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HOBBY VÆRDSAT, 
ELSKET OG 
BYGGET TIL LIVET

I begyndelsen var det bare en banebrydende ide:  
At gøre det at rejse mere komfortabelt, lettere og  
mere afslappende. Det lagde for mere end 50 år  
siden grundstenen til at fremstille Hobby 
campingvogne og autocampere.

Vores succes bygger på fire søjler - retningsvisende 
opfindelser, innovativ teknik, moderne design og stor 
lidenskab. 

En Hobbyautocamper er et godt valg fordi der er et 
overvældende standardudstyr, genial rumudnyttelse, 
høj kvaltitet og markedets bedste pris/ydelsesforhold. 

Hobby. Bygget til livet.
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VANTANA PREMIUM

VANTANA DE LUXE

VANTANA ONTOUR

INDHOLD

HOBBY VANTANA 
TREDOBBELT GOD

HOBBYKOMPLET 
-UDSTYRET

MODELOVERSIGT

En VANTANA kassevogn tilbydes i tre forskellige serier: 
VANTANA ONTOUR, VANTANA DE LUXE og VANTANA 
PREMIUM. Fordele: Kompakt konstrueret og kan bruges  
som familiebil i hverdagen. Alle tre serier har samme 
indretninger nemlig K60FT med dobbeltseng og K65ET  
med to enkeltsenge i bagenden. 
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Førstegangsmodellen tilbyder alt hvad hjertet kan begære af komfort. Køkkenblok, 
rustfri stålvask, to kogeblus og 70 liter kompressorkøleskab. Koldskumsmadrasser i 
sengen. Specialisolering af vognen med XPS- skum.

VANTANA ONTOUR TIL FØRSTEGANGSKØBEREN

K60 FT, STOFKOMBINATION „ARRAS“



5VANTANA ONTOUR



6
K60 FT



7VANTANA ONTOUR
K60 FT

PRAKTISK 70 LITER KØLESKAB
Det kompakte køleskab har indvendig LED belysning og variabel 
ruminddeling.
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K60 FT



9VANTANA ONTOUR
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VANTANA DE LUXE har 140 PS motor, 16 tommer alufælge, Hobbykomplet udstyr og  
90 liter kompressorkøleskab. Farven er klassisk hvid eller special metallic sølv lakering.  
Alt dette er kun et lille udpluk.

VANTANA DE LUXE ALLROUNDEREN

K60 FT, STOFKOMBINATION „PATCH“

HOBBY
KOMPLET
FULDUDSTYRET



11VANTANA DE LUXE
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13VANTANA DE LUXE
K60 FT

STORT 90 LITER KØLESKAB
Det store køleskab kan åbnes fra begge sider.  
Man kan åbne køleskabet når man sidder udenfor vognen.
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15VANTANA DE LUXE
K60 FTK60 FT

K60 FT
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VANTANA DE LUXE. 140-HK-Motor, 16" alufælge og udstyret med Hobbykomplet.  
Helt særligt er det smarte slim-line køleskab der er integreret i overskabene.  
Udvendigt kan vælges mellem standardlakeringen grå, sølvmetallic eller sort. 

VANTANA PREMIUM OVERKLASSEN

K65 ET, STOFKOMBINATION „SARI“

HOBBY
KOMPLET
FULDUDSTYRET



17VANTANA PREMIUM



18
K65 ET

SLIMLINE
KØLESKAB

PATENTERET 



19VANTANA PREMIUM
K65 ET K65 ET

K65 ET

SLIM-LINE KØLESKAB
Smart med godt overblik. 90 Slim-Line køleskab som overskab.
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21VANTANA PREMIUM
K65 ET K65 ET
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HOBBYKOMPLET 
-FULDT UDSTYRET



23HOBBYKOMPLET BEBOELSE

GULVTÆPPE
Det udtagelige og vedligeholdelseslette gulvtæppe 
sørger for hyggen. Tæppet er tilpasset modellen.

KOMFORTABEL SIDDEGRUPPE
Føresæderne er ergonomisk udformede og indstillelige. Begge armlæn er polstrede og stabile. Sæderne 
kan drejes 180 grader, dermed skabes en hyggelig siddegruppe. Bordet kan drejes og giver god benplads. 

 LED-SVANEHALSLYS
De lyse læselys skaber et godt lys ved en minimal 
strømforbrug.

BEBOELSE

KASSETTE MED MØRKLÆGNINGS- OG 
MYGGENET GARDIN
Alle sidevinduer har kombikassettegardiner som 
beskytter mod solen og insekter.

STOFKOMBINATION VIGO 
Ekstraudstyr til alle modeller.

Det efterfølgende udstyr i Hobbykomplet er modelafhængig og kun delvist muligt.  
Se aktuel prisliste for nærmere information. 
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 SMART OPDELING I BAGENDEN
Der er god plads til ferie bagage i bagenden. Der er gode muligheder for at surre 
udstyret fast så det ikke flytter sig under kørsel.

 SKABE MED MEGET PLADS OG VENTILATION
Overskabene kan åbnes højt op. Robuste beslag holder lågerne på plads. En lås 
sikrer at lågerne ikke går op under kørsel. LED lysbånd ved hængeskabene skaber 
et godt miljø (De Luxe og Premium). Udluftningskanaler sikrer et godt indeklima og 
forebygger mug og skimmel.

AFLÆGNINGSPLADS I KABINEN
Praktisk og sikker: Det store fag sørger 
for ekstra plads. (billedet viser Vantana 
Premium)

ROBUSTE SURRINGS 
MULIGHEDER
Stabile øskner og sikringsseler sikrer 
bagagen.

 MAGASIN I GULVOMRÅDET
Magasinet ved gulvet giver yderligere 
plads.

FLEKSIBEL SENGEBUND
Hvis sengen klappes op er der, i Vantana'en, plads til store sportsartikler.

 NET I INDGANGSPARTIET
Praktisk og let tilgængelig: Nettet ved 
køkkenet er en smart detalje. 

MAGASIN

HOBBYKOMPLET MAGASIN
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 SLIMLINE-KØLESKAB
Det nye patenterede slim-line-køleskab er smart og godt indrettet. Indvendigt har kompressorkøleskabet gode 
opdelinger: Til højre og venstre findes rummelige kølefag og i midten et udtrækkeligt fag til drikkevarer. Det 
rummelige køleskab har natsænkning og boostfunktion og styres via TFT-betjeningspanel og "MyHobby"-app. 
(Premium)

* Tekniske angivelser Hobby Slimline-køleskab VO (EU) 517/2017: tC02 eq=0,058t/GWP = 1430 / indeholder drivhusgasser/ kuldemiddel R 134a.

 LED BELYSNING OG STIKDÅSE I KØKKENET
LED lysliste over vasken og 230 Volt stikdåse 
sørger for god belysning. 

 STORE KØKKENSKUFFER
De udtrækkelige skuffer er lette at overse og komme til.  
De stabile låser sørger for at lågerne ikke går op under kørsel.

 STOR ARBEJDSFLADE
Køkkenet er veludstyret og kompakt.

 PRAKTISK GASBLUS INTEGRERET MED 
VASKEN
Vasken og kogeblussene er skabt som en enhed og 
kombinationen er yderst rengøringsvenligt. Der er 
stort mellemrum mellem blussene. Tændingen er 
elektrisk. Glasafdækning skaber god arbejdsplads. 

 INSEKTNET I SKYDEDØREN
Træk insektnettet på plads når du åbner 
døren!. Således kan du lufte ud, uden 
at få myggene ind.

 SKYDEDØR MED VINDUE OG 
HYLDER
Godt udsyn, meget lys og integreret 
mørklægningsgardin: Det store vindue 
og hylderne i skydedøren er super 
praktisk.

KØKKEN

HOBBYKOMPLET KØKKEN
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SOVEPLADS I SIDDEGRUPPEN
Ved hjælp af en ekstra lille madras omdannes siddegruppen til en seng til små gæster.

INDIVIDUEL SOVEKOMFORT
Som lavet til dig: Koldskumsmadrasserne former sig efter kroppen og 
er lagt ovenpå GOODSIDE lamelbunde. Bundene kan indstilles til 3 
forskellige hårdheder.

 CENTRAL LYSSTYRING I 
SOVEVÆRELSET
Vantana modellerne har en smart taste 
kontakt til at styre den indvendige 
belysning.

SENGE

K65 ET: ENKELTSENGE MED SENGEUDVIDELSE

K60 FT: DOBBELTSENG, TVÆRS

HOBBYKOMPLET SOVE
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GODE OPBEVARINGSMULIGHEDER
Smart og praktisk: Spejlskabe med god plads.

KOMPAKT VASKERUM
Det kompakte vaskerum udnytter pladsen genialt. Toilettet kan drejes så der bliver plads 
til bad. Det oplukkelige vindue sørger for god udluftning og mælkeglas hindrer indkig.

UDTRÆKKELIG HÅNDBRUSER
Kombiarmaturet tjener både som vandhane og bruser. 
Slangen skjules i hanen. 

DREJETOILET THETFORD 
Det drejelige toilet sørger for perfekt rumudnyttelse.

 FROSTSIKRET VANDTANK
Den let tilgængelige vandtank er frostsikret og installeret i 
bagenden af vognen.

BAD

HOBBYKOMPLET BAD
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 VARMEISOLERING
Vantana er velisoleret og opbygget ved hjælp af XPS-isolering. 
Isoleringen afstiver ikke alene vognen og dæmper kørelyd, men 
holder også varme og kulde ude og sørger for et godt indeklima.

 VINDUE AF HØJ KVALITET
De tonede vinduer er formstøbt. Stor materialestyrke modvirker 
spændinger og deformiteter. 

VINDUESRAMME
Det tonede vindue i dobbeltglas er som "støbt" i vognen.

MØRKLÆGNINGSSYSTEM REMIS TIL FRONT 
OG SIDEVINDUER I FØREHUSET 
REMIS gardiner i førerhuset beskytter mod sol og 
indkig. (De Luxe og Premium). 

CYKELHOLDER THULE TIL 2 CYKLER
Med en egenvægt på 9,5 kg og en nyttelast på 
35 kg egner Thule cykelholderen sig til to cykler. 
Montagen er borefri og dørene kan stadig åbnes 
når holderen er monteret.

HÅNDVASK I RUSTFRIT STÅL
Den integrerede regnliste leder regnvandet væk. 
LED lys i indgangsområdet sørger for sikker ind- 
og udstigning. (De Luxe og Premium) 

MÅTTE I FØRERHUSET
Vedligeholdelseslette måtter i førerkabinen. 
Måtterne er med Hobbylogo og tilpasset vognen 
individuelt. 

KARROSSERI 

HOBBYKOMPLET OPBYGNING
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 HOBBY CI-BUS STYRINGSSYSTEM MED TFT BETJENINGSPANEL
Hobby's eget CI-BUS bordmanagement system styrer alle elektriske enheder og funktioner via sit eget 
netværk. Styringsknoppen og 6 yderligere softkeys gør det muligt at navigere i menuen. Angivelser 
som dato/klokken, indvendig og udvendig temperatur, tankenes fyldstand og batteriet kan aflæses eller 
aktiveres på displayet.

STYRESYSTEM
I indgangsområdet i Ontour eller De Luxe er 
placeret et lysstyringssystemet med Ci-BUS  
teknologi. Dette system kontrollerer alle 
lysenheder, viser fyldstande af tankene og 
batteriets tilstand.

UDVENDIG STIKDÅSE 230V,  
INKL. SAT-/TV-TILSLUTNING
En 230-volt- udgang gør det muligt at sidde foran 
Vantanaen og se fjernsyn eller bruge elektrisk grill.

 MODERNE BATTERIHÅNDTERING
Den intelligente batterisensor (IBS) leverer alle vigtige data såsom ladetid, ladestrøm og ladespænding 
ligesom i autarkområdet resttiden og ladestrømmen af batterierne (GEL/AGM). Altsammen kan aflæses på 
TFT betjeningspanelet. Den intelligente batterisensor sørger for at levere den passende mængde strøm. 
Ladetiden forkortes med ca. 30% i forhold til andre lignende ladere.

Man kan også styre andre BUS-kompatible komponenter såsom varmen, klimaanlæg og elektrisk tagluge. 
Systemet er standardiseret, kan opdateres og er derfor kompatibel med kommende apparater.

INTEGRERET TEKNIK

HobbyConnect 
klar

TFT betjeningspanel
Overvågning

Information

Afladning

Lader Start batteri med 
HELLA-batterisensor 

Satellit modtager

Klimaanlæg TFT betjeningspanel

Lyssystem

Varme

VandforsyningBatteri

HOBBYKOMPLET TEKNIK
 HobbyConnect klar
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VARME TRUMA COMBI 
4 INKL. 10 LITER VARMT 
VANDS FORBEREDNING OG 
FROSTSIKRING
TRUMA Combi-varmen fordeler varmen 
i vognen. 

 FROSTSIKRE INSTALLATIONER
Forsynings - og spildevandsledningerne er lagt i den opvarmede dobbeltsbund. Hele 
den indvendige bund består af XPS-varmeisolering med GFK-belægning.

Varmluftledning

Varmluft

Forsynings- og 
spildevandsledninger er frostsikret

GFK
XPS-varmeisolering

HOBBY CONNECT
Du kan aktivere klimaanlægget eller tænde for varmen allerede inden du 
er ankommet til vognen. HobbyConnect styringssystemet kontrolleres 
let via gratis MyHobby-App. Også belysningen, fyldstande og batteriets 
tilstand kan kontrolleres via app'en.

 FORBEREDT TIL TAGKLIMAANLÆG
Der er allerede forberedt ledninger 
til eftermontering af et eventuelt 
klimaanlæg på taget. (fabriksmontering 
ej muligt.)

TV-UDTRÆK TIL FLADSKÆRM INKLUSIV 
12-VOLT-/230-VOLT TILSLUTNING
TV-armen gør det muligt, at se fjernsyn fra flere 
vinkler.

HobbyConnect-box kan bestilles fabriksmonteret eller eftermonteres. 
Box'en styrer alle funktioner via WLAN eller Bluetooth. Over større 
afstande er det nødvendigt med et SIM kort.

NAVIGATIONSSYSTEM MED DAB+. 
OVERSIGT OVER OVERNATNINGSPLADSER 
OG BAKKAMERA 
CD afspiller DVD spiller og navigationssystem. 
Display til bakkamera, håndfri telefon og central 
medieafspiller.

HOBBYKOMPLET TEKNIK  HobbyConnect klar



VANTANA ONTOUR VANTANA DE LUXE VANTANA PREMIUM
K60 FT 4 2 /1 70 90

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

K65 ET 4 2 /1 70 90

L: 6.363 mm · B: 2.050 mm 
H: 2.642 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

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

K65 ET 4 2 /1 90

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

SYMBOLFORKLARING TEKNISKE DATA

Senge

Siddegruppe

Køkken

Bad

Stuverum

Personer ved kørsel

Sovepladser/børnesenge 

Køleskabsvolume (L)

Køleskabsvolume (L) (opt.)

Totallængde

Total bredde

Totalhøjde

Teknisk tilladt totalvægt

Standardudstyr

Ekstra udstyr

UDFØRELSE

Enkelt senge

Dobbeltseng, tværs

Kompakt toiletrum

● Hvid ● Hvid ● Hvid○ Sølv Sølv

○ Grå Sort

MODELOVERSIGT



 

Hobby-Wohnwagenwerk 

Ing. Harald Striewski GmbH 

Harald-Striewski-Straße 15 

24787 Fockbek/Rendsburg 

www.hobby-caravaning.de 

www.facebook.com/hobby.de

MADE IN GERMANY

BUILT FOR LIFE

GENERELLE OPLYSNINGER

Katalog Vantana, sæson 2020

August 2019

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 forbedresog andvendelsesformålet ikke 

indskrænkes. Med forbehold for trykfejl.

Enkelte objekter er ikke mulige i alle modeller 

på grund af den enkelte indretning. Udstyret 

er oplistet i prislisten. Der tages forbehold for 

trykfejl og ændringer i udstyret. Yderligere billeder 

befinder sig på www.hobby-caravaning.de

TYSKLAND

DK

DIN AUTORISEREDE FORHANDLER

VERDENSOMSPÆNDENDE

Belgien · Bulgarien · Chile · Kina · Danmark 

Tyskland · Estland · Finland · Frangkrig 

Grækenland · England · Irland · Island · Italien 

Japan · NewSeeland · Holland · Norge · Østrig 

Polen · Portugal · Rumænien · Sverige · Schweiz 

Slovenien · Spanien · Sri Lanka · Sydkorea 

Thailand · Tjekkiet · Ungarn


