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VANTANA on aivan uuden luokan retkeilyauto. Ajaminen sillä on pelkkää nautintoa. Ja asuminen 

todellista iloa. Sen sisätilojen muotoilu asettaa uudet mukavuuden mittapuut monine nerokkaine 

tilankäytön ratkaisuineen. Ainutlaatuisia ovat Hobbyn patentoima SlimLine-jääkaappi sekä  

siirrettävä wc-istuin. 

Nauti lomastasi!

VANTANA AKTIIVISILLE

K60 Fs, kalusteet Bronze Metallic (pronssi) / Stone 
Grey Metallic (kivenharmaa), kangasyhdistelmä Capri 
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K60 FT

PATENTOITU HOBBY

JÄÄKAAPPI
SLIMLINE
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K65 Es

K65 Es, kalusteet Ashai Esche (saarni) / Magnolia Metallic, kangasyhdistelmä Mali
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K65 Es

K65 Es

K65 Es
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 ●  Tehokas lämmöneristys
VANTANAn kori on eristetty B6-tehoeristyksellä ja XPS-vaahdolla. Paitsi 
että se jäykistää koria ja pienentää ajoääniä, se pitää myös kylmän ja 
paahtavan kuumuuden ulkona ja saa aikaan miellyttävää huoneilmaa.

 ○  LED-sisäänkäynnin valo  
integroidulla veden poistolla
LED-valaistus sisääntulossa luo 
parasta näkyvyyttä sisään- ja 
uloskäyntiin. Integroitu sadevesilista 
johtaa sadeveden tehokkaasti pois.

 ○  REMIS-laskosverhojärjestelmä ohjaamon  
etu- ja sivuikkunoissa 
Luotettava REMIS-laskosverhojärjestelmä suojaa 
auringonvalolta ja epätoivotuilta katseilta.

 ●  Täydellinen yhteys ohjaamoon
Kaikki yhdessä tasossa: erikoisle-
veän kynnyksen ansiosta vaivaton 
yhteys ohjaamon ja asunto-osan 
välillä.

 ●  Laadukkaat, avattavat ikkunat
Sävytetyt ikkunat valmistetaan valumenetelmäl-
lä. Se tekee niistä yhdessä suuren materiaalivah-
vuuden kanssa huomattavasti vastustuskykyi-
sempiä jännityksiä ja sään muutoksia vastaan 
ja parantaa äänieristystä. Uusi tiivistystekniikka 
antaa parempaa suojaa kosteutta vastaan.

 ○ Sivuikkuna vuodetilassa
Enemmän päivänvaloa makuuhuoneessa suuren ikkunan 
ansiosta vasemmalla tai oikealla puolella (mallikohtainen).

 ○ Thule Elite - polkupyöräteline
Telineen paino vain 10,5 kg ja kan-
tavuus 35 kg – Thule on optimaa-
linen kahden polkupyörän teline. 
Etuna on myös ruuviton kiinnitys 
sekä se, että takaovi on avattavissa, 
vaikka telineessä olisikin pyöriä
(saatavissa malleihin K65 FT ja K65 Es).

 ●  Täysintegroidut kombi-kasettilaskosverhot ja 
hyttysverhot. 
Kaikissa sivuikkunoissa on Kombi-kasettiverhot 
suojaamassa auringolta ja itikoilta.

RAKENTEET 

Polyuretaani-
kehykset

B6-tehoeristysXPS-vaahto

 ● Vakiovarustus  ○ Erikoisvarustus
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 ●  Fiksu ja joustava takaosan tilanjako
Paljon tilaa loma- ja urheiluvälineille tarjoaa takaosan tavaratila. Polkupyörä tai pari tai muuta suurta?  
Ei hätää, käytännöllisten hihnojen ansiosta kaikki pysyy turvallisesti paikoillaan.

 ●  Yläkaapeissa paljon tilaa ja Soft-Close- 
mekanismi
Aivan ylös asti aukeavat kaappien luukut 
Soft-Close-tekniikalla tuovat paljon pääntilaa. 
Erityisen järeiden saranoiden ansiosta luukut 
aukeavat ja pysyvät auki hyvin. Lisämaustetta 
tuovat kaappien LED-valolistat.

 ● Takaatuulettuvat yläkaapit
Ylöspäin kohoavan lämmitysilman optimaalinen 
kierto: kaappien tuuletusaukot yhdessä eristyk-
sen kanssa ehkäisevät kosteutta ja hometta.

 ● Joustava sälepohja
Kun vuode on käännetty sivuun, Vantanassa 
voi kuljettaa suurempiakin urheiluvälineitä tai 
muuta kookasta. Kiinnityshihnat pitävät ajon 
aikana kaiken paikallaan.

 ●  Lukittava säilytystila ohjaamon yläosassa.
Käytännöllinen ja varma: Suuren lukollisen 
kaapin ansiosta lisää säilytystilaa.

LAADUKAS VARUSTUS

TAVARATILA
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 ● Capri 
Vakiona kalusteet Bronze Metallic 
(pronssi) / Stone Grey Metallic 
(kiven harmaa)

 ● Mali
Vakiona kalusteet Ashai Esche 
(saarni) / Magnolia Metallic

 ○ LED-joutsenkaulavalaisimet
Hienot lukuvalot istuinten yläpuolel-
la luovat kirkasta valoa minimaali-
sella virrankulutuksella. Ne säätyvät 
portaattomasti vaikka kirjan luke-
miseen tai seuraavan päivän reitin 
suunnitteluun.

 ○ Lasten varavuode istuinryhmässä
Lisäpatjalla istuinryhmästä saa käden käänteessä vuoteen pikkuvieraille.

 ●  Kiinteä istuinpenkki
Mukavat, sivusuunnassa  
liikutettavat kankaat.

 ○ Avus
Lisävarusteena kaikkiin malleihin ja 
kalusteisiin

 ○ Nevada
Lisävarusteena kaikkiin malleihin ja 
kalusteisiin

* Hobby SlimLine-jääkaapin tekniset tiedot VO (EU) 517/2017: tC02 eq=0,058t / GWP 
= 1430 / mukaisesti, sisältäen kasvihuonekaasut / kylmäaineen R 134a

 ●  Säilytystilat pohjassa
Täällä ei mikään tila jää käyttämät-
tä. Tilat istuimen alla ja lattiassa 
järjestävät kaiken tavaran omille 
paikoilleen.

 ● Verkkotasku sisääntulossa
Kätevä ja helposti käytettävä:  
verkkotaskussa keittiön vieressä  
lomalukemisto on nopeasti ja  
helposti saatavilla.

KANKAATOLOHUONE

 ● Vakiovarustus  ○ Erikoisvarustus

YHDISTELMÄVAIHTOEHDOT JOKAISEN MAUN MUKAAN
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 ●  SlimLine-jääkaappi*
Huippu-uutuus, Hobbyn kehittämä ja patentoima SlimLine-jääkaappi integroituu hienosti kalustuksen 
sisään ja tuo uutta, avaraa tilan tuntua. Tämän kompressorijääkaapin järjestely on fiksu: vasemmalla ja 
oikealla puolella on reilunkokoiset, omalla luukulla varustetut kylmäosastot ja niiden keskellä ulosvedettävä 
juomapullotila; sinne saa 1-litran juomapullot kätevästi. Hiljaisesti käyvässä jääkaapissa on yöalennus-  
ja tehotoiminto; sitä ohjataan ”MyHobby”-sovelluksen avulla TFT-paneelista. 

 ●  LED-valaistus ja pistorasiat keittiössä
LED-lista lieden ja altaan yläpuolella tuo optimaalista valoa 
työtasoille. Lisäyksityiskohta: 230V-pistorasiat keittiössä.

 ○  Hyttysverkko liukuovessa
Ovi auki, hyttysverho eteen – niin 
virtaa raikasta ilmaa sisään ja lentä-
vät kiusankappaleet pysyvät ulkona.

 ●  Liukuovi ikkunalla ja  
säilytyslokeroilla
Vapaa näkyvyys ulos, paljon valoa 
sisään ja integroitu pimennysverho – 
suuri ikkuna ja säilytystilat liukuovessa 
ovat superkäytännölliset.

 ●  Mukavansuuruiset keittiölaatikot
Suuret kokonaan avattavat, valaistut laatikot pitävät kaiken 
järjestyksessä ja niihin pääsee helposti käsiksi. Soft-meka-
nisminsa ansiosta laatikot sulkeutuvat hitaasti ja hiljaisesti. 
Tukevat lukot estävät laatikoita avautumasta ajon aikana.

 ●  Työtason laajennus
Kompakti keittiö on hyvä esimerkki Vantanan 
älykkäästä tilasuunnittelusta. Lisää laskutilaa saa 
käännettävästä lisätyötasosta.

 ●  Käytännöllinen liesi-allasyhdistelmä, jossa 
enemmän työtilaa
Kaasuliesi ja jaloteräsallas muodostavat ehjän 
kokonaisuuden, joka helpottaa puhtaana pitä-
mistä. Reilu tila kolmen arinan välillä helpottaa 
ruoan valmistusta myös suuremmilla kattiloilla 
ja pannuilla. Liekkien sytytys on sähkötoiminen. 
Lisätilaa saa tarvittaessa 2-osaisella turvallisuus-
lasikannella (mallikohtainen).

KEITTIÖ

LAADUKAS VARUSTUS
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 ●  Sivupesuhuone, jossa kätevä suihkupylväs
Kompakti sivupesuhuone integroidulla  
taiteovella tarjoaa mukavuutta pienessä tilassa. 
Käytännöllinen elementti on suihkupylväs  
integroidulla pesualtaalla (mallikohtainen).

 ● Runsaat säilytystilat
Kaunis ja käytännöllinen; peilikaapeissa  
hygieniatarvikkeet ovat kätevästi saatavilla.

 ●  Kompakti pesuhuone, jossa sisään käännettävä wc-istuin
Uusi kompakti pesuhuone käyttää tarjolla olevan tilan tehokkaasti. Wc-istuimen voi siirtää kaapin alle 
piiloon, joten suihkuun jää enemmän tilaa. Ja toinen positiivinen vaikutus; vuoteille jää enemmän tilaa.

 ● Kätevä luukku
Jotta sisään työnnetty wc-istuin ei kastuisi suih-
kun aikana, kätevä suojalevy käännetään ylös.

 ●  Pakkasenkestävä käyttövesisäiliö
Helpossa paikassa oleva käyttövesisäiliö on 
pakkasenkestävä ja asennettu tukevasti auton 
takaosaan.

 ●  Avattava ikkuna maitolasioptiikkaa 
Avattava ikkuna tuo luonnollista valoa ja 
mahdollistaa optimaalisen tuuletuksen  
pesutilassa. Sen maitolasipinta tuo  
toivottua yksityisyyttä.

PESUTILA

 ● Vakiovarustus  ○ Erikoisvarustus
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 ●  Hobby CI-BUS-ohjausyksikkö, jossa TFT-ohjauspaneeli
Hobbyn kehittämällä CI-BUS-laitehallintajärjestelmällä ohjataan kaikkia laitteita ja toimintoja auton omassa verkossa. Virtanäppäin ja kuusi Soft-Key-näppäintä 
mahdollistavat 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 standardisoitu, päivitettävissä ja yhteensopiva eri laitesukupolvien kanssa; jo nyt se voi kommunikoida 15 eri laitteen kanssa  
(huomioi eri laitteiden käyttöohjeet).

 ●  TRUMA-Combi lämmitysjärjestelmä  
lämminvesivaraajalla
TRUMA-Combi - lämmitysjärjestelmän putket 
jakavat lämmintä ilmaa optimaalisesti ympäri 
vaunua ja huolehtivat miellyttävän sisäilman 
saannista. Lämmityslaitteen käyttö tapahtuu 
Hobby TFT – paneelista ja digitaalisesta  
TRUMA CP PLUS – käyttöpaneelista  
vuodetilasta.

 ●  Pakkasenkestävä asennus
Täyttö- ja tyhjennysputket ovat lämmitettävässä 
kaksoispohjassa istuinryhmän kohdalla. Koko 
sisälattiassa on lasikuituvahvisteinen XPS-läm-
möneristys.

 ○  Moderneinta akkujen hallintaa
Älykäs akkuanturi (IBS) mittaa kaikki tärkeät tiedot, kuten latausajan, latausvirran ja latausjännitteen sekä omavaraisessa toiminnassa geeli- tai AGM-akun jäljellä ole-
van toiminta-ajan ja purkausvirran. Kaikki arvot voidaan lukea TFT-ohjauspaneelista. Akkuanturit lähettävät älykkäälle laturille latausvirran ja jännitteen tarkan tarpeen 
ja mahdollistavat siten rasittamattoman latauksen ominaiskäyrän mukaan 100-prosenttiseen lataukseen asti. Tämä järjestelmä lyhentää latausaikoja n. 30 % tavallisiin 
latureihin verrattuna. 

 HobbyConnect ready – lisätietoa sivulla 18.

ASUINOSAN TEKNIIKKA

Lämminilmaputkitus

Lämmin ilma

Täyttö- ja tyhjennysputket 
ovat pakkasenkestävät

Lasikuitu
XPS-lämmöneristys

HobbyConnect
ready

Satelliittiantennijärjestelmä

Ilmastointi

TFT-ohjauspaneeli

Valaistusjärjestelmä

Lämmitys

Vesijärjestelmä

Akkuhallinta

TFT-ohjauspaneeli
Valvonta

Tietoja

Lataami-
nen

Laturi Startti- ja asunto-osan akku 
HELLA-sensorilla 

LAADUKAS VARUSTUS
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 ○  HobbyConnect/„MyHobby“-App
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, vesisäi-
liöiden 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 auton CI-BUS-järjestelmän ja internetin välissä.

 ○  DOMETIC FreshJet -kattoilmastointilaite lämmitystoiminnolla
Kattoilmastointilaite toimii neljällä eri puhallusnopeudella. Mukava pieni 
nopeus toimii virtaa säästäen ja miellyttävän hiljaisesti.

 ○  Navigaatiojärjestelmä DAB+ ready, sis. cd:n, dvd:n,  
peruutuskameran ja leiripaikkadatapankin
BLAUPUNKT AV-viritin toimii dvd-soittimena, navigaattorina ja  
peruutuskameran näyttönä ja lisäksi tekee älypuhelimesta hands-freen 
Bluetooth-tekniikalla sekä keskus-media-soittimena sisältäen  
leiripaikkadatapankin. Saatavana myös DAB+:lla (mallivaihdos  
mahdollista kauden aikana).

Siksi on mahdollista olla suorassa yhteydessä autoon lähes maailman joka kolkasta. Dataa vaihdetaan molempiin suuntiin erityisellä  
nettiserverillä; siksi on mahdollista ottaa vastaa Push-viestejä, esimerkiksi silloin, kun ajoneuvo on varastettu ja poistunut alkuperäiseltä  
sijaintipaikkakunnaltaan.

ASUINOSAN TEKNIIKKA

 ● Vakiovarustus  ○ Erikoisvarustus



K60 Fs

L: 5.998 mm · B: 2.050 mm
H: 2.642 mm · G: 3.300 kg

K65 FT

L: 6.363 mm · B: 2.050 mm  
H: 2.642 mm · G: 3.500 kg

K60 FT

L: 5.998 mm · B: 2.050 mm  
H: 2.642 mm · G: 3.300 kg

K65 Es

L: 6.363 mm · B: 2.050 mm  
H: 2.642 mm · G: 3.500 kg
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Hobby VANTANA on oikea katseenvangitsija. Dynaaminen ulkodesign huokuu yksilöllistä tyyliä. Vakioväri-valkoisen lisäksi on  
saatavana kolme erikoisväritystä.

MALLISTO

 DYNAAMINEN MUOTOKIELI MALLISTO
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MERKKIEN SELITYKSET

TEKNISET TIEDOT

Nukkuminen

Istuinryhmä

Keittiö

Pesutila

Säilytystila

Kokonaispituus

Kokonaisleveys

Kokonaiskorkeus

Suurin sallittu kokonaismassa

SELITYS
Erillisvuoteet

Poikittainen parivuode

Kompakti pesuhuone

Sivupesuhuone ○ hopea

 ● valkoinen

 ○ kivenharmaa  ○ musta



SAKSALAINEN LAATUTUOTE

MAAILMANLAAJUINENHUOM! SAKSA

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

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

Alankomaat · Belgia · Bulgaria · Chile · Espanja · Etelä Korea · Irlanti 
Islanti · Iso-Britannia · Israel · Italia · Itävalta · Japani · Kiina ·  Kreikka 
Luxemburg · Norja · Portugali · Puola · Ranska · Romania · Ruotsi · Saksa 
Slovenia · Sri Lanka  · Suomi · Sveitsi · Tanska ·  Thaimaa · Tšekki · Unkari
Uusi-Seelanti · Viro

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

HOBBY-KAUPPIAASI VA
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