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Z okazji jubileuszu 50-cia istnienia, firma Hobby dziękuje swoim klientom

dwoma niepowtarzalnymi jubileuszowymi modelami samochodów  

kempingowych Anniversary Edition. Klienci mają do wyboru układy wnętrza 

V65 GE z łóżkami pojedynczymi w tylnej części pojazdu i T70 F z łóżkiem z 

materacem 140x200 cm i luksusową łazienką.

Wyruszają one w podróż nie tylko w niepowtarzalnym stylu z okazji 50-lecia 

istnienia firmy, lecz również z wysokiej jakości jubileuszowym wyposażeniem, 

rozszerzonym poza, i tak bogate, kompletne wyposażenie HOBBYKOMPLETT.

Należą do niego między innymi: podwójnie przeszklone i przyciemnione okna 

ramowe, zewnętrzne gniazdo przyłączeniowe gazu, felgi z metali lekkich, re-

gulator ciśnienia gazu TRUMA DuoControl ze zdalnym wskaźnikiem, instalacja 

satelitarna firmy Kathrein oraz tapicerka fotela kierowcy z wyhaftowanym logo 

„50 lat Hobby”, 2 poduszki dekoracyjne i 2 koce polarowe z wytłoczonym logo 

„50 lat Hobby”. 

EDYCJA JUBILEUSZOWA
Z OKAZJI 50-LECIA
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Dzięki temu z prawie każdego miejsca na świecie można uzyskać bezpośrednie połączenie z pojazdem. 
Wymiana danych odbywa się w obydwu kierunkach poprzez specjalny serwer WWW. Dlatego też 
możliwe jest otrzymywanie powiadomień push na mobilne urządzenie końcowe, na przykład gdy pojazd 
zostanie skradziony z miejsca postoju. 

Regały przy łóżkach od strony głowy
Wezgłowie łóżek nadaje przytulnego  
charakteru. Umieszczony jest na nim centralny 
wyłącznik oświetleniowy i łatwo dostępna  
półka regałowa. Idealne miejsce na książki, 
okulary i inne drobiazgi. (T70 F)

Poszerzenie łóżka
Dzięki dodatkowej tapicerce pojedyncze łóżka 
można szybko zmienić w jedno duże miejsce do 
spania. Nowy system drabinek ułatwia wejście 
do łóżek. (V65 GE)

HobbyConnect – sieć przyszłości
Zaprojektowany specjalnie dla pojazdów turystycznych firmy Hobby system M2M HobbyConnect 
umożliwia obsługę całej techniki pokładowej również za pomocą urządzeń mobilnych, takich jak  
smartfony i tablety. Warunkiem jest posiadanie aplikacji „MyHobby”. Aplikacja umożliwia odczytywanie 
lub bezpośrednie aktywowanie godziny, temperatur, poziomów napełnienia i stanu akumulatora.  
Centralnie można sterować także innymi komponentami pokładowymi, połączonymi z magistralą,  
takimi jak ogrzewanie i klimatyzacja. HobbyConnect zapewnia także połączenie systemu zarządzania 
urządzeniami pokładowym CI-BUS pojazdu turystycznego z Internetem.

Okna z ramami
Wysokiej jakości przyciemnione okna ramowe 
z podwójnym szkleniem nie wystają poza obrys 
ściany zewnętrznej – wszystko sprawia wrażenie 
jednej całości.

Felgi z metali lekkich 
Dla wszystkich wielbicieli sportowego stylu 
samochód kempingowy dostępny jest z felgami 
z metali lekkich. Podkreślają one w atrakcyjny 
sposób styl pojazdu.

ANNIVERSARY EDITION
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CENY – ŁĄCZNIE Z WYPOSAŻENIEM JUBILEUSZOWYM HOBBYKOMPLETT V65 GE T70 F
Cena loco fabryka z 23% VAT (bez akcyzy) € 68.208,00 74.410,00

SILNIK SKRZYNIA BIEGÓW POJEMNOŚĆ SKOKOWA MOC V65 GE T70 F
FIAT Ducato 2,3 l – 130 Multijet II 6-biegowa manualna 2.287 ccm 96 kW/130 KM ● ● 
FIAT Ducato 2,3 l – 150 Multijet II 6-biegowa manualna 2.287 ccm 109 kW/150 KM 11 o o 
FIAT Ducato 2,3 l – 180 Multijet II 6-biegowa manualna 2.287 ccm 130 kW/177 KM 11 o o 

RAMA DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA V65 GE T70 F
Niska rama podwozia Light FIAT 3.500 kg ● ● 
Niska rama podwozia Light FIAT 3.650 kg o o 
Niska rama podwozia Maxi FIAT 4.250 kg (tylko w połączeniu z silnikiem o mocy 130 KM) 40 o o 
Niska rama podwozia Maxi FIAT 4.400 kg (tylko w połączeniu z silnikami o mocy 150 KM i 177 KM) 40 o o 

PODWOZIE V65 GE T70 F
Liczba osi 2 2 
Napęd przedni ● ● 
Rozstaw osi  mm 3.800 4 035 
Rozmiar opon 225/75 R 16 CP 225/75 R 16 CP 
Koło skrętu m 13,89 14,43 

WYMIARY I CIĘŻARY V65 GE T70 F
Długość całkowita mm 6.798 7.444 
Szerokość całkowita mm 2.160 2.330 
Wysokość całkowita mm 2.802 2.802 
Wysokość wnętrza / wysokość wnętrza pod opuszczanym łóżkiem mm 1.984 1.984 
Dopuszczalna masa całkowita 1 kg 3.500 3.500 
Ciężar własny kg 2.828 2.977 
Masa w stanie gotowym do jazdy 2 kg 3.008 3.157 
Ładowność 3 kg 492 343 
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem 4 kg 2.000 2.000 
Grubość zabudowy (podłoga, dach i ściana) mm 42/34/34 42/34/34 

MIEJSCA SIEDZĄCE V65 GE T70 F
Liczba osób podczas jazdy 5 4 4 
Trzypunktowy pas bezpieczeństwa 4 4 

MIEJSCA DO SPANIA V65 GE T70 F
Liczba miejsc do spania / opcjonalnych miejsc do spania 2/1 2/1 
Miejsce do leżenia, środkowa część pojazdu (długość x szerokość) mm 1.950 x 1.010 / 480 2.120 x 1.010 / 970 
Miejsce do leżenia, tylna część pojazdu (długość x szerokość) mm 2.000 x 760; 1.900 x 760 2.000 x 1.400 / 1 

100 
POJEMNOŚĆ V65 GE T70 F

Zbiornik paliwa litr 90 90 
Zbiornik na ścieki litr 96 96 
Zbiornik świeżej wody 6,7 litr 10/100 10/100 

TECHNIKA POKŁADOWA V65 GE T70 F
Miejsce zabudowy zbiornika świeżej wody (siedzisko, kozioł z taśmami) ● ● 
Miejsce na butle gazowe kg 2 x 11 2 x 11 
Prostownik do akumulatorów 25 A 25 A 
Liczba gniazd (12 V / 230 V) 3/5 2/5 

DRZWI GARAŻOWE / POKRYWY LUKU BAGAŻOWEGO V65 GE T70 F
Drzwi garażowe od strony pasażera (wymiar w świetle: szerokość x wysokość) mm 570 x 1.010 – 
Drzwi garażowe od strony kierowcy (wymiar w świetle: szerokość x wysokość) mm 570 x 1.010 – 
Pokrywa luku bagażowego (wymiar w świetle: szerokość x wysokość) mm – 900 x 510 

● Wyposażenie seryjne o Wyposażenie specjalne – Technicznie niemożliwe



V65 GE

L: 6798 mm · B: 2160 mm 
H: 2775 mm · G: 3500 kg

T70 F

L: 7444 mm · B: 2330 mm 
H: 2775 mm · G: 3500 kg
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Modele Hobby Anniversary Edition przyciągają spojrzenia: dynamiczny motyw z jubileuszowym  
logo nadaje samochodom kempingowym indywidualnego charakteru. 

  Felgi z metali lekkich 16", oryginalne FIAT

  Okno ramowe, podwójnie przeszklone i przyciemnione

  Wykładzina w części mieszkalnej, wyjmowana

  Siedzisko w kształcie litery „L” ze stołem o regulowanej wysokości,  

 obrót 360° (tylko T70 F)

  Poszerzenie łóżka z dodatkową tapicerką i drabinką (tylko V65 GE)

  Regulator ciśnienia gazu TRUMA DuoControl z czujnikiem zderzeniowym  

 i wskaźnikiem zdalnym

  Zewnętrzne gniazdo przyłączeniowe gazu

   Radiowy system alarmowy z czujnikiem ostrzegawczym, wykrywającym  

gazy o działaniu narkotycznym, propan i butan

   HobbyConnect, zdalne sterowanie techniką pokładową za pomocą  

aplikacji MyHobby

  Podwójne gniazdo do ładowania USB, po 1x w części mieszkalnej i sypialnej

  Płaski ekran LED 19" z tunerem/odbiornikiem i odtwarzaczem DVD

  Instalacja satelitarna KATHREIN CAP 650 wraz z konwerterem TWIN-LNB

  2 poduszki dekoracyjne i 2 koce polarowe z wytłoczonym logo „50 lat Hobby”

  Element dekoracyjny na zewnątrz „50 lat Hobby”

  Fotel kierowcy z wyhaftowanym logo „50 lat Hobby”

 DYNAMICZNY STYL 

WYPOSAŻENIE JUBILEUSZOWE

MODELE

DANE TECHNICZNE
Długość całkowita

Szerokość całkowita

Wysokość całkowita

Dopuszczalna masa całkowita

WERSJA
Van

Częściowo zintegrowany

Łóżka pojedyncze

Łóżko z materacem 140x200 cm

Garaż

ANNIVERSARY EDITION

Dalsze szczegóły wyposażenia i objaśnienie przypisów patrz nasz aktualny cennik. 

Łączna wartość WYPOSAŻENIA JUBILEUSZOWEGO

to 6.596,00 EURO
(zawarte w cenie podstawowej)



QUALITY MADE IN GERMANY

NA ŚWIECIEINFORMACJE OGÓLNE NIEMCY

ZAKŁAD PRODUKCYJNY 
PRZYCZEP KEMPINGOWYCH 
FIRMY HOBBY
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek/Rendsburg

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

Austria · Belgia · Bułgaria · Chile · Chiny · Czechy · Dania · Estonia · Finlandia 
Francja · Grecja · Hiszpania · Holandia · Irlandia · Islandia · Japonia 
Korea Południowa · Niemcy · Norwegia · Nowa Zelandia · Polska 
Portugalia · Rumunia · Słowenia · Sri Lanka · Szwajcaria·Szwecja 
Tajlandia · Wielka Brytania · Włochy · Węgry

Modele przedstawione w prospekcie zawierają częściowo również 
wyposażenie specjalne lub elementy dekoracyjne nie należące do 
seryjnego zakresu dostawy. Odchylenia w strukturze i kolorach 
od przedstawionych przedmiotów wyposażenia są zastrzeżone, o 
ile są one uwarunkowane naturą użytych materiałów i zgodne ze 
standardami handlowymi. To samo dotyczy zmian technicznych 
pojazdu, pod warunkiem zachowania tej samej lub lepszej łącznej 
jakości produktu i pod warunkiem, że nie mają one negatywnego 
wpływu na cel zastosowania.

PAŃSTWA PARTNER UMOWNY

PL GEBAUT FÜRS LEBEN

A
N

N
IV

ER
SA

RY
 E

D
IT

IO
N

, s
ez

on
 2

01
8,

 s
ta

n 
sie

rp
ie

ń 
20

17


