VANTANA 2019

VANTANA ONTOUR│ VANTANA DE LUXE│ VANTANA PREMIUM

BUILT FOR LIFE

HOBBY VANTANA.
TRE GANGE GOD.

VANTANA Kassevogne findes i tre forskellige modeller. VANTANA ONTOUR, VANTANA DE LUXE, og VANTANA PREMIUM. Alle rejseklare kompakte
vogne,endda med lille vaskeplads. Der findes en kassevogn K60 FT med dobbeltseng og en med to enkeltsenge K65 ET i bagenden.
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HOBBY. SKATTET.
ELSKET. BYGGET
TIL LIVET.

INDHOLD

I begyndelsen var det bare en ide: At rejse lettere,
mere komfortabelt og mere afslappende. Grundstenen

VANTANA ONTOUR
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VANTANA DE LUXE
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VANTANA PREMIUM
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HOBBYKOMPLET.
TOTALUDSTYRET.
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MODELOVERSIGT
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til Hobby blev lagt for mere end 50 år siden. Det er
samme vision der stadig gælder.
Vores succes bygger på fire søjler - nye opfindelser,
innovativ teknik, moderne design og stor passion.
Ethvert køretøj er overbevisende veludstyret, har god
atmosfære, kvalitet og funktionalitet. Samtidig har en
Hobby markedets bedste pris/ydelses forhold. Det er
derfor at Hobby er den bedst sælgende i hele Europa.
Hobby. Bygget til livet.

INDHOLD
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VANTANA ONTOUR BEGYNDERVOGNEN.
Den lille begyndervogn indeholder alt hvad der er nødvendigt for at rejse komfortabelt.
Køkkenet er med køkkensektion, rustfri stålvask, to kogeblus og 70 liter kompressor
køleskab. Sengene er med komfortable koldskumsmadrasser som er det bedste grundlag
for en god nattesøvn. Endvidere er vognen godt isoleret med XPS skum.
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K60 FT

VANTANA ONTOUR

5

6
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VANTANA ONTOUR
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K60 FT

K60 FT

VANTANA ONTOUR
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HOBBY
KOMPLET
FULDUDSTYRET

VANTANA DE LUXE ALLROUNDEREN
VANTANA DE LUXE har mange pluspunkter: 130-PS-motor, 16 tommer
alufælge og Hobby komplet udstyr. Indvendig er vognen monteret med et
90 liter kompressorkøleskab.Udvendig er der to designs at vælge mellem
klassisk hvid og speciallakering sølvmetallic.
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K60 FT

VANTANA DE LUXE
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VANTANA DE LUXE

13

14

K60 FT

K60 FT
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K60 FT

VANTANA DE LUXE
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HOBBY
KOMPLET
FULDUDSTYRET

VANTANA PREMIUM OVERKLASSEN
130 PS Motor, 16 tommer alufælge og Hobbykomplet totaludstyr. Man kan nu styre
det 90 liter store slim line køleskab via sin Hobby app. Udvendigt kan der vælges
mellem hvid standardlakering, grå, sølvmetallic og sort.
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K65 ET

VANTANA PREMIUM
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PATENTERET

SLIMLINE

KØLESKAB
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K65 ET

K65 ET
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K65 ET

VANTANA PREMIUM
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K65 ET

K65 ET

VANTANA PREMIUM
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HOBBYKOMPLET TOTALUDSTYRET.
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KARROSSERI

 OD VARMEISOLERING
G
Opbygningen af en VANTANA er isoleret med XPS-skum.
Dette skum gør ikke kun karosseriet mere stabilt, men dæmper
også trafikstøj. Ligeledes sørger isoleringen for et godt indeklima.

 ED-INDGANGS LYS MED
L
INTEGRERET REGNLISTE
LED-indgangs lyset muliggør en
komfortabel ind og udgang. Den
integrerede regnliste sørger for at
lede vandet væk.
(DE LUXE og PREMIUM)

 ERFEKT SAMMENFØJNING
P
MED FØRERHUSET
Den ekstra brede skinne gør
overgangen mellem cockpit og
bodel sammenhængende.

 EMIS - PLISSE - MØRKLÆGNINGS SYSTEM
R
TIL FRONT OG SIDER I FØRERHUSET
REMIS plisse systemet skærmer mod indkig og sol.
(DE LUXE og PREMIUM)

PUR-rammer

B6 isolering
XPS skum

FØRER OG PASSAGERSÆDE MED ARMLÆN
(CAPTAINS STOL)
De højdeindstillelige sæder er betrukket med interiørstoffet
og har armlæn på begge sider, er drejelige og holdbare.
Sæderne er med polstring af høj kvalitet og sørger for høj
siddekomfort.

 PLUKKELIGT VINDUE I HØJ
O
KVALITET
De tonede vinduer er formstøbte.
Dette gør vinduerne mere stabile,
modstår spændinger og skaber god
isolering. Det nye tæthedssystem
beskytter mod indtrængende fugt.

 HULE ELITE CYKELHOLDER
T
Thule cykelholderen vejer kun 10,5 kg, kan bære
op til 35 kg og velegnet til to cykler. Der skal ikke
bores ved monteringen og man har let tilgang til
garagen i bag,- selv når cyklerne er påmonteret.
(ekstraudstyr til enkeltsengsmodeller)

KOMBIKASSETTE MED PLISSE
OG INSEKTNET
Alle vinduer i bodelen er med kombikassetter
med plisse som beskytter mod sol og insekter.

HOBBYKOMPLET-TOTALUDSYR
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MAGASIN

I NTELLIGENT OPDELING AF BAGENDEN
Der er god plads til opbevaring af diverse sportsudstyr og lignende i bagenden. Det hele holdes på plads
med øskner til fastgørelse.

 KABE MED MEGET PLADS OG VENTILATION
S
Skabene åbnes højt, hvilket giver god bevægelsesfrihed. Beslag af høj kvalitet sikrer at lågerne holdes
sikkert åbne eller lukkede. Vognen har LED lysbånd til ekstra hygge. (DE LUXE OG PREMIUM). Skabene
har udluftningskanaler der modvirker skimmel.

FLEKSIBLE SENGEBUNDE
Hvis man skubber sengen til side kan Vantana'en opbevare stort sportsudsyr. Stropper holder det hele
sikkert på plads. (K60FT er vist på billedet)

ROBUST FASTHOLDELSE
Stabile øskner og stropper sikrer at alt kan
fastgøres.
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OVERSKAB UNDER TAGET
Praktisk og sikkert: Det store fag med oplukkelig
låge sørger for endnu mere plads til opbevaring.
(PREMIUM)

BEBOELSE

 ET VED INDGANGSPARTIET
N
Praktisk og let tilgængelig: Nettet ved
køkkenet er til praktisk opbevaring.
(monteringseksempel)

 PBEVARING I GULVOMRÅDET
O
Al plads er godt udnyttet.
Opbevaringsfag er placeret ved gulvet .

SENGE
 ED-SVANEHALSBELYSNING
L
Det eksklusive læselys skaber et
godt og strømbesparende lys.
(PREMIUM, 1 x siddegruppe,
2 x soveområdet)

 OMFORTABLE
K
KOLDSKUMSMADRASSER
Koldskumsmadrasserne skaber en
sovekomfort der er ligeså god som
derhjemme. Syv forskellige zoner
tilpasser sig kroppen.

GULVTÆPPE I BODELEN
Man kan vælge gulvtæppe som
ekstraudstyr. Tæppet er perfekt
tilpasset og kan let tages ud ved
rengøring. (PREMIUM)

MÅTTE I FØRERHUSET
En rengøringsvenlig måtte sørger for
renlighed i vognen. Måtten er perfekt
tilpasset og med Hobbylogo.
(ekstraudstyr)

SENGEUDVIDELSE
Enkeltsengene i modellen K65ET kan, med hjælp
af et ekstrastykke, hurtigt laves om til en stor
liggeflade.

 ENTRAL LYSKONTAKT I
C
SOVEAFDELINGEN
Alle VANTANA modeller er
udstyret med en praktisk
kontakt til den indvendige
beslysning.

SOVEPLADSER I SIDDEGRUPPEN
Siddegruppen kan ved hjælp af et ekstrastykke laves om til en børneseng.
(ekstraudstyr)

HOBBYKOMPLET-TOTALUDSYR
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KØKKEN

 ED-BELYSNING OG STIKDÅSER I KØKKENET
L
En gennemgående LED lysliste over vasken skaber perfekt arbejdspladsbelysning.
En yderligere detalje: to 230 V stikdåser i køkkenet. (modelafghængig)

 RAKTISK GASBLUS INTEGRERET MED VASKEN
P
Gasblus og vask er rengøringsvenligt udført i rustfrit stål.
Den store afstand mellem de to blus gør det let at lave mad.
Tændingen er elektronisk.
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 LIMLINE - KØLESKAB
S
Hobby's eget patenterede slimline køleskab fuldender et perfekt interiør. Indvendigt er køleskabet smart opdelt :
Til venstre og højre rummelige kølerum og i midten et fag til drikkevarer med op til 1 liters indhold. Det støjsvage
køleskab har natsænkning, boostfunktion og kan styres med TFT panel og Hobby app. (PREMIUM)
*Tekniske angivelser Hobby Slimline køleskab iht. VO (EU) 517/2017: tC0 2 eq=0,058t/GWP=1430/ indeholder drivhusgasser/ kølemiddel R134a

 TOR ARBEJDSPLADS
S
Det kompakte køkken er et godt eksempel på den intelligente
rumopdeling i VANTANA.

 OMFORTABLE SKUFFER
K
Store skuffer med udtræk skaber godt overblik. Skufferne har soft-indtræk. Stabile skuffebeslag forhindrer at skufferne åbner sig under
kørsel.

BAD

 KYDEDØR MED VINDUE OG HYLDE
S
Frit udsyn, en masse lys og integreret mørklægningsplisse:
Det store vindue og hylden i skydedøren er super praktisk.

GODE OPBEVARINGSMULIGHEDER
Skøn og praktisk: I spejlskabet er der
plads til personlige ting.

 OMPAKT BADEVÆRELSE
K
Det nye kompakte badeværelse er godt udnyttet. Toilettet er
drejeligt for at skabe plads til brus.

UDTRÆKKELIG BRUS
Armaturet er både en vandhane og
brusehoved.

 YGGENET TIL SKYDEDØREN
M
Således kan man få frisk luft ind, samtidig med at insekterne
bliver ude.

 ROSTSIKRET FRISKVANDSTANK
F
Den tilgængelige friskvandstank er
frostsikret og installeret i bagenden.

 PLUKKELIG VINDUE I MÆLKEHVIDT GLAS
O
Det oplukkelige vindue sørger for naturligt lys og optimal
udluftning. Vindue i mælkeglas sikrer privatliv.

PRAKTISK THETFORD
DREJETOILET
Kassettetoilettet kan drejes
90 grader. Dette skaber den
perfekte rumudnyttelse.

HOBBYKOMPLET-TOTALUDSYR
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INTEGRERET TEKNIK
 OBBY CI-BUS STYRINGSSYSTEM MED TFT BETJENINGSPANEL
H
Hobbys eget CI-BUS Bordmanagement system kan styre alle apparater og funktioner i vognen. En kontrolknap med seks yderligere softkeys under displayet muliggør let
navigation imellem de forskellige menuer. Det er ligemeget om det er TRUMA; DOMETIC eller andre producenter: På grund af fælles netværk mellem alle producenter
kendes alles symboler og grafik. Angivelser som dato/klokken, indvendig/udvendig temperatur, fyldstand i vandtanken eller batteriets tilstand kan aflæses i displayet.
Endvidere kan yderligere apparater tilkobles såsom varme og klimaanlæg. Systemet er standardiseret, opdateret og fremtidssikret. Der kan tilkobles 15 apparater til systemet.
(Producenthenvisning, standard i PREMIUM)

LYSSTYRINGSSYSTEM MED
STANDARD-BETJENINGSPANEL
I indgangsområdet i alle ONTOUR
og DE LUXE modeller findes et
lysstyringssystem med CI-BUS
teknologi.

Hobby Connect
Klar

Lyssystem

Satellit modtager

Klimaanlæg

Varme

TFT betjeningspanel

Indformation

TFT betjeningspanel

Overvågning

Opladning

Batteri

Vandforsyning
Lader

Bil og bodelsbatteri
med HELLA batterisensor

 ODERNE BATTERIMANAGEMENT
M
Den intelligente batterisensor (IBS) leverer alle vigtige data såsom ladetid, strøm og spænding, ligesom ved brug af 12V restspændingen på batteriet og afladningsstrømmen
på bil og bodelsbatteriet. (GEL/AGM). Alle værdier kan aflæses via TFT panelet. Batterisensoren leverer det nøjagtige behov for strøm og spænding. Ladetiden forkortes med
dette system med 30%. (Standard i PREMIUM)
HobbyConnect klar - yderligere information på side 29.
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230-VOLT-UDVENDIG STIKDÅSE
Med udvendig 230 Volt udgang kan
man sidde udenfor og se fjernsyn eller
benytte sig af elektrisk grill.
(ekstraudstyr)

 RUMA-COMBI-VARME MED
T
VARMTVANDSBEHOLDER
Varmluftsfordelingen ved en TRUMA-combivarmeovn sørger for optimal fordeling af
varmen. Varmen betjenes over TFT panelet eller
over det digitale CP PLUS panel fra TRUMA.
(modelafghængig)

 ORBEREDT TIL TAGKLIMAANLÆG
F
Alle ledninger er trukket til
eftermontering af tagklimaanlæg.
(Tagklimaanlæg fabriksmontering ej
muligt)

 OBBYCONNECT/ "MYHOBBY"-APP
H
Hobbys eget styringssystem HobbyConnect gør det muligt at styre vognens teknik via smartphones eller tablets.
Styringen sker via "MyHobby"-App. Klokken, temperaturen, tankstande eller batteriets tilstand kan aflæses over
app'en Yderligere BUS kompatible apparater såsom varme og klimaanlæg kan tilkobles.

Afløbs/forsyningsslanger
er frostsikret.
Varmluftslange
Varmluft

XPS-varmeisolering

GFK

 ROSTSIKREDE INSTALLATIONER
F
Forsyningsslangerne er monteret i en opvarmet dobbeltbund under siddegruppen. Det
indvendige gulv består af XPS-varmeisolering med glasfiberoverflade.

HobbyConnect fungerer som mellemled mellem Hobby CI-BUS management systemet og internettet. Derved kan
man opnå kontakt med vognen næsten ligegyldigt hvor i verden man befinder sig. Det er derfor muligt at modtage
oplysninger om vognen, for eksempel ved tyveri hvor vognen flyttes. (ekstraudstyr)

HOBBYKOMPLET-TOTALUDSYR

29

INTEGRERET TEKNIK

BETRÆK

TV-UDTRÆK TIL FLADSKÆRM INKLUSIV
12-VOLT/230-VOLT-TILSLUTNING
Den 180 grader svingbare arm gør det muligt at se
TV fra flere vinkler. (modelafhængig, fjernsyn ikke
en del af udstyret)

TAIGA
Standard Ontour.

 AVIGATIONSSYSTEM DAB+ KLAR, INKL. CD/DVD AFSPILLER,
N
BAKKAMERA OG PLADSBESKRIVELSESDATABANK
Udover funktioner som DVD afspiller, navigationssystem og display til bakkameraet
tjener BLAUPUNKT AV - Tuner også som håndfri telefon via Bluetooth og
pladsbeskrivelsesapp. (modelændringer midt i sæsonen forbeholdes)
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PATCH
Standard De Luxe

CARI
Standard Premium

AVUS
Ekstraudstyr til alle modeller

MALI
Ekstraudstyr til alle modeller

NEVADA
Ekstraudstyr til alle modeller

FLORENZ
Ekstraudstyr til alle modeller

SAI
Ekstraudstyr til alle modeller

VIGO
Ekstraudstyr til alle modeller

MODELOVERSIGT

● hvid

● hvid

VANTANA ONTOUR
K60 FT

4

2 /1

K65 ET

70

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

4

2 /1

70

Siddegruppe
Køkken
Bad

2 /1

70

K60 FT

4

2 /1

L: 5.998 mm · B: 2.050 mm
H: 2.669 mm · G: 3.500 kg

90

○ sølv

○ grå

○ sort

VANTANA PREMIUM

K65 ET

4

2 /1

90

L: 6.363 mm · B: 2.050 mm
H: 2.669 mm · G: 3.500 kg

K60 FT

4

2 /1

90

L: 5.998 mm · B: 2.050 mm
H: 2.669 mm · G: 3.500 kg

UDFØRELSE

TEKNISKE DATA

Antal personer i føreområdet

E

Enkelt senge

L

Totallængde

●

Standardudstyr

Soverpladser/børnenødseng

F

Dobbeltseng, på tværs

B

Total bredde

○

Ekstra udstyr

Køleskabsvolumen (ltr.)

T

Kompakt badeværelse

H

Totalhøjde

G

Teknisk tilladt totalvægt

SYMBOLFORKLARING
Senge

● hvid

VANTANA DE LUXE

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

4

○ sølv

K65 ET

4

2 /1

90

L: 6.363 mm · B: 2.050 mm
H: 2.669 mm · G: 3.500 kg

Magasin

MODELOVERSIGT
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PRODUCERET I TYSKLAND
TYSKLAND

GENERELLE OPLYSNINGER

Hobby-Wohnwagenwerk

Katalog Vantana sæson 2019,

Ing. Harald Striewski GmbH

Fra August 2018

Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek/Rendsburg

De modeller der er afbilledet i brochuren

www.hobby-caravaning.de

indeholder til dels også specialudstyr

www.facebook.com/hobby.de

og dekorationer som ikke hører til
standardudstyret. Der tages forbehold for
afvigelser i struktur og farve i forhold til de

HELE VERDEN

afbillede indretningsgenstande, for så vidt det
skyldes de anvendte materialers natur og er
almindelige på markedet. Det samme gælder

Belgien · Bulgarien · Chile · Kina · Danmark
Tyskland · Estland · Finland · Frankrig
Grækenland · England · Irland · Island
Italien · Japan · New Zealand · Holland

for tekniske ændringer på køretøjet, såfremt
den samlede produktkvalitet forbliver af samme
værdi eller forbedresog andvendelsesformålet
ikke indskrænkes. Med forbehold for trykfejl.

Norge · Østrig · Polen · Portugal
Rumænien · Sverige · Schweiz · Slovenien
Spanien · Sri Lanka · Sydkorea · Thailand
Tjekkiet · Ungarn

AUTORISERET FORHANDLER

DK
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BUILT FOR LIFE

