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VERDSATT - ELSKET  
BUILT FOR LIFE

Det hele begynte med en banebrytende idé; å gjøre campingturen enklere, mer 
komfortabel og avslappende. Dette ble grunnlaget for de alltid moderne 
campingvognene og bobilene fra Hobby gjennom mer enn 50 år.  
Dette er også vår motivasjon den dag i dag.

På våre fabrikker i Rendsburg i Schleswig-Holstein har vi over 1.250 medarbeidere  
ansatt. I et av Europas største produksjonsanlegg for campingvogner og bobiler  
bygger vi hvert år over 15.000 enheter i våre moderne fasiliteter.
 
Hemmeligheten bak vår suksess bygger på fire grunnleggende prinsipper;  
banebrytende oppfinnelser, innovativ teknikk, moderne design og stor lidenskap. 

Hver nye generasjon Hobby overbeviser med førsteklasses standardutstyr,  
gode planløsninger, kvalitet og funksjonalitet. Det er derfor ikke så rart at Hobby  
er så populær, og også det mest solgte campingvognmerket i Europa. 

Hobby -built for life



3HOBBY - BUILT FOR LIFE



4
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GOD LAGRINGSPLASS I GARASJEN
Garasjen bak er godt isolert og kan varmes opp, 

i tillegg har den en luke også på førersiden slik 
at det er god tilgjengelighet fra begges sider. 
Justerbare festebraketter på skinner til feste- 

stroppene sørger for god sikring av last.  
I garasjen finner du også en 12V/230V kontakt 

til bruk for eksterne elektriske enheter. 
Gasskassen har et praktisk gassflaskeuttrekk 

som gjør det enkelt å bytte gass.

SOVEKOMFORT SOM HJEMME
Soverommet, enten det er utstyrt med dobbelt- 
eller enkeltsenger, er komfortabelt og behagelig. 
Godt tilpassede madrasser med kaldskum på la-
mell sengebunn sørger for perfekt sovekvalitet. 

Både lys og varmesystem kan enkelt betjenes 
også fra soverommet, her finnes bl.a. et eget 

Truma CP-styringspanel hvor man kan regulere 
varmluftsystemet.

MODERNE KJØKKEN MED  
GOD LAGRINGSPLASS

På kokeapparatet med tre gassbluss kan man 
lage mye god mat. Ingrediensene oppbevares 
i det smarte Slim Tower kjøleskapet. Hobbys 
smale og eksklusive egenutviklede kjøleskap 

rommer hele 150 liter. De brede kjøkkenskuf-
fene gir god plass til tørrvarer og kjøkkenutstyr, 

og er også utstyrt med skinner og Soft-close.

MODERNE KONSTRUKSJON -  
HØYT UTSTYRSNIVÅ

Hobby bobiler er robuste og godt isolert ved 
hjelp av GFK tak (glassfiber), GFK undergulv og 

XPS isolasjon. Stor 70 x 50 cm takluke sørger 
for god ventilasjon, og et elektrisk stigtrinn og 

en ekstra bred inngangsdør gjør adkomsten 
enklere. Et ekstra høydepunkt er den fabrikk-

monterte takmarkisen.

Velkommen om bord - vi er klare for turen! Alle Hobby bobiler er 
standard utstyrt med det meste man trenger, vi kaller det Hobby-
Komplett. Underveis i en Hobby bobil er det bare å nyte ferien med 
komfort som man er vant til hjemmefra. Her er det meste allerede 
standard, ingen store tilleggspakker er nødvendig. 

Takket være det høye utstyrsnivået er Hobby bobiler reiseklare til 
enhver tid. En reisepartner som oppfyller de fleste ønsker.

HOBBYKOMPLETT -  
DIN HOBBY KOMPLETT  
UTSTYRT
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DITT HELT EGET BAD - FOR PERSONLIG VELVÆRE
Alle bad har enten en integrert dusj, eller et separat dus j - 
kabinett med en stilig design-dusjsøyle. På baderommet 
finnes mange praktiske hyller og lekre armaturer, og bak 
det store speilet er det plass til toalettsaker i de skjulte 
hyllene. En annen smart og nyttig detalj er den uttrekk-
bare tørkesnoren på badene i Optima modellene.  
Det dreibare Thetford toalettet har støysvak spyling.

ET FØRERHUS MAN TRIVES I
De komfortable fører- og passasjerstolene med 
armlener er trukket i stoff som matcher salon-
gen og er både dreibare og høydejusterbare. 
Front- og sidevinduene har praktiske  
plisseegardiner, og det store åpningsbare  
takvinduet i de halvintegrerte modellene gir 
frisk luft og godt lys.

GOD ROMINNDELING  
MED SMARTE DETALJER 
Hobby bobiler har en stemningsfull LED- 
belysning som gir en koselig atmosfære i kjent 
Hobby stil. Alle vinduer er utstyrt med  
rullgardin- og myggnettplissee, og det er godt 
med lagringsplass i skapene over sengene.

INNOVATIV BORDTEKNIKK STYRER  
ALLE VIKTIGE FUNKSJONER I BOBILEN.
Ved hjelp av Hobbys CI-BUS-Bordmanagementsystem 
med TFT-betjeningspanel styres og kontrolleres alle 
elektroniske enheter og funksjoner i et eget nettverk.
Den intelligente batterisensoren IBS leverer viktige 
data fra starter- og bodelsbatteriet. Denne teknikken 
skåner batteriet og forkorter ladetiden med ca 30% 
sammenlignet med konvensjonelle ladere.  
Hobby bobiler er bruksvennlig utstyrt med bl.a.  
frostbeskyttet ferskvanntank og slanger, selv  
spillvanntanken er oppvarmet og isolert. Det kraftige 
varmeanlegget Truma Combi 6 varmer hurtig opp 
bobilen og har også en integrert 10 liters varmtvanns-
bereder. Det moderne Multimediaanlegget inkluderer 
navigasjon, ryggekamera, parkeringsguide samt en 
CD/DVD spiller med to ekstra høyttalere i bodelen. 
Et uttrekk for flatskjerm-TV inkl. 12V/230V kontakt 
finnes også ombord.

Standardutstyret som er beskrevet i teksten er en generell oversikt. Det vil kunne forekomme variasjoner som er teknisk 
betinget fra modell til modell. For en komplett oversikt over standardutstyr på de forskjellige modellene henvises til eget vedlegg.

HOBBYKOMPLETT

HOBBY
Komplett
UTSTYRT
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DEN ELEGANTE
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T65 GE

Det moderne og innbydende interiøret i møbeldekoren „Ashai Esche/Lana Grey“  
kompletterer det elegante utvendige designet med den nye bakveggen og det  
omfattende utstyrsnivået i OPTIMA DE LUXE. Med 10 forskjellige planløsninger er 
mulighetene mange for å finne den modellen som oppfyller dine ønsker og behov. 

OPTIMA DE LUXE DEN ELEGANTE



11OPTIMA DE LUXE



12

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
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T70 HGQ

T70 HGQ

T70 HGQ, FACE-TO-FACE SITTEGRUPPE

T70 HGQ, MED SITTEBENK 
OMGJORT TIL PASSASJERSTOL
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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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REN LUKSUS



27



28
T70 GE

Med sine lekre linjer og dynamiske utvendige form samt den en helt unike  
Premium bakveggen er OPTIMA PREMIUM en reisepartner man legger merke til.  
Også innvendig overbeviser den halvintegrerte bobilserien med sitt omfattende  
utstyrsnivå og det eksklusive interiøret i møbeldekoren „Bronze Metallic/Stone Grey 
Metallic“

OPTIMA PREMIUM REN LUKSUS
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T65 FL
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T70 GE T70 GE

T70 GE
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T70 ET70 E

T70 E
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35OPTIMA PREMIUM
T65 FL T65 FL150 LTR SUPER SLIM TOWER KJØLESKAP
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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 FAMILIEVENNLIGE
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Det beste valget for foreldre og barn. SIESTA DE LUXE har det meste en familie 
ønsker; mye plass, gode lagringsmuligheter og moderne og praktiske planløsninger. 
Utstyrt med HobbyKomplett er SIESTA DE LUXE reiseklar allerede fra fabrikk,  
her er det meste allerede standard og ingen store tilleggspakker er nødvendig. 

SIESTA DE LUXE DEN 
FAMILIEVENNLIGE

A65 GM, MED EKSTRAUTSTYR SLIM-
TOWER KJØLESKAP OG STEKEOVN
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A60 GFA65 GM

A60 GF A60 GFSLIM TOWER KJØLESKAP
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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
KOMPAKTBAD
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Gjennomtenkte baderomsløsninger

Store lasterom og garasjer

Komfortable kaldskummadrasser

Innstegsgrep med LED-belysning

Lettstelt GFK glassfibergulv (utv.) med XPS-isolering

Isolert og oppvarmet spillvanntank

Praktisk og stilig kjøkkenbakvegg

Ekstra bred inngangsdør med myggnetting

DOMETIC-SEITZ takluker
Belysning i LED-teknologi

Lettstelt utv. glassfibertak (GFK)

Ventilerte overskap med robuste hengsler og god plass

Brede kjøkkenskuffer med Soft-Close og Push-Lock

LED-stemningslys

Hobby CI-BUS styring med TFT betjeningspanel
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Kaptein stoler trukket i samme stoff som bodelen

HOBBYKOMPLETT -  
DIN HOBBY  
KOMPLETT UTSTYRT

Det meste som gjør en ferie hyggelig og bekymringsløs er allerede på plass 
i en Hobby bobil. Blant det rikholdige standardutstyret nevner vi spesielt; 
navigasjonssystem, takmontert markise, ekstra garasjeluke på førersiden og 
det åpningsbare takvinduet i førerhuset.Hobby bobiler leveres med meste 
man trenger allerede fra fabrikk. 

Bare nyt ferien til fulle - det meste du trenger er allerede inkludert.

HOBBY
Komplett
UTSTYRT
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BODELEN
GJENNOMTENKT TIL MINSTE DETALJ
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LED-BELYSNING I KLESSKAP
Full oversikt med LED klesskapsbelysning.  
Klesskapet under sengen er utstyrt med en  
uttrekkbar garderobestang. (modellavhengig)

STILIG BORD
Øye for detaljer: høyglanset bordplate med  
avrundede hjørner og en dekorativ kromlist,  
både til sittegruppe og kjøkken.

STIKK-KONTAKTER VED SITTEGRUPPEN
12V og 230V-stikkontakter finner man lett  
tilgjengelig ved sittegruppen. (USB ladekontakt er 
ekstrautstyr)

YNDLINGSPLASSER
En avslappende ferie starter med å velge seg den riktige sittegruppen i bobilen. Hel eller halv dinette, med 
eller uten sittebenk, eller den populære L-sittegruppen - Hobby har mange valgmuligheter for god  
sittekomfort. Helt nytt i år er den innovative Face-to-face sittegruppen hvor begge stolene enkelt kan 
dreies i enten kjøreretning eller mot salongen, noe som gir en ekstra god romfølelse.

SKOSKUFF VED INNGANGSDØREN
Holder bobilen ren: skoskuffen under sittebenken 
er standard i mange modeller. (modellavhengig)

FØRER- OG PASSASJERSETE MED ARMLENER (KAPTEIN-STOLER)
Fører- og passasjersetene, som er justerbare både i høyde og vinkel, har armlener på begge sider,  
stabile dreiekonsoller og gode sidestøtter. Ergonomisk utformede seter gir ekstra god sittekomfort.

HOBBYKOMPLETT OPPHOLDSROM
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HYLLE MED KANT I FØRERHUSET
Hyllen rundt hele førerhuset er lett tilgjengelig. (OPTIMA)

INNSTEGSGREP MED  
LED-BELYSNING
Et integrert innstegsgrep med LED 
belysning er ikke bare elegant,  
men gir også ekstra lys og støtte i 
inngangspartiet.

SVANEHALSLAMPER 
De fleksible svanehalslampene over 
sengene og ved sittegruppen er godt 
egnet som leselys. De kan lett justeres i 
ønsket retning. (modellavhengig)

GARDEROBEVEGG VED INNGANG
En stilig garderobevegg forskjønner  
inngangspartiet.

EKSTRA SVINGBAR BORDPLATE
Bordet kan med et enkelt håndgrep utvides med en ekstra underliggende bordplate.

REMIS PLISSEEGARDIN-SYSTEM TIL FRONT-  
OG SIDEVINDUER I FØRERHUSET
Det velkjente plissegardin-systemet fra REMIS beskytter førerhuset mot 
sol og uønsket innsyn.
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OVERSKAP MED GOD PLASS
Topphengslede overskapsdører gir bedre tilgang. 

LETT TILGJENGELIGE OVERSKAP
Mange modeller har et trappetrinn ved sengen som gir enklere tilgang til 
overskapene.

STORT KLESSKAP
Perfekt organisert. Det store klesskapet har plass 
til både å henge opp klær og til sammenbrettet 
tøy. 

UNDER ENKELT- OG DOBBELTSENGEN FINNER  
MAN EN STOR OG PRAKTISK LAGRINGSPLASS.
God plass til stor bagasje og lett tilgjengelig ved å løfte opp  
sengebunnen. (modellavhengig)

MØBELGREP MED LÅS
Elegante møbelgrep på overskapene 
sørger for god låseeffekt.

EKSTRA ROBUSTE  
OVERSKAPSHENGSLER
Ekstra robuste hengsler sørger for at 
overskapsdørene løfter høyt og holder 
seg bedre lukket under kjøring.

HOBBYKOMPLETT OPPHOLDSROM
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KJØKKEN
MODERNE KJØKKEN MED GOD LAGRINGSPLASS



55HOBBYKOMPLETT KJØKKEN

KOMPAKTKJØKKEN STORT SIDESTILT KJØKKEN 

(bilde viser ekstrautstyr Slim Tower kjøleskap og stekeovn)

SIDESTILT KJØKKEN VINKELKJØKKEN
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MODERNE KJØKKEN
Med kjøleskapet plassert utenfor vinkelkjøkkenet blir det ekstra lagringsplass. 
Bardisken (modellavhengig) gir ekstra hylleplass og skjuler setebeltene på den andre 
siden. For ekstra komfort har den 91 cm høye kjøkkenbenken en oppvaskkum av 
edelstål med moderne armatur og et smart toppdeksel som kan snus og brukes som 
skjærebrett. Den glatte overflaten gjør det lett å holde rent.

PRAKTISK BESTIKKSKUFF
Praktisk inndelt bestikkskuff gjør det enkelt å holde  
orden i skuffen.

PLASSBESPARENDE HJØRNEUNDERSKAP
Hjørneunderskapet er romslig og gir ekstra stueplass.

KJØKKENSKUFFER I KOMFORTKLASSEN
Kjøkkenskuffene kan trekkes helt ut og 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.

KJØKKENHÅNDKLEHOLDER
Mange modeller har kjøkken med en 
uttrekkbar kjøkkenhåndklestang  
(modellavhengig)

PERFEKT KJØKKENBELYSNING
Godt lys, som man ønsker seg på et 
kjøkken. Integrerte LED lyslister er 
stilige og gir god energisparende 
belysning.



57

ROMSLIG SLIM  
TOWER KJØLESKAP
Hobbys egenutviklede Slim Tower 
kjøleskap har et volum på 140 liter, 
LED belysning og uttagbar fryseboks 
på 12 liter.

KOMPAKT SUPER SLIM TOWER  
KJØLESKAP PÅ 150 LITER
Hobbys egenutviklede Super Slim Tower kjøleskap 
med uttagbar fryseboks, er et kraftig men støy-
svakt absorpsjonskjøleskap i kun 38 cm bredde 
som har stort innvendig volum (150 ltr) og opptar 
liten plass ved bruk. Kjøleskapets smale bredde 
gjør at døren ikke svinger så langt ut i rommet og 
innholdet kan plasseres stabilt i døren.

KJØKKENOVERSKAP MED GOD LAGRINGSPLASS
Store kjøkkenoverskap med smarte grep som låser godt og gir god 
lagringsplass. Noen modeller (modellavhengig) er også utstyrt med en 
praktisk krydderhylle eller en sjalusidør til oppbevaring av bestikk,  
glass og kjøkkenutstyr.

KRYDDERHYLLE
Flere kjøkken er utstyrt med en praktisk 
krydderhylle slik at salt, pepper og 
annet krydder alltid er lett tilgjengelig. 
(modellavhengig)

Det store kjøleskapshåndtaket er lett å 
betjene. Kjøleskapets plassering er i en 
praktisk høyde som skåner ryggen.  
I likhet med Super Slim Towerhar også 
Slim Tower et praktisk rom under 
kjøleskapet med god plass til både her-
metikk og tørrvarer. (modellavhengig) 

Sju høydejusterbare hyller i døren sikrer at ved si-
den av 1-liters flasker og Tetra Paks, får også enda 
høyere 1,5-liters flasker plass. Fryseboksen på 15 
liter er uttagbart. (utførelse avhengig av modell)

TRE-BLUSS KOKEAPPARAT MED  
AUTOMATISK TENNING
Det praktiske kokeapparatet i edelstål har tre gassbluss og  
en smart oppdeling som også gir plass til en større kjele.  
En varmeføler sørger for at gassen stenger automatisk dersom 
flammen skulle slukne. Glassdekselet gir ekstra arbeidsflate 
ved behov.

PRAKTISK OG STILIG KJØKKENBAKVEGG
Hele kjøkkenbakveggen danner en harmonisk 
enhet i OPTIMA, og har også en kombikassett med 
integrert rullegardin og myggnettplissee. I tillegg 
har den to praktisk plasserte 230V kontakter. 

HOBBYKOMPLETT KJØKKEN
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SOVEPLASSER
EN BEHAGELIG NATTESØVN
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OPTIMAL LUFTSIRKULASJON  
MED MINI-HEKI TAKLUKE
En Mini-Heki takluke og inntil to  
åpningsbare vinduer sørger for  
tilførsel av frisk luft.

HYLLER VED HODEENDEN AV SENGEN
Denne smarte bakveggen ved hodeenden av sengen inneholder en praktisk hyl-
leseksjon med plass til bøker, briller og andre småting. Veggen har også en egen 
sentrallysbryter som er lett å nå fra sengen. (modellavhengig)

SENTRALLYSBRYTER VED SENGEN
Alle Hobby bobiler kommer standard 
med en praktisk lysbryter ved sengen 
for innvendige belysning.  
(illustrasjonsbilde)

GOD TAKHØYDE OVER SENGENE
Plassen over sengene har en gjen-
nomsnittlig sittehøyde slik at du kan 
sitte avslappet i sengen.

STABIL SENGEHOLDER
Sengrammen, inkludert rammestativ og 
madrass, holdes oppe av det kraftige 
stativet med den pneumatiske gass-
fjæren. Dette gjør det enkelt å benytte 
lasteplassen.

KOMFORTABLE  
KALDSKUMMADRASSER
Kaldskummadrassen gir deg sovekom-
fort som hjemme. Med 7 forskjellige 
soner gir den perfekt tilpasning til 
kroppen.

EKSTRA TRUMA BETJENINGS-
PANEL PÅ SOVEROMMET
Det digitale betjeningspanelet TRUMA 
CP PLUS med timer-funksjon,  
nattsenking og temperaturføler gjør det 
mulig å styre varmesystemet også fra 
soverommet. (illustrasjonsbilde)

LASTING GJORT ENKELT
På grunn av den todelte madrassen 
på de langsgående senger, blir lasting 
av sengenes oppbevaringsrom veldig 
enkelt: Bare fold opp nedre del og legg 
bagasjen i de romslige rommene.

UTTREKKBART TRAPPETRINN
Det skyvbare trappetrinnet mellom 
enkeltsengene gir litt ekstra plass til 
bad hhv. oppholdsrom. 
(modellavhengig)

HOBBYKOMPLETT SOVEROM
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BAD
FOR DITT PERSONLIGE VELVÆRE
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DØRHÅNDTAK
Baderommet er utstyrt med et ergo-
nomisk utformet dørhåndtak i metall. 
Den stabile lukkemekanismen holder 
døren lukket under kjøring.

BADEROMSERVANT
I skapet under vasken er det god plass til toalett-
saker. Servantkranene passer perfekt inn i det 
moderne designet på baderommet.

PRAKTISK THETFORD- 
DREIETOALETT
Kassettoalettet kan dreies 90 grader 
begge veier noe som sørger for en 
optimal romutnyttelse. Det har et  
kraftig men støysvakt spylesystem, og 
en måler viser når tanken må tømmes.

TANNGLASS 
To tannglass er strategisk 
plassert på det smakfulle 
baderommet.

GODE LAGRINGSMULIGHETER
I skapet under vasken og bak speilskapet er det 
god plass til toalettsaker.

LED BELYSNING
LED spotter på badet gir godt lys.

UTTREKKBAR KLESSNOR
Med et enkelt håndgrep har 
du muligheten til å henge 
opp fuktige håndklær.  
(kun OPTIMA)

TAKLUKE DOMETIC  
SEITZ MINI-HEKI
Slipp lyset inn og dampen ut! Alle bad 
er utrustet med DOMETIC SEITZ  
Mini-Heki takluke.

DESIGN DUSJ-SØYLE
Alle bad er utstyrt med en eksklusiv 
design dusj-søyle som er både stilig og 
praktisk. Shampo og dusjsåpe har sin 
plass i hyllene og vanntemperaturen  
regulerer man enkelt med blandebatteriet.

HOBBYKOMPLETT BAD
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 LETTSTELT GFK GLASSFIBERTAK OG -GULV
Taket i glassfiber gir en bedre støyisolasjon enn vanlige aluminiumstak, og gir også bedre beskyttelse mot 
skader ved haglskurer eller lignende. Alle modeller leveres standard med glassfiberbelagt undergulv.

TAKVINDU I FØRERHUS ÅPNINGSBART
Det doble, tonede og åpningsbare takvinduet 
sørger for at det blir lyst og luftig, og kan også 
tilføre ekstra friskluft. På solfylte dager beskytter 
en praktisk rullgardin mot varmen. (OPTIMA)

ISOLERT TAKLUKE FRA DOMETIC SEITZ
Alle Hobby bobiler leveres standard med  
DOMETIC-SEITZ-takluke(r). Den store Midi-Heki 
eller den mindre Mini-Heki sørger for god isola-
sjon, optimal utlufting og et godt inneklima.

THERMOFUNKSJONSGULV HOBBYTHERM®
Det patenterte 65 mm tykke bodelsgulvet  
HOBBYTherm® er en sandwich konstruksjon 
basert på XPS-isolasjon, et materiale som er 
ekstra motstandsdyktig mot fukt. I områdene hvor 
varmluftslangene ligger får man også en indirekte 
oppvarming av gulvet. (SIESTA DE LUXE)

ÅPNINGSBARE BODELSVINDUER I HØY KVALITET
De doble og tonede bodelsvinduene med sikkerhetslåser er 
støpt i former som gjør de enda mer resistente mot spennin-
ger og deformasjon (spesielt ved streng kulde eller ekstrem 
varme). En annen positiv effekt er bedre lydisolasjon i tillegg 
til et bedre forseglingssystem mot fuktinntrenging.

MATTER I FØRERHUS
Et løst og lettstelt teppe til førerhuset 
gjør rengjøring enklere. Det er utstyrt 
med en Hobby-logo og er spesial-
tilpasset de forskjellige planløsningene.

FROSTSIKRE INSTALLASJONER I DOBBELT-
GULVET UNDER SITTEGRUPPEN
Spillvann og ferskvannstilførsel føres gjennom det 
oppvarmede doble gulvet i sittegruppen.

Varmlufts-
fordeling

Varmlufts-
fordeling

XPS - 
isolasjon

XPS - 
isolasjon

GFK (glassfiber)

GFK (glassfiber)

Ferskvann- og spillvannstilførsel
frostsikkert montert

Ferskvann- og spillvannstilførsel
frostsikkert montert

Elektrisk gulvvarme

varmluft

HOBBYKOMPLETT PÅBYGG / BORDTEKNIKK
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ELEGANT TAKMARKISE FRA THULE OMNISTOR
Beskyttelse mot sol og regn; markisene fra THULE OMNISTOR er perfekt tilpasset 
deforskjellige bobilstørrelsene fra Hobby.

EKSTRA BRED INNGANGSDØR MED VINDU, DOBBEL 
LÅS, HYLLER OG AVFALLSBØTTE
Inngangsdøren er utstyrt med stabile hengsler. Vinduet med 
integrert plissegardin gir deg valget mellom å kunne se ut 
eller stenge for innsyn, og i hyllene er det plass til småting. 
Avfallsbøtte inkl. feiekost er en praktisk detalj. (OPTIMA)

LED-MARKERINGSLYS
Godt synlig hele døgnet – med standard LED-markeringslys. 
(illustrasjon viser Optima)

DØR MED SIKKERHETSLÅS
En kraftig dørlås gir bedre sikkerhet 
mot uønsket besøk.

ELEKTRISK STIGTRINN OG STABILT SIDESKJØRT 
Det elektriske stigtrinnet gjør det enkelt å komme inn og ut. 
Bobilen har også en stabil skjørtelist av aluminium.

MYGGNETTPLISSEE TIL INNGANGSDØREN 
Myggnettplisseen ved inngangsdøren holder insektene ute.

STABILE SIKKERHETSLÅSER
De nye innfelte låsene til lastelukene 
gir ekstra sikkerhet.
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STOR ISOLERT GARASJE
Den store fullisolerte garasjen har to låsepunkter og luken 
kan løftes helt opp for enklere lasting, og kan i tillegg varmes 
opp. Garasjen har en ekstra garasjedør på førersiden for 
bedre tilgang fra begge sider og det er en egen 12V/230V 
kontakt i garasjen til bruk for eksterne elektriske enheter. 
(modellavhengig)

ROMSLIG GASSKASSE
Enten gassflaskene står etter hverand-
re eller ved siden av hverandre er det 
god plass i gassrommet, og bytte av 
gassflaske er uansett enkelt.  
(Gassflaskeuttrekk, modellavhengig)

GARASJELUKE MED GASSDEMPER
Den robuste gassdemperen sørger for 
at garasjeluken holder seg åpen.  
(modellavhengig)

KOMBIKASSETT MED RULLGARDIN-  
OG MYGGNETTPLISSEE
De praktiske kombikassettene til sidevinduene inneholder 
både rullegardin- og myggnetting for å holde insektene ute.

STABILE FESTESKINNER
Justerbare festebraketter på skinner til 
festestroppene sørger for god sikring 
av lasten.

SENKET BAK FOR MER PLASS
Den bakre senking av dypramme-
chassi set sikrer maksimal garasje-
s tørrelse. Isolering av gulvet fra XPS 
isolasjon beskytter mot frost.  
(Senking avhengig av modell) 

ROBUST INNVENDIG GARASJE
Garasjen har gulv og vegger i kunststoff som er robust og lett 
å holde rent.

LED FORTELTLYKT
LED lampen gir godt lys ved inngangspartiet.

HOBBYKOMPLETT PÅBYGG / BORDTEKNIKK
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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, vanntank-
måler samt 12V lading og forbruk. Systemet er også klargjort for tilkobling av ytterligere CI-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. (godkjenning fra 
produsent må sjekkes)

SIKRINGSBOKS UNDER  
PASSASJERSETET
En lett tilgjengelig elektrosentral under 
passasjersetet gjør det enklere å bytte 
sikringer. Med den uttagbare hovedbry-
ternøkkelen, som også er hovedstrøm-
bryter for batteriet, kan man bryte 12V 
tilførselen ved lagring over lengre tid 
(som over vinteren) for å begrense mu-
ligheten for at batteriet blir fullstendig 
utladet.

ISOLERT OG OPPVARMET  
SPILLVANNTANK
I alle Hobby bobiler er spillvanntanken 
montert under gulvet i en oppvarmet og 
støtsikker isoleringsboks. Tappekranen 
for spillvannet befinner seg i den  
oppvarmede delen ved spillvanntanken - 
slik at heller ikke den skal utsettes for frost.

MODERNE BATTERISTYRING
Den intelligente batterisensoren IBS gir deg alle viktige opplysninger som ladetid, ladestrøm og ladespenning, og ved Autark pakke også restverdi / tid for både start- og 
bodelsbatteri (GEL eller 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-ladeprinsippet 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 72.

HobbyCon-
nect ready

TFT-betjeningspanel

Overvåking

Informasjon

Lading Varmluftsr

Batterilader
Start- og bodelsbatteri 

med HELLA-batterisensor 

Spillvanntank

Støtsikker 
isoleringsboks

varmluft
Hendel for
tappekran

Tappekran

Parabol

Klimaanlegg TFT-betjeningspanel

Lysstyringssystem

Varme

VannBatteristyring
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GJENNOMTENKT LUFTSIRKULASJON
Optimal sirkulasjon for varmluften; luftespalter i overskapene og god 
avstand mellom vinterrygglener og yttervegg sørger for god  
luftgjennomstrømning som begrenser kondensdannelse.

TRUMA-COMBI  
VARMLUFT SANLEGG MED  
VARMTVANNSBEREDER
Varmluftslangene fra TRUMA-Combi 
varmeren sprer varmluften optimalt 
i vognen 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.

SENTRAL GASSFORDE-
LER PÅ KJØKKENET 
Stoppekraner for de enkelte 
apparater er lett tilgjengelig 
i øvre del av kjøkkenbenken.

LED-STEMNINGSLYS
Mange LED-lyspunkter gir lavere strømforbruk og en hyggelig 
atmosfære. LED lyslister i overskapene sørger for det lille 
ekstra. Samtlige12V-lamper er i energisparende LED-teknikk.

LETT TILGJENGELIG FROST-
SIKRINGSVENTL
En strømløs frostsikringsventil tømmer 
varmtvannsberederen automatisk ved 
fare for frost. En ekstra forsikring som 
trygger vannforsyningen. (plassering er 
modellavhengig, illustrasjonsbilde)

TAPPEKRAN SPILLVANN
Ferskvanntanken er frostsikkert 
montert i en av sittebenkene. Enkelt å 
komme til tappekranen og lett å holde 
rent.

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, media-
player og parkerings-APP. Kan også leveres med 
DAB+ på forespørsel. (det tas forbehold om bytte 
av leverandør i løpet av sesongen)

HOBBYKOMPLETT PÅBYGG / BORDTEKNIKK
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Din Hobby bobil kan bli akkurat like individuell som deg.  
Blant vårt utvalg av ekstrautstyr kan du tilpasse bobilen etter egne ønsker og behov.

EKSTRAUTSTYR ETTER EGET VALG
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EKSTRAUTSTYR
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RAMMEVINDUER
Solide tonede doble rammevinduer gir et helstøpt inntrykk.

 SYKKELSTATIV
Hobby tilbyr sykkelstativ i flere varianter for 2 til 4 sykler, 
samt et eget EL-sykkelstativ. (modellavhengig, illustrasjons-
bildet viser modell ALULINE til OPTIMA PREMIUM)

BEHAGELIG L-SITTEGRUPPE
Som ekstrautstyr kan flere OPTIMA modeller leveres med en L-sittegruppe som gir 
bobilen et hyggelig samlingspunkt.

KRAFTIGE STØTTEBEN BAK
Som ekstrautstyr kan det leveres støt-
teben bak som er produsert i aluminum 
og fiberarmet kunststoff - veier kun 
seks kilo og har en bæreevne på hele 
500 kg. 

LETTMETALLFELGER 
For en mer sportslig look kan alle Hobby bobiler 
også leveres med lettmetallfelger. Et blikkfang som 
vil understreke bilens design.

GULVTEPPER
Et løst lettstelt og flosset 
teppe sørger for en behage-
lig følelse i bobilen. Det er 
spesialtilpasset de forskjelli-
ge planløsningene.

THERMO FORHENG TIL FØRERHUS 
Det nye praktiske thermo-forhenget til førerhuset 
hjelper til med å holde kulden ute og gir en mer 
behagelig innetemperatur. Forhenget er utstyrt 
med en smart luke slik at man kommer til multi-
media anlegget på en enkel måte.

TILHENGERFESTE FRA 
SAWIKO
Et tilhengerfeste er en 
forutsetning for å kunne 
trekke en tilhenger.

PÅBYGG BODEL
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JUSTERBAR MIDTSTILT DOBBELTSENG 
Den midtstilte dobbeltsengen sengen er ikke bare 
bred og komfortabel, men kan også justeres opp 
og ned etter ønske. En annen fordel her er da at 
man også kan justere høyden på den underliggen-
de garasjen. (modellavhengig) 

AVUS 
Standard i  
Siesta De Luxe

MALI
Standard i  
Optima De Luxe

NEVADA
Standard i  
Optima Premium

CAPRI
Ekstrautstyr i  
alle modeller

 SKINN
En eksklusiv og elegant skinnsalong kan  
leveres i fargene kremhvit eller kremhvit/brun. 
(kun Optima)

FROLI-KOMFORT-SENGE-
SYSTEM MED KALDSKUM-
MADRASSER 
Sengesystemet fra FROLI til-
passer seg punktvis til kroppens 
fasong og gir ekstra støtte til 
ryggsøylen. I kombinasjon med 
kaldskummadrasser oppnår man 
sovekomfort i luksusklassen. 
(modellavhengig)

UTTREKKBAR SENGEBUNN
Modellen med enkeltsenger leveres 
med uttrekkbar sengebunn, og kan raskt 
gjøres om til en stor dobbeltseng ved 
hjelp av ekstraputene. (modellavhengig)

TAIGA 
Ekstrautstyr  
i alle modeller

PATCH 
Ekstrautstyr  
i alle modeller

FLORENZ 
Ekstrautstyr  
i alle modeller

SARI
Ekstrautstyr  
i alle modeller

VIGO
Ekstrautstyr  
i alle modeller

Alle stoffkombinasjoner kan fås i andre modeller enn standard mot pristillegg. (ikke skinn)

SOVEROM STOFFKOMBINASJON

EKSTRAUTSTYR
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HOBBYCONNECT – FREMTIDENS NETTVERK (EKSTRAUTSTYR)
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 Connectfungerer som et grensesnitt for CI-BUS bordmanagement systemet i bobilen 
over internett.

PRAKTISK UTVENDIG DUSJ
Den utvendige dusjen sørger ikke bare for  
avkjøling på varme dager, den er også praktisk  
til å skylle annet utstyr ved behov.

UTVENDIG GASSKRAN
Utvendig tilkobling for gassapparater.

På denne måten kan man kommunisere med sin bobil 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 bobilen skulle flytte  
på seg eller bli stjålet fra sin faste plass. 

230V UTVENDIG KONTAKT
Med en 230V kontakt kan man koble til TV eller 
elektrisk grill om man vil nyte fine dager utendørs.

STEKEOVN
Å bake et brød eller lage hjemmelaget pizza til 
lunsj - ikke noe problem, selv når du reiser, takket 
være denne  innebygde ovnen som kan fåes som 
ekstrautstyr. (modellavhengig, illustrasjonsfoto)

VANN / GASS / ELEKTRISK
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19" LED FLATSKJERM-TV
På en regnfull feriedag sørger en 19" stor LED 
flatskjerm TV for at det allikevel blir en trivelig 
innedag. Kombinert med et parabol-anlegg og en 
TV-holder er TV-kvelden reddet.

DOMETIC FRESHJET TAKMONTERT  
KLIMAANLEGG MED VARMEFUNKSJON
Det takmonterte klimaanlegget har fire regulerbare  
luftuttak. Anlegget har lav vekt, er støysvakt og har et  
økonomisk strømforbruk.

TRUMA COMBI E
Den kraftige TRUMA-Combi varmeren 
6 E går både på gass og strøm (230V), 
en stor fordel ved vinterbruk.

TV-UTTREKK FOR FLATSKJERM  
TV INKL. 12V/230V TILKOBLING
En 180 graders svingbar TV-arm gir god sikt for en 
flatskjerm-TV (ikke inkludert) slik at man kan se TV 
fra flere posisjoner i bobilen.

PARABOL
Den helautomatiske parabolen CAP 650 fra 
Kathrein har en flat dreibar antenne med god rek-
kevidde. Den er kun 21 cm høy og aerodynamisk 
utformet. Parabolen har automatisk søkefunksjon, 
samt er utstyrt med Twin-LNB kontakt slik at det 
kan tilkobles to enheter samtidig.

ALDE VANNBÅREN SENTRALVARME
Alde 3020 HE vannbåren sentralvarme har en total ytelse på 
8500 Watt og har en integrert varmtvannsbereder på 8,4 liter 
kan levere i flere modeller. Oppvarming av bobilen og bruk av 
varmtvannsbereder kan skje separat eller i kombinasjon.

WEBASTO MOTOR- OG  
KUPÉVARMER
Diesel varmeren Thermo Top C fra 
Webasto benytter bilens eget  
kjølevannskretsløp til å varme opp 
motor og førerhus før kjøreturen.  
Oppstartstidspunkt kan programmeres 
med timerfunksjon.

USB-LADEKONTAKT
Smarttelefoner og nettbrett kan enkelt lades opp 
via USB-kontaktene på soverommet og i sitte-
gruppen.

VARME / KLIMA MULTIMEDIA

EKSTRAUTSTYR



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

FL

M

Q

L

B

H

G
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OPTIMA DE LUXE

MODELLOVERSIKT

TEGNFORKLARING
Soveplasser | ombygging til seng 
(ekstrautstyr)
Sittegruppe

Kjøkken

Bad

Lagringsplass

Antall sitteplasser (inkl. fører)
Antall faste soveplasser / ekstra 
soveplasser
Kjøleskap (ltr.)

Kjøleskap (ltr.), (ekstrautstyr)

Garasje

Senket garasje

L-sittegruppe, skrådd (ekstrautstyr)

L-sittegruppe, rett (ekstrautstyr)

EKSTRAUTSTYRVARIANTER
Alkove

Halvintegrert

Heve-/senkeseng

Garasje

Enkeltsenger

Dobbeltseng

Dobbeltseng på langs

Midtsittegruppe

Midtstilt dobbeltseng

F.eks: L-sittegruppe, skrådd

T70 E, T70 GE, T70 F

F.eks: L-sittegruppe, rett

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

TEKNISKE DATA
Total lengde

Total bredde

Total høyde

Teknisk tillatt totalvekt

● hvit ○ sjøgrå ○ svart



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

75

OPTIMA PREMIUM SIESTA DE LUXE

EKSTRAUTSTYR

MODELLOVERSIKT

F.eks: Slim-Tower kjøleskap

A65 GM, A70 GM 

● hvit ○ sjøgrå ○ svart
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