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VÆRDSAT. ELSKET. 
BYGGET TIL LIVET.

I begyndelsen var det bare en sjov idé. Siden blev det til verdens største succeshistorie 
indenfor produktion af campingvogne og autocampere. I over 50 år har Hobby været 
markedsleder samt det bedste brand i hele den europæiske campingbranche.

På vores lokation i Fockbeck, Schleswig-Holstein beskæftiger vi intet mindre end 1250 
medarbejdere, og med 15.000 producerede køretøjer årligt er det et af Europas største 
camping- og autocampere produktionsanlæg.
 
Vores succes bygger på fire søjler - geniale opfindelser, innovativ teknik, smart design og 
lidenskab. 

Enhver Hobby har førsteklasses standardudstyr, hyggelig indretning, høj kvalitet og stor 
funktionalitet. Det er derfor at Hobby er det mest solgte campingvogns-mærke i Europa. 

Hobby. Bygget til livet.
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HOBBY-SERVICE-CENTER
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GOD PLADS I GARAGEN OG 
OPBEVARINGS RUMMET.

Den opvarmede garage kan via de  
2 serviceklapper nemt betjenes fra begge sider. 

Med skinner og stropper kan bagagen sikkert 
fastspændes, mens der samtidig er mulighed 

for at oplade elektroniske apparater i det 
indbyggede 12-Volt / 230-Volt stik. 

Udskift din gasflaske nemt og sikkert i Optima 
modellerne via det smarte udtræk.

SOV HJEMME.
Soveafdelingen med enkelt eller dobbeltseng 

er både komfortabel og hyggelig. De gode 
ventilerede senge med lamelbund og 

koldskums-madrasser sikrer en behagelig 
nattesøvn, alt imens det er muligt at betjene 

både lys og varme direkte fra sengekanten.

MODERNE KØKKENARRANGEMENT MED 
MASSER AF OPBEVARING.

På kogepladen med de 3 gasblus kan du lave 
mad lige så behageligt som hjemme, imens du 

nemt kan opbevare en masse kølevarer i det 
ekstremt slanke Super-Slim-Tower køleskab på 

150 L. Til køkkenredskaber og service er de 
store skuffer med soft-close perfekte!

DEN MEST MODERNE BYGGETEKNIK - 
FULDT UDSTYRET.

Hobby autocampere er robuste og ydermere 
godt isolerede takket været GFK-tag,  

GFK undervogn og med XPS-varmeisolering. 
Værd at nævne er specielt tagmarkisen, de store  

70 x 50 tagluger som sikrer en optimal 
udluftning mens det elektriske indgangs  

trin og den brede indgangsdør letter adgangen 
til køretøjet.

Bare stig ind, og kør afsted! Med en Hobby Autocamper er det intet 
problem, da alle modeller er standardudstyret med HobbyKomplett. 
Det giver dig muligheden for at rejse frit og ubesværet med den 
komfort, som du er vant til hjemmefra. Din autocamper leveres  
fuldt udstyret fra fabrikken, så du er klar til at nyde din ferie -  
uden at spekulere på ekstra omkostninger. 

Takket være udstyret, er din Hobby Autocamper altid startklar.  
En rejsepartner, som ikke efterlader noget at ønske!

HOBBYKOMPLETT- 
DIN FULDT  
UDSTYRET HOBBY.
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BADEVÆRELSET - ALT TIL PERSONLIG PLEJE.
Alle badeværelser har en integreret eller separat 
brusekabine med en klassisk bruserkolonne. De store 
spejle tilbyder en god opbevaringsplads, foruden den 
særdeles smarte udtræks-bøjlestang i Optima Serien. 
Det drejbare Thetford toilet har støjsvagt skyld.

ET FØRERHUS SOM GIVER VELVÆRE.
Sæderne til fører og passager er udstyret med 
armlæn, kan drejes og indstilles i højden.  
For- og sidevinduer har mørklægnings 
plisségardin, mens de justerbare tagvinduer 
garanterer masser af dagslys og udluftning.

PERFEKT DESIGN AF INTERIØR -  
NED TIL MINDSTE DETALJE! 
LED belysningen skaber en atmosfærisk 
og yderst behagelig stemning i din 
autocamper. Alle vinduer er forsynet med 
mørklægningsgardin og myggenet. Ydermere 
finder du god opbevaringsplads i skabene i 
soveafdelingen.

DEN INDBYGGEDE INNOVATIVE TEKNIK GØR DET 
MULIGT AT REGULERE ALLE VIGTIGE FUNKTIONER I 
AUTOCAMPEREN.
Hobby CI-Bus styringssystem med TFT-betjeningspanel
giver dig mulighed for at styre alle køretøjets elektroniske 
enheder på én og samme tid. Betjeningspanelets ikoner 
giver et let og enkelt overblik, mens den intelligente 
batterisensor IBS leverer alle informationer om vognens 
strømforsyning. Batterisensoren sikrer en nøjagtig opladning 
af batteriet under hensynstagen til at sikre en lang levetid, 
og forkorter ydermere ladetiden med op mod 30%. 
Din Hobby autocamper er også vinter velegnet, da både 
vandbeholdere, spildevandstank og rør er frostbeskyttet. 
Det kraftige Truma Combi 6 fyr opvarmer dit køretøj på 
kort tid og giver samtidig varmt vand via den integrerede 
10-liters beholder.  
Det moderne multimediesystem i autocamperen indeholder 
en navigation med bakkamera, stellplads-database, cd 
/ dvd-afspiller med to ekstra højttalere, tv-ophæng til 
fladskærm inkl. 12 volt / 230 volt stikkontakt.

Det i teksten anførte standardudstyr kan variere afhængig af model.  
Yderligere information om det enkelte køretøjs udstyr forefindes i prislisten.

HOBBYKOMPLETT-UDSTYRET

HOBBY
KOMPLETT
FULDT UDSTYRET
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DEN ELEGANTE
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T65 GE

Det moderne interiør "Ashai Ash / Lana Gray" passer perfekt til det elegante 
udvendige design og den nydesignede bagende i en OPTIMA DE LUXE.  
Dens i alt 10 modelvarianter gør det nemt for dig at vælge nøjagtig det  
køretøj der passer til dine behov og ønsker! 

OPTIMA DE LUXE DEN ELEGANTE
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T70 GE

T70 GE T70 GE
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T65 GE
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T65 GE T65 HFL

OPTIMA DE LUXE
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T70 F

T70 F

T70 F
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T65 HFLT65 HFL
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T70 HGQ

T75 HF
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T70 HGQ

T70 HGQT70 HGQ



23OPTIMA DE LUXE

T70 HGQ

T70 HGQ

T70 HGQ, FACE-TO-FACE-SIDDEGRUPPE

T70 HGQ,  
OMBYGNING TIL LIGGEFLADE
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T65 FL 4 2 +2 140

L: 7.019 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T65 HFL 4 4 140

L: 7.019 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

T70 F 4 2 +1 150

L: 7.415 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T65 GE 4 2 +1 140

L: 7.069 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T70 E 4 2 +1 150

L: 7.415 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T70 GE 4 2 +1 150

L: 7.415 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T70 HGQ 4 4 150

L: 7.383 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.650 kg

T75 HF 4 4 150

L: 7.616 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.650 kg

T70 GQ 4 2 150

L: 7.383 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

T75 HGE 4 4 140

L: 7.535 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.650 kg

25OPTIMA DE LUXE
T70 HGQ
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DEN LUKSURIØSE



27



28
T70 GE

De fine linjer, med sit unikke udvendige design gør OPTIMA PREMIUM til 
en iøjnefaldende rejsekammerat. Eksklusiv ude som inde, og med interiøret 
"Bronze Metallic / Stone Grey Metallic" som giver det indvendige rum en 
flot og behagelig atmosfære.

OPTIMA PREMIUM DEN LUKSURIØSE



29OPTIMA PREMIUM



30
T65 FL
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T70 GE T70 GE

T70 GE



32
T70 ET70 E

T70 E
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35OPTIMA PREMIUM
T65 FL T65 FL150 LITER SUPER-SLIM-TOWER KØLESKAB
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T75 HGE

T75 HGE
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T65 FL 4 2 +2 140

L: 7.048 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T65 HFL 4 4 140

L: 7.048 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

T70 F 4 2 +1 150

L: 7.444 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T65 GE 4 2 +1 140

L: 7.098 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T70 E 4 2 +1 150

L: 7.444 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T70 GE 4 2 +1 150

L: 7.444 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T75 HF 4 4 150

L: 7.645 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.650 kg

T75 HGE 4 4 140

L: 7.564 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.650 kg

39OPTIMA PREMIUM
T75 HF
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DEN FAMILIEVENLIGE
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Til voksne og børn findes der intet bedre valg end SIESTA DE LUXE! Masser af plads, 
moderne og praktisk indretning samt stort opbevaringsrum. Køretøjet leveres fuldt 
udstyret fra fabrikken (HobbyKomplett), så du er klar til at nyde din ferie- uden at 
spekulere på ekstra omkostninger. 

SIESTA DE LUXE 
DEN FAMILIEVENLIGE

A65 GM, STANDARD UDSTYR I FORM 
AF SLIM-TOWER KØLESKAB OG OVN.
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A60 GFA65 GM

A60 GF A60 GFSLIM-TOWER KØLESKAB
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A65 GMA60 GF

A60 GF A60 GF



A65 GM 6 4 +2 96

L: 6.490 mm · B: 2.340 mm 
H: 3.070 mm · G: 3.650 kg

A60 GF 4 4 140

L: 6.238 mm · B: 2.340 mm
H: 3.070 mm · G: 3.500 kg

A70 GM 6 4 +2 96

L: 6.990 mm · B: 2.340 mm 
H: 3.070 mm · G: 3.650 kg

47SIESTA DE LUXE
BADEVÆRELSE
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Badmiljø

Stor garage samt opbevaringsrum

Koldskumsmadras

Greb med LED lys

GFK gulv med XPS varmeisolering

Isoleret og opvarmet spildevandstank

Multifunktionel køkkenbagvæg

Ekstra bred indgangsdør med myggenet

DOMETIC SEITZ-tagvindue
Belysning med LED

Glasfiber GFK tag som er ekstra hårdfør mod hagl mm

Ventilerede skabe med ekstra robuste hængsler og god opbevaringsplads

Store køkkenskuffer med soft-close og push lock

LED-belysning

Hobby CI-Bus styringssystem med TFT betjeningspanel



49HOBBYKOMPLETT FULDT UDSTYRET

Chaufførsædet

HOBBYKOMPLETT-  
DIN FULDT  
UDSTYRET HOBBY.

Kør på ferie i din Hobby autocamper- fri for bekymringer! Højdepunkter 
som navigationssystemet, tagmarkisen, den store serviceklappe til garagen 
samt det store skylight i førerhuset, er med til at gøre ferien behagelig. 
 Nyd din ferie - uden dyre ekstra regninger eller skjulte omkostninger.

HOBBY
KOMPLETT
FULDT UDSTYRET
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BEBOELSE
GENNEMTÆNKT NED TIL MINDSTE DETALJE
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INDVENDIG LED LYS I KLÆDESKABE
Med LED i alle klædeskabe og den udtrækkelige 
bøjlestang (modelafhængig), er det ingen sag at 
medbringe tøjskabet.

STILFULDT BORD
Flot design med afrundede hjørner og 
kromdetaljer.

STIK VED SIDDEGRUPPE
12 - Volt / 230 - Volt stik ved siddegruppe.  
(USB dobbeltstik)

FAVORITPLADSEN
Hobby tilbyder den bedste siddekomfort så du kan starte en afslappende ferie med at vælge det  
rigtige sæde. Vælg bl.a. imellem dinette eller den L-formede siddegruppe, face-to-face loungen  
eller de 2 justerbare førersæder.

SKOSKUFFE I INDGANGSOMRÅDET
Ved at bruge skoskuffen, holder du vognen ren.

CHAUFFØR- OG PASSAGERSÆDE MED ARMLÆN
De højdejusterbare sæder i førerhuset har dobbeltsidet armlæn, robuste drejebeslag og en god sidestøtte. 
Den faste polstring i sæderne er støbt i kropsform, hvilket sikrer bedre siddekomfort.

HOBBYKOMPLETT OPHOLDSAFDELING
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AFLÆGNINGSPLADS I FØRERHUS
Hylden giver direkte adgang til alt, hvad føreren og passageren har  
brug for. (OPTIMA)

GREB MED LED LYS
Grebene giver ekstra sikkerhed ved 
indstigning, mens LED belysningen 
oplyser indgangsområdet.

SVANEHALSLAMPE 
De fleksible svanehalslamper ved 
siddegruppen og sengen fungerer også 
som læselamper, idet du kan rette dem 
præcist mod det du ønsker.

GARDEROBE I INDGANGSPARTI
Den stilrene garderobe pryder indgangspartiet.

JUSTERBART BORD
Bordet er monteret med et greb og med mulighed for udtræk. (modelafhængig)

REMIS-PLISSÉ MØRKLÆGNINGSGARDINER ER MONTERET I 
FRONT OG SIDE-RUDER.
REMIS-Plissé gardinerne i førerhuset beskytter mod uønsket sol og lys.
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OVERSKABE MED GOD OPBEVARINGSMULIGHED
De brede låger giver en god plads. 

SKABE SOM ER NEMME AT TILGÅ
I mange modeller gør trin det lettere at tilgå skabene over sengen.

STØRRE GARDEROBE
Perfekt kombineret. Den rummelige  
garderobe giver god mulighed til både bøjler  
og sammenlagt tøj. 

STORT OPBEVARINGSRUM UNDER  
ENKELTSENGE OG DOBBELTSENG
Masser af plads til bagagen i det store opbevaringsrum.

LUKKEGREBENE
De robuste greb sikrer at lågerne på 
overskabene lukkes korrekt.

EKSTRA ROBUSTE HÆNGSLER
Den høje låsekraft på hængslerne 
beskytter mod utilsigtet åbning  
under kørsel.

HOBBYKOMPLETT BEBOELSE



54

KØKKEN
MODERNE KØKKENARRANGEMENT MED GOD OPBEVARINGSPLADS



55HOBBYKOMPLETT KØKKEN

KOMPAKT KØKKEN STORT SIDEKØKKEN 

(på billedet fremvises Slim-Tower køleskab og ovn)

SIDEKØKKEN VINKELKØKKEN
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MODERNE KØKKENARRANGEMENT
Det smalle køleskab giver mulighed for ekstra opbevaringsplads i det funktionelle 
vinkelkøkken. For optimal komfort finder du rustfri stålvask med tilhørende 
skærebræts dæksel, 91 cm høj bordplade og en glat overflade som nemt kan 
rengøres.

BESTIKINDSATS
Bestikskuffen har en gennemtænkt inddeling således, at 
køkkenværktøjet ikke blandes sammen under kørsel.

PLADSBESPARENDE HJØRNESKAB
Hjørneskabet er ekstra rummelig og giver god 
opbevaringsplads.

KØKKENSKUFFER I KOMFORT STØRRELSE
De store skuffer giver nem adgang samt et godt overblik over 
køkkenværktøjet. 
Soft-close systemet lukker skufferne stille og forsigtigt, mens 
de robuste låsebeslag forhindrer utilsigtet åbning under 
kørsel.

HOLDER TIL VISKESTYKKER
I de fleste køkkener findes en 
udtrækkelig holder til viskestykket. 
(modelafhængig)

PERFEKT OPLYST KØKKEN
Det energibesparende LED lysbånd 
giver en perfekt belysning i køkkenet.
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DET RUMMELIGE SLIM-TOWER 
KØLESKAB
Optimal udnyttelse af plads med det 
nye 140 Liters smalle Slim-Tower 
køleskab. Køleskabet er ydermere 
udstyret med LED belysning og  
12 liters fryserum.

DET KOMPAKTE 150 LITER SUPER-SLIM-
-TOWER KØLESKAB
Hobby's eksklusive smalle køleskab er lydløst, har 
større volume, bruger mindre strøm og mindre 
plads. På grund af det smalle design fylder den 
åbne køleskabsdør ikke så meget ind i rummet.

KØKKENSKAB MED MASSER AF OPBEVARING
Det store køkken giver gode muligheder for opbevaring i alle afkroge. 
Således er der god plads til forsyninger, og specielt krydderier med den 
smarte krydderihylde.

KRYDDERIHYLDE
Overskabene indeholder en praktisk 
krydderihylde. (modelafhængig)

Det store greb gør det let at åbne 
og tilgå køleskabet. Under det smalle 
Slim-Tower køleskab finder du plads til 
konserves og andre forsyninger. 

De højdejusterbare hylder i køleskabsdøren sikrer 
at du nemt kan medbringe 1 liters flasker og 
andet drikkelse. Den 15 Liter store frostboks er 
udtagelig, hvis hele køleskabet ønskes i funktion. 
(modelafhængig)

KOGEPLADE MED 3 GASBLUS OG TÆNDAUTOMATIK
Der er god plads på den rustfrie stål kogeplade hvor du kan 
kokkerere 3 retter på samme tid, takket være den smarte 
opdeling. Tændautomatikken stopper gasstrømmen, når 
flammen går ud. Glasafdækningen på køkkenbordet fungerer 
som en ekstra arbejdsflade.

FUNKTIONEL KØKKENBAGVÆG
Den integrerede rullekassette i en OPTIMA 
indeholder både mørklægningsgardin og myggenet. 
Ligeledes findes der 2 stikkontakter i alle køkkener. 

HOBBYKOMPLETT KØKKEN
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SENGE
KOMFORT SOM SIKRER EN BEHAGELIG NATTESØVN
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OPTIMAL UDLUFTNING VIA  
MINI-HEKI TAGLUGE
Som standardudstyr sikrer Mini-Heki 
taglugen frisk luft.

HYLDER VED SOVEOMRÅDET
Sengegavlen sørger for god komfort. Du kan både tænde lys, samt finde hyldeplads 
til bøger, læsebriller mm. (modelafhængig)

STIKKONTAKT TIL LYS I 
SOVEOMRÅDET
Alle Hobby Autocampere er monteret 
med smarte trykknapper for regulering 
af indvendigt lys.

GOD BEVÆGELSESFRIHED I 
SOVEAFDELINGEN
Soveområdet giver god plads, så du  
er sikret en god nattesøvn.

STABILE ÅBNINGSBESLAG
Sengerammen inkl. lamelbund og 
madras løftes af kraftige åbningsbeslag 
med gastrykfjeder.

KOMFORTABLE 
KOLDSKUMSMADRASSER
Koldskumsmadrasserne sikrer dig en 
nattesøvn, som var du hjemme. Syv 
forskellige hårdhedszoner sikrer optimal 
tilpasning til kroppen.

TRUMA-STYRINGSPANEL I 
SOVEOMRÅDET
Det digitale CP PLUS fra TRUMA 
med timefunktion, natregulering og 
temperatursensor, gør det muligt 
at kontrollere opvarmningen fra 
soveområdet.

INDLÆSNING GØRES LET
Det er let at tilgå opbevaringspladsen 
under sengene, når du skal pakke din 
bagage.

UDTRÆKSTRIN
Udtrækstrinnet mellem enkeltsenge 
sikrer endnu mere bevægelsesfrihed 
i badeværelset eller opholdsrum. 
(modelafhængig)

HOBBYKOMPLETT SOVEVÆRELSE
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BAD
ALT TIL PERSONLIG PLEJE
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SOLIDT METAL DØRGREB
Dørene er udstyret med et ergonomisk 
metal dørhåndtag. De kraftige 
låsebeslag sikrer utilsigtet åbning  
under kørsel.

FORMSTØBT BADEVÆRELSEBORD
Håndvasken giver rigt mulighed for personlig pleje, 
mens det stilrene armatur passer perfekt ind i det 
moderne badeværelsedesign.

SMART THETFORD-DREJETOILET
Toilettet er 90 grader drejbart, 
som sørger for optimal udnyttelse 
af rummet.  Det er udstyret 
med et kraftfuldt, men støjsvagt 
rensningssystem, samt et display som 
fortæller, når tanken skal tømmes.

KRUS INKLUSIV. 
To krus gør udstyret 
optimalt.

GODE OPBEVARINGSMULIGHEDER
Opbevaringsmulighederne bag spejlet kan nemt 
rumme alle toiletartikler.

LED-BELYSNING
LED-belysningen sørger for et 
behageligt lys i baderummet.

OPHÆNG
En praktisk hjælper til 
fugtigt tøj eller håndklæder.

DOMETIC SEITZ-  
MINI-HEKI TAGLUGE
Lys ind- fugt ud. Alle baderum er 
monteret med DOMETIC SEITZ-  
Mini-Heki tagluge.

STILRENT BRUSEARMATUR
Alle baderum er udstyret med 
den eksklusive brusekolonne. 
Vandtemperaturen kan indstilles på 
håndtaget, og opbevaringsrummene gør 
det nemt at række til badeartikler.

HOBBYKOMPLETT BAD
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BYGGETEKNIK
DEN MEST MODERNE BYGGETEKNIK
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HÅRDFØR GLASFIBERBELÆGNING PÅ TAG OG GULV
Taget dæmper regnstøj og giver signifikant forbedret haglbeskyttelse. Alle modeller er også udstyret med 
GFK-undervogn som standard.

JUSTERBARE TAGLUGER I FØRERHUSET
De justerbare tonede tagvinduer med dobbeltglas 
sikrer en let og luftig atmosfære. På de solrige 
dage beskytter det integrerede rullegardin mod 
opvarmning i vognen. (OPTIMA)

ISOLERET TAGLUGE FRA DOMETIC SEITZ
Alle Hobby autocampere er udstyret med en 
DOMETIC SEITZ Midi-Heki tagluge. Op til to 
yderligere Mini-Heki tagluger sørger for optimal 
udluftning.

TERMOFUNKTIONELT GULV 
HOBBYTHERM®
Det patenterede HOBBYTherm®-gulv på 
65mm er af høj styrke og med XPS termisk 
isolering. Materialet er særligt afvisende over 
for fugt og råd. Områderne med varmluftkanaler 
tjener som indirekte gulvvarme under opvarmning. 
(SIESTA DE LUXE)

OPLUKKELIGT VINDUE I HØJ KVALITET
Ruderne er tonede og fremstilles via en støbeproces.  
På denne måde sikres det at ruderne opnår højere tykkelse, 
som gør dem modstandsdygtige mod spændinger og 
deformationer. Forbedret lydisolering som mindsker støj 
og nyt tætningssystem som giver optimal beskyttelse imod 
fugtindtrængning.

FODMÅTTE I FØRERHUS
Udover det slidstærke materiale sikrer 
fodmåtten i førerhytten renhed i 
autocamperen.

FROSTBESKYTTEDE INSTALLATIONER I 
GULVBELÆGNINGEN
Rør og afløb er anbragt sikkert og forsvarligt i et 
opvarmet gulvlag.

varmluftsrør

varmluftsrør

XPS- 
varmeisolering

XPS- 
varmeisolering

GFK

GFK

Rør og afløb
frostbeskyttet

Rør og afløb
frostbeskyttet

Gulvtemperering

Varmluft

HOBBYKOMPLETT BYGGETEKNIK
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DEN ELEGANTE TAGMARKISE FRA THULE OMNISTOR
Beskyttelse mod sol og regn: Markiserne fra THULE OMNISTOR er perfekte til 
dette formål!

EKSTRA BRED INDGANGSDØR MED RUDE, LÅS, 
SKRALDESPAND OG OPBEVARINGSRUM.
Døren er udstyret med solide hængsler, et vindue med 
integreret plissé gardin, opbevaringsrum, skraldespand med 
tilhørende børste og fejebakke. (OPTIMA)

LED-POSITIONSLYS
Takket være LED-positionslyset er du altid synlig. (Fig. Viser 
version Optima)

SIKKERHEDSLÅS
Den massive lås holder ubudne gæster 
væk.

ELEKTRISK INDGANGSTRIN 
Det elektriske indgangstrin som er lavet af aluminium, og 
dermed specielt stød- og slagfast, letter ind-og udstigningen.

MYGGENET I INDGANGSDØREN 
Myggenettet som er integreret i dørkarmen, holder myg og 
andre skadedyr ude.

STABIL SIKKERHEDSLÅS
Den nye flade lås giver ekstra 
sikkerhed.
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ISOLERET GARAGE MED STOR OPBEVARINGSPLADS
Garagen er isoleret og opvarmet. Garageklapperne har  
stor åbningsvinkel hvilket gør det lettere at opbevare  
cykler og anden stor bagage, og med en klap på hver  
side kan du læsse bagage nemt og hurtigt. I rummet finder 
du også et 12 Volt / 230 Volt stik til alle dine elektriske 
apparater. (modelafhængig af model)

RUMMELIG GASKASSE MED 
UDTAG.
Gasflaskerne kan nemt opbevares ved 
siden af hinanden i den rummelige 
gaskasse.

GARAGEKLAPPE MED 
GASTRYKFJEDER
De robuste gastrykfjedre sørger for at 
opretholde en stabil åbning.

KASSETTE MED MØRKLÆGNINGS- OG  
MYGGENETS GARDIN.
Alle sideruder er monteret med både mørklægning  
og myggenet.

STABILE SKINNER
Justerbare spændebånd sikrer en god 
fastgørelse.

MERE PLADS TAKKET VÆRE 
BAGSÆNKNING
Sænkning af chassis giver maksimal 
garagestørrelse. (modelafhængig) 
Isolering af gulvet fra XPS isolering 
beskytter mod frost. 

GARAGEN ER BEKLÆDT MED ROBUST MATERIALE
Garagen er beklædt med et plastik materiale som er yderst 
slidstærkt og rengøringsvenligt.

LED-INDGANGSLYS
LED-indgangslyset giver et behageligt lys ved ind- og 
udstigning.

HOBBYKOMPLETT BYGGETEKNIK
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HOBBY CI-BUS STYRINGSSYSTEM MED TFT-BETJENINGSPANEL
Hobby CI-BUS-styringssystem med TFT betjeningspanel, som giver et let og enkelt overblik, hvad enten man ønsker at se datoen, ind- og udvendig temperatur, se hvor 
meget vand der er i tanken eller aflæse batteriets spænding (ekstraudstyr), kan det styres herfra. Derudover kan andre CI-BUS-kompatible komponenter, såsom varme og 
klimaanlæg, styres centralt. Systemet kan løbende opdateres og har for nuværende mulighed for at tilkoble 15 enheder.

SIKRINGSBOKS UNDER 
PASSAGERSÆDE
Sikringsboksen under passagersædet 
gør det nemt at skifte sikringer. 12-volt 
kredsløbet kan til enhver tid afbrydes 
for at beskytte batteriet, for eksempel 
om vinteren, og derved opretholde en 
lang levetid.

ISOLERET OG OPVARMET 
SPILDEVANDSTANK
Spildevandstanken er opvarmet og 
isoleret, sammen med afløbsventilen. 
Dette giver en optimal frostsikring.

MODERNE BATTERISTYRING
Den intelligente batterisensor IBS leverer alle informationer om vognens strømforsyning, bla. ladetid, ladespænding og reststrøm. Alle værdier kan aflæses på TFT-panelet. 
Batterisensoren sikrer en nøjagtig opladning af batteriet under hensynstagen til at sikre en lang levetid på batteriet. Med dette intelligente ladesystem forkortes ladetiden 
med op til 30%.

 HobbyConnect - yderligere information på side 72

TFT betjeningspanel

overvågning

Information

genoplade

Oplader
Starts- og hovedbatteri 

med HELLA-Battericensor 

Spildevandstank

Brudsikker 
stødtæt isoleringsboks

Varmluft
Kontrolpanel
Spærreventil

afløbstilslutning

Satellit modtager

Klimaanlæg TFT betjeningspanel

Lyssystem

Varme

VandforsyningBatteri

HobbyConnect 
ready
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SKABE MED UDLUFTNING
Optimal cirkulation af varmen: Udluftningskanal i overskabene bekæmper 
skimmel og fugt.

TRUMA-COMBI-VARME MED 
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.

CENTRAL GASFORDELER 
I KØKKENET 
Der er let tilgang til 
gasfordeleren i køkkenet.

LED-BELYSNING
Energibesparende LED-teknologi skaber en hyggelig 
atmosfære, specielt med monterede LED lysbånd på alle 
overskabe.

LET TILGÆNGELIG 
FROSTBESKYTTELSESVENTIL
Sikkerhedsventilen aflader 
automatisk vandet ved risiko for 
frost. (Installationssituation afhængig af 
model, billede kan afvige)

FROSTBESKYTTET 
VANDBEHOLDER
vandbeholderen er frostbeskyttet og 
monteret sikkert under sædet, hvorved 
den let kan rengøres.

NAVIGATIONSSYSTEM DAB+, INKL. 
CD-/DVD AFSPILLER, BAKKAMERA OG 
STELLPLADSDATA
Ud over funktioner som dvd-afspiller, 
navigationssystem og display til bakkamera, bruges 
BLAUPUNKT AV-tuneren til trådløse opkald via 
Bluetooth og som en central medieafspiller, inkl. 
stellplads app. Også tilgængelig med DAB +. 
(Modelændring i indeværende sæson forbeholdt)

HOBBYKOMPLETT BYGGETEKNIK
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Har du en speciel Hobby eller andre forespørgsler? Der er mange 
individuelle løsninger, og du kan skræddersy din autocamper lige 
efter dine ønsker og behov.

EKSTRAUDSTYR  
LIGE EFTER DINE ØNSKER!
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EKSTRAUDSTYR
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VINDUESRAMME
Vinduerne af høj kvalitet, dobbeltglas og tonede.

 CYKELHOLDER
Hobby tilbyder cykelbeslag op til fire cykler samt et 
bagmonteret cykelstativ. (modelafhængig, Aluline for  
OPTIMA PREMIUM er fremvist)

L-SIDDEGRUPPE
I mange OPTIMA modeller er L-siddegruppe en mulighed, hvilket giver 
autocamperen en særdeles hjemlig atmosfære.

SOLIDE STØTTEBEN
Støttebenene er produceret i aluminium 
og kan bære op til 500 kg, med en 
vægt på kun 6 kilo. 

ALUFÆLGE 
Til de der kan lide det sporty look er det muligt at 
få din Hobby Autocamper med alufælge.

GULVTÆPPE
Det aftagelige og letplejelige 
tæppe sikrer komfort i 
autocamperen. Det er 
skræddersyet netop til den 
respektive grundplan.

THERMOGARDINER 
Isolerende termiske gardiner holder kulden 
udenfor og førerhuset varmt selv ved lave 
temperaturer.

ANHÆNGERKOBLING 
FRA SAWKO
Anhængerkoblingen er en 
forudsætning for at trække 
et påhængskøretøj.

KAROSSERI BEBOELSE
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VARIABLE QUEENSBED 
Queensbed er ikke kun bred og komfortabel, men 
kan også tilbyde den underliggende garage mere 
plads. (Afhængig af model) 

AVUS 
Standard  
ved Siesta De Luxe

MALI
Standard ved  
Optima De Luxe

NEVADA
Standard ved  
Optima Premium

CAPRI
Ekstraudstyr til alle 
modeller

 LÆDER
Læderindretningen er tilgængelig i varianterne 
creme-hvid eller creme-hvid-brun. (kun OPTIMA)

FROLI-KOMFORT 
SENGESYSTEM MED 
KOLDSKUMSMADRAS 
FROLI sengesystemet tilpasser 
sig kropsformen og understøtter 
rygsøjlen. I kombination 
med koldskumsmadras er 
sovekomforten i luksusklasse.  
(modelafhængig af model)

SENGEUDVIDELSE
Enkeltsenge kan hurtigt omdannes til en 
stor seng med en ekstra pude. Det nye 
stigesystem gør det lettere at komme op  
i sengen. (modelafhængig af model)

TAIGA 
Ekstraudstyr til alle 
modeller

PATCH 
Ekstraudstyr til alle 
modeller

FLORENZ 
Ekstraudstyr til alle 
modeller

SARI
Ekstraudstyr til alle 
modeller

VIGO
Ekstraudstyr til alle 
modeller

Alle standardbetræk er også tilgængelig som ekstraudstyr.

SOVEVÆRELSE STOFKOMBINATION

EKSTRAUDSTYR
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HOBBYCONNECT - FREMTIDENS NETVÆRK
Det til Hobby eksklusivt udviklede system HobbyConnect, gør det muligt at styre alle vognens teknikker 
via smartphone eller tablet. Det kræver kun "MyHobby" app'en. Med denne kan du bla. aflæse/aktivere 
klokken, temperaturen, fyldstande og batteriet.  
Endvidere kan man styre flere BUS-klare komponenter såsom varmen eller klimaanlægget. HobbyConnect 
fungerer som forbindelsen mellem CI-BUS systemet i vognen og internettet.

UDVENDIG BRUSER
Udstyret kan nemt rengøres med den udvendige 
bruser.

UDVENDIGT GASSTIK
Udvendig tilslutning af gasforbrugende enheder.

Således kan man komme i kontakt med sin vogn næsten ligegyldigt hvor i verden man befinder sig. 
Det hele foregår gennem en speciel webserver som muliggør at modtage signaler på for eksempel sin 
mobiltelefon, hvis vognen bliver stjålet eller flyttet. 

230-VOLT UDVENDIGT STIK
Med dit udvendige stik kan du nemt tilslutte 
fjernsynet eller din elektriske grill.

BAGEOVN
Selv når du rejser er det intet problem at bage eller 
lave pizza til frokost, takket være den indbyggede 
ovn. (afhængigt af model, illustration kan variere)

VAND / GAS / ELEKTRONIK
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LED-FLADSKÆRM 19"
Sammen med satellitsystemet og det 19" tv,  
er der garanti for en hyggelig aften.

TAGKLIMAANLÆG DOMETIC FRESHJET  
MED VARMEFUNKTION
Tagklimaanlægget indeholder fire luftstrømme.  
Anlægget er let, lydsvagt og energivenligt.

TRUMA COMBI E
Den kraftige Truma Combi 6 E 
kan betjenes ikke kun med gas, 
men også med strøm fra 230 volt 
strømforsyningen. Især om vinteren  
er det en fordel.

TV UDTRÆK TIL FLADSKÆRM  
INKL. 12-VOLT/ 230-VOLT STIK.
Den 180 grader svingbare Tv-arm giver dig 
mulighed for at se Tv mange steder i vognen.  
(Tv er ikke inkluderet)

SATELLIT MODTAGER
Satellitsystemet CAP 650 fra Kathrein indeholder 
en drejelig flad antenne med god rækkevidde. Den 
er kun 21 centimeter høj og er karakteriseret ved 
særlig god aerodynamik.

ALDE-CENTRALVARME
ALDE-Centralvarme 3020 HE med en integreret 8,4 liter 
varmvandsbeholder, er tilgængelig i mange modeller. 
Opvarmningen og det varme vand kan bruges sammen  
eller seperat.

WEBASTO FYR
Webasto fyret sikrer dig et varmt 
motor- og førerhus før start, da 
opvarmningsfasen kan tændes på 
forhånd ved hjælp af en timer.

USB DOBBELTSTIK
Smartphones eller tablets kan nemt oplades ved 
USB-stikket i soveområdet og i opholdsstuen.

VARME/KLIMA MULTIMEDIA

EKSTRAUDSTYR



T65 FL 4 2 +2 140

L: 7.019 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T65 HFL 4 4 140

L: 7.019 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

T70 F 4 2 +1 150

L: 7.415 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T65 GE 4 2 +1 140

L: 7.069 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T70 E 4 2 +1 150

L: 7.415 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T70 GE 4 2 +1 150

L: 7.415 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T70 HGQ 4 4 150

L: 7.383 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.650 kg

T75 HF 4 4 150

L: 7.616 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.650 kg

T70 GQ 4 2 150

L: 7.383 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

T75 HGE 4 4 140

L: 7.535 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.650 kg

4

2 +1

96

A

T

H

G

E

F
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M

Q

L

B

H

G
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OPTIMA DE LUXE

MODELOVERSIGT

SYMBOLFORKLARING
Senge | Valgfri

Siddegruppe

Køkken

Bad

Opbevaringsrum

Antal personer under kørsel

Soveplads + valgfri soveplads

Køleskab (ltr.)

Køleskab (ltr.), (valgfri)

Garage

Bagsænkning
L-siddegruppe med afskårede hjørner 
(valgfrit)
L-siddegruppe med lige hjørner (valgfrit)

EKSTRAUDSTYRUDFØRELSE
Alkoven

Del- integreret

Hæve sænke seng

Garage

Enkelt senge

Dobbeltseng

Fransk seng, på langs

Midtersiddegruppe

Queenseng

Eksempel: L-siddegruppe, afskårede hjørner

T70 E, T70 GE, T70 F

Eksempel: L-siddegruppe, lige hjørner

T65 GE, T65 FL, T65 HFL, T75 HGE, T75 HF

TEKNISKE DATA
Totallængde

Total bredde

Totalhøjde

Teknisk tilladt totalvægt

● hvid ○ fergrau ○ sort



T65 FL 4 2 +2 140

L: 7.048 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

A60 GF 4 4 140

L: 6.238 mm · B: 2.340 mm
H: 3.070 mm · G: 3.500 kg

T65 GE 4 2 +1 140

L: 7.098 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

A65 GM 6 4 +2 96

L: 6.490 mm · B: 2.340 mm 
H: 3.070 mm · G: 3.650 kg

T65 HFL 4 4 140

L: 7.048 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

A70 GM 6 4 +2 96

L: 6.990 mm · B: 2.340 mm 
H: 3.070 mm · G: 3.650 kg

T70 E 4 2 +1 150

L: 7.444 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T70 F 4 2 +1 150

L: 7.444 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T70 GE 4 2 +1 150

L: 7.444 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T75 HGE 4 4 140

L: 7.564 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.650 kg

T75 HF 4 4 150

L: 7.645 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.650 kg
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OPTIMA PREMIUM SIESTA DE LUXE

EKSTRAUDSTYR

MODELOVERSIGT

Eksempel: Slim-Tower-Køleskab

A65 GM, A70 GM 

● hvid ○ fergrau ○ sort
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BUILT FOR LIFE
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GENERELLE OPLYSNINGER

Autocamper katalog sæson 2019 
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De modeller der er afbilledet i brochuren 

indeholder til dels også specialudstyr 

og dekorationer som ikke hører til 

standardudstyret. Der tages forbehold for 

afvigelser i struktur og farve i forhold til de 

afbillede indretningsgenstande, for så vidt det 

skyldes de anvendte materialers natur og er 

almindelige på markedet. Det samme gælder 

for tekniske ændringer på køretøjet, såfremt 

den samlede produktkvalitet forbliver af samme 

værdi eller forbedres og andvendelsesformålet 

ikke indskrænkes. Med forbehold for trykfejl.
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