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Naar aanleiding van het 50-jarige jubileum bedankt Hobby zich bij zijn 

klanten met de Anniversary Edition van twee unieke campers. U kunt  

kiezen uit de varianten V65 GE met eenpersoonsbedden achterin of de 

T70 F met Frans bed en luxe wasruimte.

De campers beschikken niet alleen over het onmiskenbare 50-jaar- 

Hobby-design, maar kenmerken zich bovendien door hun hoogwaardige 

jubileumuitvoering die in vergelijking met de toch al luxueuze HOBBY-

KOMPLETT totaaluitvoering nog meer biedt.

Daartoe behoren onder andere getinte dubbelglas-uitzetramen, de 

gasaansluiting aan buitenzijde, de lichtmetalen velgen, de gasdrukregelaar 

TRUMA DuoControle met remote indicator, de antenne-installatie van 

Kathrein en tot slot de bekleding van de bestuurdersstoel met fraai 

50-jaar-Hobby-stiksel en twee kussens en zachte fleecedekens elk met 

het 50-jaar-Hobby-logo. 

ANNIVERSARY EDITION 50 YEARS
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Het uitwisselen van data verloopt via een speciale webserver. U kunt daardoor overal ter wereld 
"push"-berichten ontvangen op uw mobiele apparaat. Bijvoorbeeld als uw voertuig van zijn plaats wordt 
gehaald bij diefstal. De MyHobby App geeft u tevens informatie over campings en staanplaatsen, maar 
ook over dealers en servicepunten. 

Regalen aan het hoofdeinde van de bedden
De panelen aan het hoofdeinde van de bedden 
zorgen voor sfeer. Bovendien vindt u daar de 
centrale lichtschakelaar en een makkelijk te 
bereiken legplank, een ideale plek voor uw 
boeken, leesbril en andere spullen die u bij de 
hand wilt hebben. (T70 F)

Bedverbreding
Met een extra matrasdeel kunnen de eenper-
soonsbedden snel worden omgetoverd tot één 
groot bed en dankzij het nieuwe laddersysteem 
is instappen heel eenvoudig. (V65 GE)

HobbyConnect - netwerk van de toeksomst
Met het exclusief voor Hobby ontwikkelde M2M systeem kunt u de boordtechniek sturen met  
uw smartphone of tablet. De bediening gaat via de MyHobby app. Datum, tijd, binnnen- en  
buitentemperatuur, inhoud van de watertank, of de werking van de accu, kunnen via de MyHobby  
app worden afgelezen of direct geactiveerd. Ook kunnen via BUS aangesloten componenten als  
verwarming of airco aangestuurd worden. HobbyConnect fungeert daarbij als interface tussen het  
CI-BUS boordmanagement systeem en het internet.

Kaderramen
De hoogwaardige, getinte dubbelglas- 
uitzetramen sluiten naadloos aan op de  
buitenwand – het ziet eruit als één geheel.

Lichtmetalen velgen 
Voor de sportievelingen zijn er de lichtmetalen 
velgen. Als echte eyecatcher zorgen zij voor 
een nog fraaier exterieur.

ANNIVERSARY EDITION
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ANNIVERSARY EDITION

MOTOR VERSNELLINGSBAK CILINDERINHOUD VERMOGEN V65 GE T70 F
FIAT Ducato 2,3 l - 130 Multijet II 6 versnellingen handgeschakeld 2.287 ccm 96 kW/130 PK ● ● 
FIAT Ducato 2,3 l - 150 Multijet II 6 versnellingen handgeschakeld 2.287 ccm 109 kW/150 PK 11 o o 
FIAT Ducato 2,3 l - 180 Multijet II 6 versnellingen handgeschakeld 2.287 ccm 130 kW/177 PK 11 o o 

CHASSIS TECHNISCH TOELAATBARE TOTAALMASSA V65 GE T70 F
Fiat verlaagd chassis Light 3.500 kg ● ● 
Fiat verlaagd chassis Light 3.650 kg o o 
Fiat verlaagd chassis Maxi 4.250 kg (alleen met 130 pk motor) 40 o o 
Fiat verlaagd chassis Maxi 4.400 kg (alleen met 150 pk en 177 pk motor) 40 o o 

CHASSIS V65 GE T70 F
Aantal assen 2 2 
Voorwielaandrijving ● ● 
Wielbasis  mm 3.800 4.035 
Bandenmaat 225/75 R 16 CP 225/75 R 16 CP 
Draaicirkel m 13,89 14,43 

MATEN EN GEWICHTEN V65 GE T70 F
Totale lengte mm 6.798 7.444 
Totale breedte mm 2.160 2.330 
Totale hoogte mm 2.802 2.802 
Stahoogte / stahoogte onder hefbed mm 1.984 1.984 
Technisch toelaatbare totaalmassa 1 kg 3.500 3.500 
Leeggewicht 2.828 2.977 
Massa in rijklare toestand 2 3.008 3.157 
Bijlading 3 492 343 
Toelaatbaar aanhangergewicht (geremd) 4 kg 2.000 2.000 
Dikte (vloer / dak / wand) mm 42/34/34 42/34/34 

ZITPLAATSEN V65 GE T70 F
Aantal personen tijdens rijden 5 4 4 
Driepuntgordels 4 4 

SLAAPPLAASTEN V65 GE T70 F
Aantal slaapplaatsen / slaapplaatsen optioneel 2/1 2/1 
Bedmaat midden (lengte x breedte) mm 1.950 x 1.010/480 2.120 x 1.010/970 
Bedmaat achter (lengte x breedte) mm 2.000 x 760; 1.900 x 760 2.000 x 1.400/1.100 

INHOUD V65 GE T70 F
Inhoud brandstoftank l 90 90 
Afvalwatertank l 96 96 
Schoonwatertank 6,7 l 10/100 10/100 

BOORDTECHNIEK V65 GE T70 F
Inbouwplaats schoonwatertank (zitbank / gordelbok) ● ● 
Plaats gasflessen kg 2 x 11 2 x 11 
Oplaadapparaat 25 A 25 A 
Aantal contactdozen (12 V / 230 V) 3/5 2/5 

GARAGEDEUREN / SERVICELUIKEN V65 GE T70 F
Garagadeur bijrijderskant (openingsmaat: breedte x hoogte) mm 570 x 1.010 – 
Garagadeur bijrijderskant (openingsmaat: breedte x hoogte) mm 570 x 1.010 – 
Serviceluik (openingsmaat: breedte x hoogte) mm – 900 x 510 

● Standaard uitrusting o OPTIONELE UITRUSTING – Technisch niet mogelijk



V65 GE

L: 6.798 mm · B: 2.160 mm 
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T70 F

L: 7.444 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg
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De Hobby Anniversary Edition is een echte eyecatcher: het dynamische design van het exterieur  
met het jubileumlogo geeft de camper een individuele touch. 

  Originele FIAT 16" lichtmetalen velgen

  Openslaande ramen, dubbelglas en getint

  Uitneembaar tapijt in woonruimte

  L-zitgroep met eenzuils heftafel, 360° draaibaar (alleen T70 F)

  Bedverbreding, incl. extra matras en ladder (alleen V65 GE)

  Gasdrukregelaar TRUMA DuoControl incl. crash-sensor + remote indicator

  Buitenaansluiting voor gas

  Alarm voor gassen als narcosegas, propaan en butaan

  HobbyConnect afstandsbediening voor boordtechniek via de MyHobby-app

  Dubbel USB stopcontact, in woon- en slaapgedeelte

  LED-flatscreen 19" incl. tuner / receiver en dvd-speler

  KATHREIN CAP 650 SAT ontvanger, incl. TWIN-LNB

  2 kussens en zachte fleecedekens elk met 50-jaar-Hobby-logo

  50-jaar-Hobby-exterieurdesign

  Bestuurderstoel met 50-jaar-Hobby-stiksel

 DYNAMISCH DESIGN 

ANNIVERSARY EDITION

MODELLEN

TECHNISCHE GEGEVENS
Totale lengte

Totale breedte

Totale hoogte

Technische toelaatbaar totaalgewicht

UITVOERING
Van

Halfintegraal

Eénpersoons bedden

Tweepersoonsbed

Garage

ANNIVERSARY EDITION

Zie voor extra uitvoeringsdetails en de betekenis van de voetnoten 
onze actuele prijslijst. 



QUALITY MADE IN GERMANY

WERELDWIJDOPMERKING DUITSLAND

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

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

België · Bulgarije · Chili · China · Duitsland · Denemarken · Estland 
Finland · Frankrijk · Griekenland · Groot Brittannië · Ierland · IJsland 
Israel · Italië · Japan · Luxemburg · Nederland · Noorwegen · Polen 
Portugal · Republiek Korea · Roemenië · Zweden · Zwitserland 
Slovenië · Thailand · Tsjechië · Oostenrijk

De modellen die in de prospectus staan afgebeeld, bevatten 
deels ook speciale uitrustingen resp. decoraties die niet tot de 
standaard leveringsomvang behoren. Afwijkingen in structuur 
en kleur ten opzichte van de afgebeelde inrichtingsobjecten 
blijven voorbehouden, voor zover dit in de aard van de gebruikte 
materialen ligt en dit in de handel gebruikelijk is. Hetzelfde geldt 
voor technische wijzigingen aan het voertuig, voor zover de pro-
ductkwaliteit in zijn geheel gelijkwaardig blijft of verbeterd wordt 
en de toepassing niet wordt beïnvloed.
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