymmet ger extra komfort.
(beroende på modell)

HOBBYKOMPLETT SOVRUM
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BADRUM
ALLT FÖR PERSONLIG OMVÅRDNAD
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ÖVERSIKT BADRUM

Genomgående ljust mitt-badrum med mängder av
praktiska förvaringsutrymmen

Stort badrum med separat dusch och mycket
förvaringsutrymmen

Längsbadrum med separat duschkabin

Badrum med separat duschkabin

Externt tvättställ med extra stora
spegelytor

HOBBYKOMPLETT BADRUM
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Rymlig toalett fram
Toaletten erbjuder mycket rörelsefrihet.
Det insynsskyddade fönstret säkerställer maximal ventilation.
(beroende på modell)

Exklusiv kassett-toalett från THETFORD
Toaletten är specialutvecklad för Hobby med rundgående
tätningslist och glatt yta för enkel rengöring.
(beroende på modell)
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Generösa förvaringsmöjligheter
I skåpet under handfatet går det lätt att få plats med alla badrumsartiklar.
(Beroende på modell)

Praktisk vridbar toalett från THETFORD
Kassett-toaletten kan vridas 180 grader. På så sätt utnyttjas rummet
maximalt. (beroende på modell)

Design-Duschkabin
Denna nya duschkabin är ett sant badrumsparadis. Den erbjuder mycket
rörelsefrihet och komfort av finaste sort. Med sin ädelt designade
duschpelare och ljusa spotlights i taket övertygar den såväl optiskt som
praktiskt. (beroende på modell)

Separat dusch
En separat duschkabin erbjuder känslan att man är
som hemma. (beroende på modell)

Takluckan
In med ljuset och ut med fukten! Många badrum är utrustade med
högklassiga takluckor. t.ex. DOMETIC-SEITZ Mini-Heki. (Beroende på modell)

Högvärdigt designat dörrhandtag
Badrumsdörrarna är utrustade med ergonomiskt utformade handtag i
metall. Den förbättrade formgivningen reducerar risken att fastna med ett
löst hängande klädesplagg.

Ädel badrumskran
Vattenkranen smälter in perfekt i den moderna badrumsdesignen.

Tandborstmuggar ingår
2 tandborstmuggar kompletterar komfortutrustningen i badrummen.

HOBBYKOMPLETT BADRUM
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UPPBYGGNADSTEKNIK
STARK INNOVATION OCH TEKNISKA FINESSER
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MODERNASTE UPPBYGGNADSTEKNIKEN
Bra ytterbelysning
Den alltid tillförlitliga LED- och halogenbelysningen ser till att eran husvagn alltid
syns bra. Den är harmoniskt integrerad i vagnens konturer och betonar därmed en
helhetsgivande design.

Den är harmoniskt integrerad i vagnens konturer och betonar därmed en
helhetsgivande design.

Bekvämt låssystem
En nyckel till allt. Ingångsdörr,
gasolkoffert, serviceluckor,
bagagelucka och lucka för
toalettanken.

Påskjutbroms med automatisk
bromsjustering (KNOTT ANS)
KNOTT-ANS automatiska
bromsjustering säkerställer en optimal
bromskraftsfördelning på alla hjulen.
En avgörande säkerhetsaspekt i väldigt
kritiska trafiksituationer.

Stödhjul med stödlastindikering
Stödhjul med inbyggd stödlastindikering
finns som standard på flera modeller.
(beroende på modell)

Välformat ingångshandtag
Närapå alla Hobby husvagnar
välkomnar ägare och gäster direkt vid
ingångsdörren med ett ergonomiskt
utformat ingångshandtag som tack
vare sitt glänsande krom och sin
exklusiva Hobby-logga är en äkta
blickfångare

WINTERHOFF Stabilisatorkoppling
Koppla på enkelt och kom fram säkert:
Säkerhetskopplingen WS 3000 från
WINTERHOFF med spårstabilisering
och ett unikt enspakssystem ingår i
Hobby-husvagnen.

Dragstångskåpa
Dragstången är perfekt anpassad
till chassit – det förbättrar
körförmågan. Dragstångsskyddet
bildar en utseendemässig enhet med
draganordningen.

HOBBYKOMPLETT UPPBYGGNADSTEKNIK
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Extra bred ingångsdörr med fönster, bättre låsning, förstärkta gångjärn, förvaringsfack och sopkorg.
Den extra breda ingångsdörren med integrerade gångjärn övertygar inte bara genom sina generösa mått utan även med snygg
design och genomtänkta detaljer. Det stora fönstret släpper in mycket ljus till interiören och bildar tillsammans med ramen en
formskön enhet.

På innersidan av dörren finns praktiska fack, en sopkorg och ett myggskydd. Den praktiska sopkorgen med integrerad borste och
spade ger möjligheterna till ett rent och snyggt boende. Utöver detta ger den 40mm bredare dörren ett mycket effektivt skydd mot
vatten.
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Kvalitativt högvärdiga, uppställbara fönster
De tonade fönsterna tillverkas av gjutteknik. Detta gör att de i kombination med en
högre materialstyrka blir mer resistenta mot spänningar och deformationer (speciellt
vid värme och kyla). En annan positiv aspekt är den förbättrade ljudisoleringen.
Samtidigt ger ett nytt täthetssystem säkerhet mot inträngande fukt.

Navkapslar och lufttrycksanvisning
Standardnavkapslarna i vitt är perfekt anpassade till utformningen av din husvagn.
Däckens rekommenderade lufttryck är angivet på skärmkanten. En integrerad
kederlist ger ett elegant hjulhusskydd. (hjulhuskappa tillval)

Uppbyggnad front
Den genomtänkta frontbyggnationen bestäms av fasta hörnkonstruktioner av en formpressad PU-ram.
För maximal värmeisolering är sandwichkonstruktionen försedd med en EPS-kärna samt fönsterbrädan av
PE-skum över gasolkofferten. PU-skummade hörnstolpar bidrar till en kraftig front-sidovägg förbindelse.
Materialet är vattenresistent och har bra isoleringsegenskaper samt erbjuder fasta anslutningsalternativ till
de ABS-formade delarna och möjliggör därmed den enastående exteriördesignen på Hobby husvagnar med
mjuka formsköna rundningar. (Ontour, De Luxe, De Luxe Edition, Excellent, Prestige)

Glänsande baklist
Den direkt över nummerplåten monterade, glänsande, kromade listen är en riktig blickfångare

ABS-plast
Aluminium plåt

EPS-Skum

Träskiva
Tätning

PU-Skum
Fönsterbänk (PE-Skum)

Golv

Isolerad taklucka från
DOMETIC-SEITZ
Varje husvagn från Hobby är utrustad
med en DOMETIC-SEITZ-taklucka
Midi-Heki. Upp till två extra Mini-Heki
takfönster ger optimal ventilation.

Överklass
Den nya doming dekalen framhäver Hobby-loggan elegant
i kromoptik och ger extra elegans till serierna Excellent och
Prestige.

HOBBYKOMPLETT UPPBYGGNADSTEKNIK
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Perfekta övergångar
Typiskt för Hobby husvagnar är de aerodynamiska linjerna utan hörn och kanter. Alla byggnationsförbindelser är
beklädda med en fast ramprofil. Detta ger en sömlös och harmonisk design och hindrar att det tränger in fukt.

Extremt stabila rangeringshandtag
Rangeringshandtagen på eran Hobby Husvagn är ergonomisk utformade och fast förankrade i karossen. Hos
De Luxe, Excellent, Prestige och Premium är de dessutom harmoniskt integrerade i ytterdesignen. På serierna
De Luxe Edition, Excellent och Prestige höjer kromdesignen fordonets utstrålning perfekt.

Elegant rangeringshandtag
Det i baklampan integrerade rangeringshandtaget smälter fint in i vagnens bakparti. Med dem följsamma
linjerna ger det ett väldesignat intryck.
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Markislister med avrinning
Markislisterna fram och bak med specialutformade ändstopp
låter regnvattnet rinna av ännu bättre

Genomföring för vev i stötfångaren
Genom öppningarna i stötfångaren når man enkelt stödbenen.
(Ej Landhaus)

Extra rymlig gasolkoffert
Gasolkofferten har inte bara plats för 2st 11-liters
gasolflaskor. De innehåller även stödbensvev, stoppklossar
och gråvattentank. Hos Ontour, De Luxe Edition, Excellent,
Prestige och Premium gör dem massiva parallelogrambeslagen
att du får en väldigt bekväm hantering av luckan. Det
väderbeständiga golvet är enkelt att rengöra. Luckan hos
Ontour vagnarna är utrustad med en gasfjäder.

Praktiskt bagageutrymme
Bagageutrymmet bak i fordonet är perfekt för att förvara t.ex. campingbord och
stolar. Tvåstegslås och omslutande gummitätningar skyddar mot stänkvatten.
(Premium)

Gasolkoffert premium
Gasolkoffert med låg lastkant och stabilt
golv av räfflad aluminium där det finns plats för
stoppklossar, stödbensvev, gråvattentank och
ett reservhjul. Gasreglaget med övertäckande
säkring går lätt att nå. Stabila hållaranordningar
säkrar två 11-kilos gasflaskor. (Premium)

HOBBYKOMPLETT UPPBYGGNADSTEKNIK
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TEKNISK UTRUSTNING
FÖR EN SEMESTER UTAN KOMPROMISSER
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TEKNISK UTRUSTNING
Stämningsgivande LED-belysning
Flera ljuskällor med strömsnål LED-teknik skapar en unik atmosfär. Väggskåpens infällda LED-ljusslingor
skapar det där lilla extra (Ej Ontour och De Luxe). Samtlig 12-Volt-belysning utförs genomgående i energisnål
LED-belysning.

LED-Garderobsbelysning
Belysningen i garderoben startas/stängs av
automatisk när man öppnar dörren och ser till att
du får en ljusbelysning för en bra överblick.

Ljusstyrningssystemet med
grundmanöverpanel
I ingångsområdet på alla husvagnar från
Hobby sitter ljusstyrningssystemet med CI-BUS
teknik. Den styr nästan alla belysningsenheter,
visar färskvattennivån och styr
varmvattenberedaren samt golvvärmen.
(beroende på modell)

Tryckströmbrytare
Den separata tryckströmbrytaren har egen haptik.
Detta förenklar hanteringen.

Barnljusströmställare
Lätt att nå för små campare: Ljusströmställare
i barnvänlig höjd.

HOBBYKOMPLETT TEKNIK
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TRUMA-Therme
Den beprövade TRUMA-Therme med 5 liter
kapacitet värmer upp varmvattnet. En elpatron
värmer upp vattnet även utan värmedrift.

Truma Combi luftburen värme med
varmvattenboiler
Varmluftsledningarna från TRUMA-Combi-pannan
fördelar den varma luften optimalt i fordonet och
förser det med en gemytlig temperatur. Kontrollen
sker i Hobbys TFT-panel och även i TRUMAs egna
CP-plus i sovutrymmet.

TRUMA-värme S 3004 / S 5004
Den effektstarka fläkten med booster-funktion
hos TRUMA-värmen som medföljer som
standard garanterar en effektiv och miljövänlig
snabb värme i husvagnen.

Centralinstallation av teknisk utrustning
I den rymliga garderoben hittas lättåtkomligt
vagnens tekniska delar för värme, strömförsörjning
med omformare och jordfelsbrytare, 2 eluttag och
antennanslutning. (Monteringsexempel)
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Gasregulator
Den flexibla anslutningsslangen med
gasregulatorn och integrerad övertryckssäkring
enligt DIN EN 12864 passar alla
standardgasflaskorna

Central gasfördelare i köket
Gasolkranar sitter lättåtkomlig i köket.

Vatten- och elanslutningar
För att ansluta husvagnen till strömnätet finns en vanlig elingång till hands. Förtältsuttaget ger tillfälle att
koppla in 230Volt apparater i förtältet.(Tillval Ontour, De Luxe, De Luxe Edition) Vattenanslutningen gör att
det blir enkelt att fylla vattentanken med en slang. Alla utvändiga luckor är märkta med tydliga symboler.

Eluttag med TV-anslutning
I varje husvagn från Hobby finns
minst fem 230 V-uttag – samt
koaxialkablage och uttag för TVanslutning. (Exempel på montage)

13-polig anslutning till dragbil
Den 13-poliga släpvagnskontakten
försörjer inte bara broms och
positionslamporna med el. Utan den
tillåter även förbrukningen av 12-Volts
funktioner i vagnen från bilens batteri.

Förvaringsutrymme under sittgrupperna
Varje sittgrupp erbjuder ett lättåtkomligt förvaringsutrymme för allt som ni gärna tar med på resan.

Stor färskvattentank
Den från utsidan påfyllningsbara färskvattentanken finns
lättåtkomlig under sittgruppen eller sängen. Ett stort skruvlock
förenklar rengöringen. (Bilden visar 50-Liters Färskvattentank)

Enkel tömning
Hos flertalet av modellerna med externt tvättställ finns luckan
för uttagning av toa-kassetten på vagnens vänstra sida.Detta
förenklar tömningen som därmed inte måste ske genom
förtältet.

HOBBYKOMPLETT TEKNIK
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HobbyConnect

Hobby Ljudsystem

12 V Autarkpaket och modern batterihantering (Svensk standard)
TV-hållare med svängarm

Hobby CI-BUS-Bordmanagement
med TFT-display

MyHobby-App

Reservhjulshållare

Eleganta lättmetallfälgar

Golvvärme

EXTRAUTRUSTNING
Ni har en speciell hobby eller speciella utrustningsönskemål? För detta
finns det passande utrustning och många individuella lösningar. Med
dessa kan ni utrusta er husvagn specifikt efter egna önskemål och behov.
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Rymligt garage
Garaget har plats för rejäl resepackning.
(beroende på modell)

THETFORD-Servicelucka med enkelt lås
Till många modeller kan man välja en extra
servicelucka.

Elegant markis från THULE OMNISTOR
Skyddar mot sol och regn: Markiserna från
THULE OMNISTOR är perfekt anpassade till
Hobby-husvagnen.

Stabilt bakre cykelställ
THULE's cykelställ passar perfekt på Hobbys
husvagnar. De låsbara armarna förhindrar att
cyklarna rör sig under färd och är manuellt
justerbara.

Eleganta lättmetallfälgar
De eleganta lättmetallfälgarna kompletterar
husvagnen på ett fullständigt perfekt sätt. (bilden
visar färgvarianten svartpolerad, ingår standard i
Premium)

AL-KO-reservhjulshållare
Kan levereras med flera modeller: den lätta
AL-KO-reservhjulshållaren. Genom reservhjulets
placering under husvagnen sparar man mer plats
t.ex. i gasolkofferten.

THULE cykelhållare
Du kan lätt transportera cyklar i cykelhållaren
på dragbalken och får därmed även en jämn
viktfördelning.Med bara ett handtag går denne
att fälla fram så att man enkelt kommer åt
gasolkofferten. (beroende på modell)

Elektroniskt stabiliseringssystem Knott ETS Plus
Den högeffektiva sensorn övervakar under färden
kontinuerligt husvagnens rörelser. ETS Plus
hjälper sedan med blixtens hastighet effektivt mot
uppkommande slingrande rörelser och bromsar
vid fara automatiskt.

EXTRAUTRUSTNING
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Utdragbar sängbreddare
Flera av våra husvagnar har en utdragbar sängbreddare som tillval. Med hjälp av extradynor kan
man skapa en stor liggyta. (beroende på modell)

3-våningssäng för barn
Istället för den nedre förvaringslådan under våningssängen
kan man istället komplettera med en tredje säng.
(beroende på modell)

Fällbar barnsäng över mittsittgrupp
För många modeller med mittsittgrupp är även
den fällbara barnsängen möjlig. På så vis får
du med bara ett snabbt handtag en ytterligare
sovplats.

UKF- Planlösning
Mer plats för den andra generationen. För utvalda
planlösningar med långbäddar fram finns även
möjligheten att istället få en dubbelsäng ihop
med en våningssäng. På så vis kan man även på
medelstora modeller få upp till sex sovplatser.
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Queensbed på tvären fram
I många planlösningar (t.ex. UL och CL) med långbäddar fram finns
möjligheten att ersätta dessa med en tvärställd queensbed istället.
(Beroende på modell)

Kallskummadrass
Kallskummadrassen erbjuder med sina
7 olika hårdhetszoner sovkomfort i
lyxklass.

Gasolugn
Baka bröd eller gör en hembakad pizza till middag –
nu är det lätt gjort även på resan, tack vare en ugn
som kan byggas in som extrautrustning.
(Ej De Luxe 400 SFe; placering beroende på
modell, avbildning kan skilja)

Uttagbar formsydd golvmatta
Den optimala formsydda golvmattan
ger en bekväm känsla i husvagnen
precis som hemma. Den består av
flera delar som är perfekt utformade
just för din modell. För rengöring kan
man helt enkelt plocka ur den,

Dusch i WC
Tillvalet Dusch gör att sidobadrummet kan
omvandlas till en praktisk dusch.
(Beroende på modell)

DOMETIC köksfläkt
En köksfläkt kompletterar
köksutrustningen och håller matoset
borta. (beroende på modell)

Mikrovågsugn
Lika bekvämt som hemma:
Mikrovågsugnen är perfekt för att
snabbt värma mat. (beroende på
modell)

Cityvatten anslutning
Fast vattenförsörjning med vanlig
standardkoppling fyller vattentanken
automatiskt från den offentliga
vattenförsörjningen.

Utvändigt gasoluttag
Utvändig anslutning för
gasdrivna apparater

EXTRAUTRUSTNING
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Hobby CI-BUS-styrning med TFT-Display
TRUMA, ALDE eller DOMETIC: Med dem övergripande ikonerna och grafiken i Hobby's ny TFT-display
förenklas användningen av din husvagn. Därmed kan man enkelt navigera med de redan bekanta ikonerna.
Statusar som t.ex. datum/klockslag, inner-/yttertemperatur, vattennivå i färskvattentank tillsammans med
batteriövervakning kan alla avläsas enkelt i panelen. Även andra BUS-funktioner som värme, klimatanläggning
och elektriska takluckor kan styras centralt. Systemet är standardiserat, uppdaterbart och kompatibelt med
kommande produktgenerationer. Redan nu kan man styra upp till 15 enheter direkt från styrpanelen.

HobbyConnect
Det av Hobby utvecklade M2M-systemet HobbyConnect
möjliggör att fjärrstyra den kompletta tekinken på husvagnen
från sin smartphone. Förutsättnignen är MyHobby-appen. Tid,
temperatur, vattennivå, samt batteriövervakning är ett axplock
av styrmöjligheter eller information som kan utläsas i appen.

ALDE-vattenburen värme
ALDEs vattenburna värme 3020 HE
med den totala effekten av 8500
Watt och en integrerad 8,4 liters
varmvattenberedare är tillgänglig från
modell 490. Värme och varmvatten
kan gå ihop men även ske oberoende.

HobbyConnect
ready

Ljussystem
g
nläggnin
Parabola

Värme

läggning
Klimatan

ay
TFT-Displ
rjning

sö
Vattenför
g
ervaknin
Batteriöv

12 V Autarkpaket och modern batterihantering (Svensk standard)
Den intelligenta Batterisensorn IBS levererar all viktig information som t.ex. laddningstid, laddningsström
och laddningsspänning samt även urladdningstiden i batteridrift. Alla värden kan man läsa av i TFT-panelen.
Batterisensorn talar om det exakta behovet av laddström för laddaren och möjliggör därmed allt från mjuk
underhållsström till 100-procentig laddning. Laddningstiderna reduceras därmed ca. 30% jämfört med
konventionella laddare.
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Även övriga BUS-kompatibla enheter som t.ex. värmepanna
och AC kan styras centralt. HobbyConnect agerar härmed
som koppling mellan BUS-systemet i husvagnen och internet.
Med detta kan man närapå från vilken palts som helst på
jorden skapa en direkt koppling till husvagnen. Datautbytet
sker i båda riktningar över en särskilt webserver. Det är därför
möjligt, att motta Push-notiser ifall t.ex. under en stöld byter
position.

Snabb värme tack vare TRUMAVarioHeat
TRUMA VarioHeat "comfort" kan
väljas till alla husvagnar upp till 495
(Standard 460 SFf). Den erbjuder
2 värme steg, värmer upp vagnen
i en handvändning och anpassar
effekten automatiskt efter önskad
rumstemperatur. Som digital
Gaspanna låter den sig enkelt kopplas
in i Hobbys CI-BUS system.

Golvvärme
Alla husvagnar från Hobby kan
levereras med elektrisk golvvärme.
Värmeslingorna i golvet förhindrar
köldbryggor och kalla fötter.

TRUMA-boiler för 14 liter, elektrisk
Den effektstarka varmvattenberedaren
som finns som tillval tar vattnet från
15 °C till 70 °C på bara 70 minuter.
Den långa värmelagringen ger extremt
korta eftervärmningstider och sparar
på så sätt energi och pengar.

Vattenburen golvvärme
Maximala komfort erbjuder
kombinationen av vattenburen
värme samt vattenburen golvvärme.
Golvet värms upp utav ett system
av rörledningar i golvet som
genomströmmas utav vatten. I
kombination med spridningsplattor
fördelas värmen över golvytan.

Elektrisk värme
Den elektriska värmen TRUMA
Ultraheat stödjer Truma gaspannan
och använder sig av de befintliga
luftkanalerna. Den bidrar till snabbare
uppvärmning. (svensk standard)

USB-Laddningsuttag
Med detta tillval kan man ladda två
mobila enheter samtidigt. Dessutom
finns LED läslampor för barnens
sängar, var och en med ett inbyggt
USB-laddningsuttag

TV-hållare med svängarm
Finns för flera modeller: en svängbar TV-hållare som låter
dig se på TV i soffgruppen eller i sängen – testvinnare i tyska
specialmagasinet „Camping, Cars &; Caravans“. Ett utdragbart
fäste monteras i de vagnar där det ledade fästet av platsbrist
ej kan monteras

Air condition DOMETIC
FreshJet med värmefunktion
Den takmonterad klimatanläggningen
erbjuder 4 reglerbara luftströmmar.
Den komfortabla enheten arbetar
sparsamt och angenämt tyst.

Parabolanläggning
Till den helautomatiska
parabolanläggningen Cap 650
Kathrein hör en vridbar platt antenn
med god räckvidd. Den är endast 21
centimeter hög och tillkännagiver sig
med en enastående aerodynamik.
Då antennen arbetar över en dubbelLNB kan man ansluta 2 mottagare till
systemet.

Blaupunkt 4.1-ljudsystem med kraftfull subwoofer
Ett mångsidigt underhållningssystem för radio- och
musikspelning (CD,USB,SD-kort) med komfortabel styrning
av alla funktioner med fjärrkontroll. För en utmärkt
ljudupplevelse är fyra högtalare placerade på optimala
ställen i boytan.

EXTRAUTRUSTNING

95

KLÄDSEL
VARIANTER FÖR VARJE SMAK

Taiga
Standard för Ontour
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Patch
Standard för De Luxe

Avus
Standard för De Luxe Edition

Torino
Standard för Excellent

Jawa
Standard för Prestige

Vermont
Alternativ standard för Premium

Kentucky
Alternativ standard för Premium

Villa
Standard för Landhaus

Skinnklädsel
Tillval för Premium och Landhaus

Capri
Tillval för alla modeller

KLÄDSELVARIANTER
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DUBBELSÄNGAR
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

QUEENSIZE

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

Prestige

Prestige

4

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

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

TEKNISKA DATA

UTFÖRANDE

Sovplats

2

Bäddpatser

F

Dubbelsäng

B

Främre sittgrupp

L

totallängd

Sittgrupp

2

Barnsovplatser

Fe

Dubbelsäng
separat tvättutrymme

C

Soffsittgrupp

B

Totalbredd

Kök

Nedfällbar säng

Ff

Queensbed (fristående
dubbelsäng)

D

Dinette

G

tekniskt tillåten totalvik

Badrum

Dubbelaxel

H

Nedfällbar säng

M

Mittsittgrupp

Förvaring

Kylskåp, 96 Liter

K

Barnsängar

S

Sidosittgrupp

Slim Tower-kylskåp, 140 Liter

L

Långbäddar

U

Rundsittgrupp

W

Badrum bak

Super Slim Tower-kylskåp, 150 Liter

4

Excellent

770 CFf

TECKENFÖRKLARING

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

Landhaus

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

ENKELSÄNGAR
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

BARNSÄNGAR

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

TILLVALSUTRUSTNING

Dubbelsäng och våningssäng
istället för enkelsängar
(beroende på modell ti llgänglig
som CKF, KFU, UKF för CL, LU
och UL-planlösningar, från 560)

Tvärställd queensbed istället
för enkelsängar
(Beroende på modell ti
llgänglig för CL,
LU och UL-planlösningar)

MODELLÖVERSIKT
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DIN AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE

OBSERVERA

I VÄRLDEN

TYSKLAND

Modellerna som avbildats i broschyren innehåller delvis även
specialutföranden resp. dekorationer som inte tillhör det
serietillverkade leveransomfånget. Vi reserverar oss för avvikelser
i strukturer och färger gentemot avbildade inredningsföremål, i
den mån de beror på de använda materialens natur och gängse
kvalité. Det samma gäller för tekniska ändringar på fordonet, i den
mån den sammanlagda produktkvalitén förblir likvärdig eller blir
bättre och användningsändamålet inte hämmas.

Belgien · Bulgarien · Chile · China · Danmark · Tyskland · Estland
Finland · Frankrike · Grekland · Storbritannien · Irland · Island
Israel · Italien · Japan · Mongoliet · Luxemburg · Nederländerna · Norge
Österrike · Polen · Portugal · Rumänien · Sverige · Schweiz
Slovenien · Spanien · Sri Lanka · Sydkorea · Thailand · Tjeckien · Ungern

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

ÄLSKA LIVET
SE

HUSVAGNAR, Säsong 2018, Gäller från Augusti 2017

QUALITY MADE IN GERMANY

www.hobbycaravan.se
www.facebook.com/
hobbycaravansverige

