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Hobby VANTANA representerer en helt ny klasse bobiler som er en ekte venn på veien og en 

fornøyelse å bo i. Her finner du innvendig design og høy komfort, praktiske løsninger og intelli-

gent plassutnyttelse. Verdt å merke seg fra Hobby er deres egetutviklede og patenterte SlimLine 

kjøleskap og et skyvbart toalett som er utviklet spesielt for VANTANA. 

Nyt ferien!

VANTANA DEN AKTIVE

K60 Fs, møbeldekor Bronze Metallic / Stone Grey Metallic, stoffkombinasjon Capri 
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K60 FT

PATENTERT AV HOBBY

KJØLESKAP
SLIMLINE
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K60 FT

K60 Fs

VANTANA
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K65 Es

K65 Es, møbeldekor, Ashai Esche / Magnolia Metallic, stoffkombinasjon Mali
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K65 Es

K65 Es

K65 Es
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 ●  Effektiv isolering
Karosseriet til VANTANA er isolert med B6-høyytelses isolasjon og 
XPS-skum som bidrar til å stive av karosseriet og dempe kjøretøystøy.  
I tillegg holdes også både kulde og varme ute, noe som sikrer et  
behagelig inneklima.

 ○  LED-lys over inngangsdøren med 
integrert vannavløp
LED-lys over inngangsdøren gir 
godt lys når en skal inn og ut. Den 
integrerte vannavløpslisten leder 
vann unna.

 ○  REMIS plisseegardin-system til front- og 
sidevinduer i førerhuset 
Det velkjente plissegardin-systemet fra REMIS 
beskytter førerhuset mot sol og uønsket innsyn.

 ●  Perfekt overgang til førerhuset
Alt på en flate: en ekstra bred 
overgangslist gir en jevn overgang 
mellom førerhus og bodel.

 ●  Åpningsbare bodelsvinduer i høy kvalitet
De tonede vinduene som er støpt i former gjør 
de mer resistent mot spenninger og deformas-
jon. En annen positiv effekt er bedre lydisolas-
jon i tillegg til et bedre forseglingssystem mot 
fuktinntrengning.

 ○ Sidevindu i soverom
Et ekstra sidevindu på høyre eller venstre side i  
soverommet gir mer dagslys. (modellavhengig)

 ○ Thule Elite sykkelstativ
Med en egenvekt på bare 10,5 kg 
og en nyttelast på hele 35 kg er 
sykkelstativet fra THULE optimal 
for transport av to sykler. En annen 
fordel er at monteringen skjer uten 
boring og at begge bakdørene kan 
åpnes helt selv med sykler  
på stativet.
(kun mulig i K65 FT og K65 Es) 

 ●  Integrerte kombikassetter med plisseegardin 
og myggnett 
Alle sidevinduer er utstyrt med integrerte kom-
bikassetter som beskytter mot sol og insekter.

PÅBYGG 

PUR-ramme

B6 Høyytelses isolasjonXPS-isolasjon

 ● Standardutstyr  ○ Ekstrautstyr
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 ●  Smarte og fleksible løsninger bak i bybobilen
Bak i bybobilen er det gode lagringsmuligheter for fritids- og sportsutstyr. Kite-utstyr? Terrengsykkel?  
Ikke noe problem: dette festes lett ved hjelp av de justerbare festeanordningene.

 ●  Romslige overskap med Soft-Close
Overskapene med Soft-Close hengsler lukker 
seg lydløst og holder samtidig dørene igjen 
under kjøring. LED-lyslister i overskapene gir  
en ekstra hyggelig atmosfære.

 ● Gjennomtenkt luftsirkulasjon
Optimal sirkulasjon for varmluften; luftespalter  
i overskapene og god avstand mellom vinterryg-
glener og yttervegg sørger for god luftgjennom-
strømning som begrenser kondensdannelse.

 ● Fleksibel sengebunn
Dersom sengebunnen slås opp til siden  
frigjøres ekstra plass til større sportsutstyr.  
Festestropper holder alt på plass under kjøring.

 ●  Låsbart oppbevaringsrom over førerhus
Praktisk og sikkert: det store låsbare  
oppbevaringsrommet for ekstra lagringsplass.

UTSTYR

LAGRINGSPLASS
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 ● Capri 
Standard ved møbeldekor Bronze 
Metallic/Stone Grey Metallic

 ● Mali
Standard ved møbeldekor Ashai 
Esche/Magnolia Metallic

 ○ LED-svanehalslampe
Den eksklusive leselampen over 
sittebenken gir godt lys med lavt 
energiforbruk. Her kan du lese en 
bok eller studere reiseruten for 
neste dag.

 ○ Barnenødseng i sittegruppen
Med en ekstra utfyllingspute kan sittegruppen enkelt gjøres om til en  
seng for små gjester

 ●  Fast sittebenk
Med praktisk skyvbar sittepute 
(sidelengs)

 ○ Avus
Ekstrautstyr i alle modeller og 
møbeldekorer

 ○ Nevada
Ekstrautstyr i alle modeller og 
møbeldekorer

* Tekniske angivelser for Hobby SlimLine-kjøleskap følger EU-normen: 517/2017: tC02 
eq=0,058t / GWP = 1430 / inneholder drivhusgass / kjølemiddel R 134a

 ●  Ekstra lagringsplass i gulvet
Her utnyttes all plass optimalt. 
Lagringsplass under sittebenken 
og i gulvet sikrer at alt har sin faste 
plass.

 ● Nettinglomme ved inngangsdør
Praktisk og lett tilgjengelig:  
I nettinglommen på kjøkkenet  
kan du oppbevare dine ferieblader.

STOFFKOMBINASJONERBODELEN

 ● Standardutstyr  ○ Ekstrautstyr

KOMBINASJONSMULIGHTER FOR ENHVER SMAK
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 ●  SlimLine kjøleskap*
Hobby's nyutviklede og patenterte SlimLine kjøleskap er diskret integrert i overskapet på kjøkkenet og 
utnytter plassen maksimalt. Dette er et kompressorkjøleskap med en smart oppdeling; på to sider finner 
man skap til kjølevarer og i midten en praktisk uttrekkbar skuff til flasker og drikkevarer. Her er det enkelt 
plass til 1,0 liters flasker. Dette stillegående kjøleskapet har både nattsenking og en boosterfunksjon, og 
kan enkelt styres via TFT-panelet eller "myHobby" appen. 

 ●  LED kjøkkenbelysning og separate stikkontakter
En LED-lyslist over komfyr og oppvaskkum gir optimal 
belysning av kjøkkenbenken. En annen detalj: to 230 V 
stikkontakter på kjøkkenet.

 ○  Myggnettplissee til skyvedøren
Åpen dør med myggnettingen 
trukket for gir frisk luft inn mens 
insekter holdes ute.

 ●  Skyvedør med vindu og hyller
Bedre utsyn og mer lys inn i bode-
len samt en integrert rullegardinkas-
sett; det store vinduet og hyllene i 
skyvedøren er smarte og praktiske.

 ●  Kjøkkenskuffer i komfortklassen
Kjøkkenskuffer med belysning som kan trekkes helt ut gir 
deg enkel tilgang og fullt overblikk. Med soft-selvinntrekk 
lukker skuffene seg mykt og lydløst, og de holdes låst med 
en solid Push-Lock-lås.

 ●  Forlengelse av benkeplaten
Det kompakte kjøkkenet er et eksempel på 
intelligent plassutnyttelse i VANTANA. Den 
smarte «fold-up» benkeplaten gir deg ekstra 
arbeidsflate.

 ●  Praktisk oppvaskbenk med kokebluss
Kokebluss og oppvaskbenk er en hel enhet i 
edelstål som er enkel å holde ren. God avstand 
mellom begge kokeblussene gir bedre plass 
til større kjeler. Kokeblussene har elektrisk 
tenning, og et todelt glasslokk som gir større 
benkeflate ved behov. (modellavhengig)

KJØKKEN

UTSTYR
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 ●  Sidestilt bad med praktisk dusjsøyle
Det kompakte sidestilte badet med integrerte 
sjalusidører sørger for god komfort. En praktisk 
detalj er dusjsøylen med integrert vask.  
(modellavhengig)

 ● Gode lagringsmuligheter
Elegant og praktisk: bak speildørene er det  
god plass til baderomsartikler.

 ●  Kompakt bad med skyvetoalett
Det nye kompaktbadet utnytter plassen maksimalt. Toalettet er skyvbart inn under sengen  
og gir bedre plass til å dusje. En perfekt løsning som gir bedre romutnyttelse.

 ● Smart løsning
For at toalettet ikke skal bli vått når man dusjer 
trekkes luken opp

 ●  Ferskvanntank
Den lett tilgjengelige ferskvanntanken er  
frostbeskyttet montert bak i bilen.

 ●  Åpningsbart melkehvitt vindu 
Det åpningsbare vinduet gir naturlig lys og  
god ventilasjon på badet. Melkehvitt vindu  
gir minimalt innsyn.

BAD

 ● Standardutstyr  ○ Ekstrautstyr
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 ●  Hobby CI-BUS styring med TFT betjeningspanel
Hobbys egenutviklede CI-BUS-Bordmanagementsystem styrer alle enheter og funksjoner i et eget nettverk. Ved hjelp av dreieknappen og seks ekstra soft-brytere 
plassert under displayet er det enkelt å navigere mellom de forskjellige menyene. Enten det er TRUMA, DOMETIC eller andre produsenter: Hobby's TFT- 
betjeningspanel benytter gjenkjennelige symboler og grafikk ved hjelp av bransjens felles grensesnitt. I displayet kan en lese av og gjøre innstillinger for dato/tid, 
inne og utetemperatur, vanntankmåler samt 12V lading og forbruk. Systemet er også klargjort for tilkobling av ytterligere BUS-kompatible komponenter, som  
f.eks varme- og klimaanlegg. Systemet er standardisert, kan oppdateres og er dermed kompatibelt med fremtidige generasjoner utstyr. Inntil 15 enheter kan  
kommunisere med kontrollpanelet. (NB! godkjenning fra produsent må sjekkes)

 ●  TRUMA-Combi varmluftsanlegg med  
varmtvannsbereder
Varmluftslangene fra TRUMA-Combi varmeren 
sprer varmluften optimalt i bobilen og sørger for 
behagelig innetemperatur. Betjening skjer over 
Hobby's TFT-panel samt også over det digitale 
panelet CP PLUS 6 fra TRUMA som befinner 
seg på soverommet.

 ●  Frostsikre installasjoner
Ferskvann- og spillvannstilførsel føres gjennom 
det oppvarmede doble gulvet i sittegruppen. 
Bodelsgulvet er glassfiberbelagt på undersiden 
og isolert med XPS-skum.

 ○  Moderne batteristyring
Den intelligente batterisensoren (IBS) gir deg alle viktige opplysninger som ladetid, ladestrøm og ladespenning, og ved batteridrift også restverdi / tid for både  
start- og bodelsbatteri (GEL/AGM batteri). Alle verdier kan leses av på TFT-betjeningspanelet. Batterisensoren leverer korrekt informasjon om ladebehov og spenning 
til batteriladeren for å sikre en skånsom lading etter det liniære-ladeprisippet for å oppnå nær 100% kapasitet på batteriet. Ladetiden vil være ca 30% kortere med 
IBS sammenlignet med konvensjonelle ladere. 

 HobbyConnect ready – mer informasjon på side 18.

BORDTEKNIKK

Varmluftsfordeling

varmluft

Frostsikre installasjoner

GFK (glassfiber)
XPS - isolasjon

HobbyConnect
ready

Parabol

Klimaanlegg

TFT-betjeningspanel

Lysstyringssystem

Varme

Vann

Batteristyring

TFT-betje-
ningspanel Overvåking

Informasjon

Lading 
Varmluftsr

Batterilader Start- og bodelsbatteri 
med HELLA-batterisensor 

UTSTYR
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 ○  HobbyConnect/„MyHobby“-App
Hobbys egenutviklede M2M-system HobbyConnect eksklusivt for fritidskjøretøy gjør det mulig å fjernstyre funksjonene på TFT panelet  
direkte fra en smarttelefon eller et nettbrett (med Wi-Fi). Her kan man via appen MyHobby lese av eller betjene funksjoner som dato/ 
klokkeslett, inne- og utetemperatur, vanntankmåler og batterilading/-forbruk, samt også styre andre BUS-kompatible enheter som varme  
og klimaanlegg. Hobby Connect fungerer som et grensesnitt for CI-BUS bordmanagement systemet i bybobilen over internett.

 ○  DOMETIC FreshJet takmontert klimaanlegg med varmefunksjon
Det takmonterte klimaanlegget har fire regulerbare luftuttak. Anlegget 
har lav vekt, er støysvakt og har et økonomisk strømforbruk.

 ○  Navigasjonssystem DAB+ ready inkl. CD- / DVD-spiller,  
ryggekamera og parkeringsguide
I tillegg til funksjonene navigasjon, DVD spiller og ryggekamera 
fungerer BLAUPUNKT AV-tuneren også som Bluetooth handsfree for 
telefon, mediaplayer og parkerings-APP.  Kan også leveres med DAB+ 
på forespørsel. (NB! det tas forbehold om bytte av leverandør i løpet av 
sesongen)

På denne måten kan man kommunisere med sin bybobil fra nesten hvor som helst i verden. Datautveksling foregår via toveiskommunikasjon 
over en egen webserver. Det vil på sikt være mulig å motta push-varsler på smarttelefon/nettbrett, for eksempel dersom bybobilen skulle 
flytte på seg eller bli stjålet fra sin faste plass.

BORDTEKNIKK

 ● Standardutstyr  ○ Ekstrautstyr



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 er virkelig et blikkfang: et dynamisk utvendig design med stilig dekor gir denne kompakte bybobilen sitt  
individuelle preg. I tillegg til lakkering i den hvite standardfargen kan den også som ekstrautstyr fås i tre andre farger.

MODELLER

 DYNAMISK DESIGN MODELLER
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TEGNFORKLARING

TEKNISKE DATA

Soveplasser

Sittegruppe

Kjøkken

Bad

Lagringsplass

Total lengde

Total bredde

Total høyde

Teknisk tillatt totalvekt

VARIANTER
Enkeltsenger

Dobbeltseng på tvers

Kompaktbad

Sidestilt bad ○ Sølv

 ● Hvit

 ○ Sjøgrå  ○ Svart



QUALITY MADE IN GERMANY

WORLDWIDEMERK TYSKLAND

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

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

Belgia · Bulgaria · Chile · Danmark · Estland · Finland · Frankrike · Hellas 
Irland · Island · Italia · Japan · Kina · Nederland · New Zealand · Norge 
Polen · Portugal · Romania · Storbritannia · Sverige · Sveits · Slovenia
Spania · Sri Lanka · Sør Korea · Thailand · Tsjekkia ·Tyskland · Ungarn
Østerrike

De avbildede modeller angir ikke alltid det standardmessige utstyr. 
Dekorasjoner og illustrasjoner følger ikke med. Trykk og fotote-
kniske avvik kan ikke utelukkes, og det tas forbehold om avvik i 
struktur og farge grunnet bruk av naturlige materialer.  
Rett til tekniske endringer, som beholder eller forbedrer  
produktkvaliteten og ikke påvirker bruksformålet forbeholdes.     
© Hobby-Wohnwagenwerk, Ing. Harald Striewski GmbH.
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