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2 3HOBBY. ELÄMÄÄ VARTEN TEHTY.

ARVOSTETTU. RAKASTETTU. 
ELÄMÄÄ VARTEN TEHTY.

Alussa oli uraauurtava idea: Tehdä liikkuvasta matkailusta yksinkertaisempaa, mukavampaa 
ja jännittävämpää; tämä idea loi pohjan yli 50 vuotta sitten Hobbyn matkailuvaunujen ja 
-autojen kehittämiseen. Sama päämäärä on johtolankamme edelleen.

Kotipaikassamme Fockbekissa Schleswig-Holsteinin osavaltiossa Saksassa me 
työllistämme yli 1.200 työntekijää. Tässä eräässä Euroopan suurimmista matkailuvaunu- 
ja -autoalan tuotantolaitoksista me valmistamme alan moderneimmissa tiloissa yli 15.000 
ajoneuvoa vuosittain.
 
Menestymisemme salaisuus on neljä peruspilaria: Suuntaa näyttävät keksinnöt, 
innovatiivinen tekniikka, moderni design ja suuri intohimo. 

Jokainen uusi ajoneuvosukupolvemme vakuuttaa ensiluokkaisella vakiovarustuksella, 
laadulla ja toimivuudella sekä ainutlaatuisella hinta-laatusuhteella. Ei siis mikään ihme, että 
Hobby:sta on tullut halutuin ja siten eniten ostettu matkailuajoneuvomerkki Euroopassa. 

Hobby. Elämää varten tehty.
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Modernit ja miellyttävät sisätilat sopivat upeasti OPTIMA DE LUXEn eleganttiin 
ulkomuotoiluun ja laadukkaaseen varustukseen. Valitse kuudesta pohjaratkaisusta 
erillis-, pari- tai ylävuotein. Löydät varmasti juuri sopivan Sinun henkilökohtaisiin 
tarpeisiisi ja vaatimuksiisi.

OPTIMA DE LUXE ELEGANTTI

T65 GE, ISTUINPEHMUSTEET „FLORENZ“
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SUURI SIVUKEITTIÖ
Suuri pakastelokerollinen jääkaappi, jaloteräsliesi 
automaattisytytyksellä, suuret keittiön täysaukeavat 
vetolaatikot ja paljon muuta; kaikki toiveesi toteutuvat.
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T70 F

T65 HFL

T65 HFL

MONIPUOLISET PESUHUONEET
Kaikissa pesuhuoneissa on kattoluukku ja integroitu tai erillinen 
suihku. Suurissa peilikaapeissa on reilusti säilytystilaa. Erityisen 
näppärä keksintö on ulosvedettävä pyykkinaru pesuhuoneessa. 
Käännettävä THETFORD-wc-istuimen huuhtelu toimii hiljaisella 
äänellä.

T65 HFL, ERIKOISVARUSTUS: KANGASVAIHTOEHTO „VIGO“



T65 FL 4 2 +2 140

L: 7.019 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 F 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

T65 HFL 4 4 140

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

T75 HF 4 4 150

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

1514 OPTIMA DE LUXE
T70 F
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PELKKÄÄ LUXUSTA
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Ainutlaatuinen muotoilukieli tekee OPTIMA PREMIUMista loistavan matkakumppanin. 
Hienostuneisuus loistaa myös sisätiloissa. Upeat kalusteet antavat tälle täydellisesti 
varustetulle puoli-integroidulle autolle aivan erityisen sävyn. Valittavissa on neljä 
erillisvuodemallia erilaisilla keittiö- ja pesuhuonekonsepteilla.

OPTIMA PREMIUM PELKKÄÄ LUXUSTA

T70 GE, KANGASVAIHTOEHTO „SARI“
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T75 HGE

KÄYTÄNNÖLLINEN KULMAKEITTIÖ
Turvavyöblokin takana oleva erittäin toimiva keittiövarustus ja 
mukavakäyttöinen, suuri, pakastelokerolla varustettu jääkaappi 
lisäävät kokkaamisen nautintoa. Lisämukavuutta tuovat moderni 
hanavarustus, jaloteräsallas leikkuulautakannella ja 91 cm:n 
työskentelykorkeus. Kiiltävät tasojen pinnat on helppo pitää 
puhtaina. 



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 HGE 4 4 140

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

2322 OPTIMA PREMIUM
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Helppoa - astu sisään ja lähde liikkeelle! Hobby-matkailuautolla se 
onnistuu, sillä kaikissa malleissa on laadukas HobbyKomplett 
-täysvarustus. Se tekee matkailuautolomailusta nautittavan 
kokemuksen ja tarjoaa ylt´ympäriinsä mukavuutta kuin olisit 
kotonasi. Ilman kallista extraa tai erityisiä varustepaketteja. 

Kiitos täysvarustuksen Hobby-matkailuautot ovat starttivalmiina 
aina; ne ovat matkakumppaneita, jotka eivät jätä toivomisen varaa!
 Seuraavassa esiteltävä Hobby-Komplett -täysvarustus on 
mallikohtainen; kunkin mallin varustus selviää ajantasaisesta 
hinnastosta. 

HOBBYSI ON 
TÄYSVARUSTETTU

HOBBYKOMPLETT -TÄYSVARUSTUS

INNOVATIIVINEN TEKNIIKKA HALLITSEE 
KAIKKIA TÄRKEITÄ TOIMINTOJA 
Kaikki yhdellä silmäyksellä: Keskusohjauspaneelista 
ohjataan ja kontrolloidaan autosi kaikkia sähkötoimisia 
laitteita. Erityisen käytännöllistä: lisävarusteena 
saatavalla HobbyConnect -sovelluksella voi saman tehdä 
etätoimintona älypuhelimella tai tablettitietokoneella.
 Innovatiivinen akkujärjestelmä kontrolloi täydellisesti 
sekä auton että asunto-osan akkuja; tavanomaisiin 
latureihin verrattuna tämä Hobbyn järjestelmä toimii 30% 
lyhyemmillä latausajoilla.

PALJON TILAA TAKATALLISSA
Hyvin eristetyssä ja lämmitettävässä takatallissa 
on luukku myös kuljettajan puoleisella seinällä; 
siksi tämä tavaratila on kätevä lastata ja purkaa 

molemmin puolin autoa. Kiinnityskiskoilla 
ja -hihnoilla tavarat saa pysymään tukevasti 

paikoillaan. Sähkötoimisten laitteiden käyttöä 
varten takatallissa on 12/230V -pistorasia. 

Kaasupullot on helppo vaihtaa ulosvedettävän 
pohjan ansiosta.

NUKUT KUIN KOTONASI
Makuuhuone, joko erillis- tai parivuoteellinen, 

on kauttaaltaan mukava ja miellyttävä. Vuoteissa 
on hyvä ilmanvaihto ja GOODSIDE® 

-sälepohjat sekä kylmävaahtopatjat takaavat 
terveellisen unen. Valojärjestelmää ja lämmitystä 
voi ohjata erittäin mukavasti suoraan vuoteesta. 

MODERNIA KEITTIÖSUUNNITTELUA, 
PALJON TILAA

3-liekkisellä liedellä voit kokata yhtä mukavasti 
kuin kotonasikin. Slim-Tower -jääkaappiin 

mahtuu reilusti viileänä pidettävää ruokatar-
peistoa. Erityisesti Hobby:lle kehitetty kapea 

jääkaappi on tilavuudeltaan jopa 150 litraa. 
Ruokailuvälineet ja -astiat säilytetään suurissa, 

Soft-Close -mekanismilla varustetuissa 
vetolaatikoissa.

MODERNEINTA ASUINOSAN TEKNIIKKAA 
TÄYDELLISESTI VARUSTETTUNA

Lujaa ja erinomaisesti eristettyä: Hobby-
matkailuautojen lasikuitukatto ja -lattia sekä 

XPS-lämmöneristys. 70x50 cm:n kokoiset 
kattoikkunat takaavat hyvän ilmanvaihdon ja 
sähkötoiminen ulkoporras sekä erikoisleveä 
ulko-ovi helpottavat sisään- ja uloskäyntiä. 

Erityinen kohokohta on tehtaalla asennettu 
markiisi.

OHJAAMO TEHTY VIIHDYTTÄVÄKSI
Käännettävät ja korkeussäädettävät ohjaamon 
istuimet muuttavat ohjaamon hetkessä 
mukavaksi istuinryhmäksi. Miellyttävät 
istuinkankaat ja käännettävät kyynärnojat 
takaavat ajon aikaisen mukavuuden. Suuri 
avattava kattoikkuna päästää paljon valoa ja 
raikasta ilmaa sisään; kuten etu- ja 
sivuikkunoissa, siinäkin on pimennysverho.

TÄYDELLISTÄ TILASUUNNITTELUA PIE-
NINTÄKIN YKSITYISKOHTAA MYÖTEN 
Hobbylle tyypillinen LED-tunnelmavalaistus 
luo koko autoon miellyttävää tunnelmaa. 
Kaikissa ikkunoissa on pimennys- ja 
hyönteislaskosverhot. Monissa kaapeissa on 
reilusti tilaa vaatteille ja liinavaatteille.

NAVIGAATIOJÄRJESTELMÄ DAB+:LLA, 
LEIRIPAIKKADATAPANKILLA JA 
PERUUTUSKAMERALLA.
Aina oikeassa paikassa: Navigaattori peruutuskameralla 
ja leiripaikkadatapankilla vie Sinut varmasti perille. 
Integroitu CD/DVD-soitin huolehtii viihteestä. DAB+ 
vastaanotin ja kaksi lisäkaiutinta asuintilassa 
huolehtivat hyvästä äänen laadusta - olitpa sitten 
liikkeellä missä tahansa.

LÄMMITYS
Hobby-matkailuautosi on kauttaaltaan talvilämmin. 
Käyttövesisäiliö ja vesiletkut on asennettu pakkasen 
kestäviksi, harmaavesisäiliö on lämmitettävä ja 
eristetty. Tehokas Combi 6 E -ilmakeskuslämmitys 
lämmittää auton sisäilman ja 10 litran integroidun 
lämminvesiboilerin nopeasti. 

OMA PESUHUONE - KAIKKI 
HENKILÖKOHTAISEEN HYGIENIAAN
Kaikissa pesuhuoneissa on joko integroitu tai erilli-
nen suihkukaappi design-suihkupylväineen. Reilusti 
säilytystilaa on tarjolla monien hyllyjen ja peilikaapin 
ansiosta. Aivan erityisen fiksu ratkaisu on pesutilan 
ulosvedettävä pyykkinaru. Käännettävässä 
THETFORD-wc-istuimessa on hiljainen huuhtelu.

HOBBY
KOMPLETT
TÄYSVARUSTUS
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OLOHUONE
TARKOIN HARKITTUA PIENINTÄ YKSITYISKOHTAA MYÖTEN

HOBBYKOMPLETT -ASUINTILAT

OHJAAMOISTUIMET, JOISSA KYYNÄRNOJAT (CAPTAIN’S CHAIR)
Pitkillä ajomatkoilla ergonomisesti säädettävät ohjaamon istuimet säästävät selkääsi. 
Molemminpuoliset kyynärnojat ja miellyttävät kankaat huolehtivat rentouttavasta 
matkasta. Ja perillä istuimet voi käden käänteessä kääntää 180°; siten ohjaamosta 
tulee mukava istuinryhmä. Molemmat istuimet on päällystetty asuinosan istuinten 
kangasmateriaalilla ja sopivat siis harmonisesti muuhun sisustukseen.

SIVULLE KÄÄNNETTÄVÄ PÖYDÄN LAAJENNUS
Pöytää voi laajentaa lisäpöytälevyllä yhdellä kädenliikkeellä.

JOUTSENKAULAVALAISIMET 
Taipuisat joutsenkaulavalaisimet 
istuinryhmissä ja vuoteiden yläpuolella 
toimivat parhaiten lukuvaloina – niiden 
valo on tarkasti suunnattavissa. 

OHJAAMON PIMENNYSJÄRJESTELMÄ
Luotettava REMIS-laskosverhojärjestelmä ohjaamon etu- ja sivuikkunoissa suojaa 
epätoivotuilta katseilta ja auringon paahteelta.

LUKUISIA PISTORASIOITA
Kännykän akku tyhjä? Ei mitään hätää - 
autossasi on lukuisia pistorasioita. 
(USB-tuplalatauspistorasia 
lisävarusteena)
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TAVARATILAT
KAIKKI MUKANA

HOBBYKOMPLETT -TAVARATILAT

Suuret tavaratilat tarjoavat paljon tilaa suurillekin matkatavaroille ja ovat mukavat lastata. Ja sisätilassa 
vuoteiden nostoavustimien avustamana vuodelaatikoihin pääsy on helppoa.

Suuret takatallitilat ovat lämmitettävät ja kauttaaltaan eristetyt. Täyseristetyissä tallin luukuissa on suuri 
avautumiskulma jotta pyörät ja muut suuret tavarat saa helposti sisään ja ulos; luukut pysyvät avattuina 
paikoillaan jykevien kaasujousien avulla. Tavaratilan lisäluukku kuljettajan puoleisella seinällä mahdollistaa 
helpon lastaamisen auton molemmilta puolilta. Kaikissa takatalleissa on kestävä muovipäällyste. 12/230V 
-pistorasiat mahdollistavat sähkölaitteiden käytön suoraan tavaratilasta (kuvassa esimerkki).

SÄILYTYSTILAT

SUURET SÄILYTYSTILAT ERILLIS- JA PARIVUOTEIDEN ALLA ERISTETYT, TILAVAT TAKATALLIT
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SUURI VAATEKAAPPI
Täydellisesti organisoitu - tilava vaatekaappi tarjoaa riittävästi tilaa pitkille ja lyhyille vaatteille. 

OHJAAMON HYLLYTASO
Ympäri kiertävään hyllytasoon mahtuu kaikki, mitä kuljettajalla ja apuohjaajalla pitää olla nopeasti saatavilla.

HOBBYKOMPLETT -TAVARATILAT

STABIILI NOSTOAVUSTIN
Vuoteen pohja sälepohjineen ja patjoineen pysyy ylös nostettuna 
tukevasti paikoillaan voimakkaan, pneumaattisella kaasujousella 
varustetun nostoavustimen ansiosta; siten vuodevaatilaatikon 
lastaaminen ja purkaminen voi tapahtua kaikessa rauhassa.

VAATEKAAPPIEN VALAISTUS
Kaikki heti näkyvillä: LED-valaistus kaikissa vaatekaapeissa. 
Ulosvedettävä vaatetanko helpottaa ripustamista vuoteen 
alapuolisessa vaatekaapissa. 

LASTAUS TEHTY HELPOKSI
Erillisten pitkittäisvuoteiden jaettujen patjojen ansiosta vuoteiden alle 
lastaaminen on lastenleikkiä: Takaosa vain ylös ja matkatavarat sisään 
tilaviin lokeroihin.

KENKÄLAATIKKO OVEN PIELESSÄ
Ulkokengät pois jaloista ja oven pielen kenkälaatikkoon; siten 
sisätilat pysyvät siisteinä. 

YLÄKAAPEISSA PALJON SÄILYTYSTILAA
Kaikki näkyvillä: Yläkaappien luukut aukeavat aivan ylös asti.Tukevat saranat pitävät luukut varmasti auki ja kiinni. Ajon 
aikana tavaroiden paikallaan pysyminen on taattu. Monissa malleissa porras helpottaa pääsyä takimmaisiin kaappeihin.

VAATENAULAKKO SISÄÄNTULOSSA
Ehkäisee epäjärjestystä: Takit, huivit ja pipot saa järjestykseen oven 
pielen vaatenaulakkoon. Tartuntakahvan ansiosta autoon tuleminen ja 
sieltä meneminen on turvallista ja mukavaa.
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KEITTIÖ
MODERNIA KEITTIÖSUUNNITTELUA, PALJON TILAA

HOBBYKOMPLETT -KEITTIÖ

KEITTIÖVAIHTOEHDOT

KULMAKEITTIÖSUURI SIVUKEITTIÖ
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KOMPAKTIT JÄÄKAAPIT PAKASTELOKEROLLA
Absorptiojääkaapit toimivat hiljaisesti ja tarjoavat reilusti tilaa ja jäähdytystehoa. Korkeammalle 
asennettuna hankala kumartaminen vähenee. Jopa seitsemän säädettävää hyllyä mahdollistavat litran 
pullojen ja tetrapakkausten lisäksi 1,5 litran pullojen säilyttämisen. Jääkaapin alapuolen säilytystilassa 
on tilaa esimerkiksi purkeille ja säilykkeille. Jääkaapit toimivat paikallaan oltaessa 230V-verkkovirralla 
ja ajon aikana joko kaasulla tai 12V-virralla.

KEITTIÖN YLÄKAAPEISSA PALJON SÄILYTYSTILAA
Tilavat keittiökaapit pintaan asennettuine kahvoineen pitävät sisällään tehokasta säilytystilaa. Mallista 
riippuen lisävarusteena saatava kaihdinovi tai kätevä maustekaappi - astioilla, laseilla ja tavaroilla on omat, 
turvalliset paikkansa.

OPTIMAALINEN KEITTIÖSUUNNITTELU
Kokkaa kuin kotonasi! Nautit täyttä keittiömukavuutta 91 cm:n korkeudella 
olevilla työtasoilla, modernilla hanavarustuksella ja jaloteräsaltaalla, jossa on
leikkuulautakansi. Suurten työtasojen ansiosta kaikki tarvittava on esillä. 
Kiiltävät pinnat on lopuksi helppo puhdistaa käden käänteessä.

KÄYTÄNNÖLLINEN RUOKAILUVÄLINELAATIKKO
Älykkäästi jaetut ruokailuvälinelaatikot pitävät huolen siitä, 
että välineet pysyvät tukevasti paikoillaan myös ajon aikana.

TILAA SÄÄSTÄVÄ KULMA-ALAKAAPPI
Kulma-alakaappi on erityisen tilava ja tuo kätevää 
lisäsäilytystilaa.

MUKAVANSUURUISET KEITTIÖLAATIKOT
Aivan auki avautuvat suuret vetolaatikot ovat helposti 
käytettäviä. Soft-Close-mekanismin ansiosta laatikot 
sulkeutuvat pehmeästi ja hiljaisesti. Tukevat laatikoiden 
lukot estävät niiden avautumisen ajon aikana.

PYYHEPIDIKE
Monissa keittiöissä on ulosvedettävä 
teline keittiöpyyhkeille.

TÄYDELLISESTI VALAISTUT 
KEITTIÖT
Valoa niin kuin keittiöön toivookin: 
Tyylikkäästi integroitu valolista loistaa 
kirkasta ja energiaa säästävää LED-
valoa. Sen lisäksi keittiössä on 
perusvalaistuksena LED-valospotit.

SLIM-TOWER
140 l ja 12 l pakastinosa

SUPER-SLIM-TOWER
150 l ja 15 l pakastinosa

LIESI AUTOMAATTISYTYTYKSELLÄ
Jaloteräsliedellä voi valmistaa vaikka kolmea 
ruokalajia samanaikaisesti - kiitos näppärästi 
suunnitellun arinoiden sijoittelun myös suuria 
kattiloita ja pannuja voi käyttää. Liekinvarmistin 
sulkee kaasun tulon, jos liekki jostain syystä 
sammuu. Lasikannella saa lisää työtilaa.

TOIMINNALLINEN KEITTIÖN TAKASEINÄ
Harmonisena yksityiskohtana mainittakoon keittiön 
täysintegroitu pimennys- ja hyönteislaskosverho. 
Kaikissa keittiöissä on kaksi käytännöllisesti 
sijoitettua pistorasiaa. 

HOBBYKOMPLETT -KEITTIÖ
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NUKKUMINEN
MUKAVUUTTA RAUHALLISIIN YÖUNIIN

HOBBYKOMPLETT -NUKKUMINEN

VUOTEET

PARIVUODE ERILLISVUOTEET
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OPTIMAALINEN ILMANVAIHTO 
Raikasta ilmaa vuodetilaan tuo vakiovarusteinen Mini-Heki -kattoluukku 
ja 1-2 avattavaa ikkunaa.

VUOTEIDEN PÄÄTYJEN HYLLYKKÖ
Vuoteen päädyn hyllykkö lisää viihtyvyyttä. Siellä on keskusvalokatkaisin ja hylly; 
ideaalinen paikka kirjoille, silmälaseille ja muulle tarpeelliselle. 

VALAISTUKSEN KESKUSSÄÄDIN 
MAKUUHUONEESSA
Jokainen Hobby-matkailuauto on varustettu käy-
tännöllisellä sisävalaistuksen kosketussäätimellä.

YKSILÖLLISTÄ NUKKUMISMUKAVUUTTA
Kuin Sinulle tehty; laadukkaat kylmävaahtopatjat yhdessä GOODSIDE® -sälepohjien 
kanssa sopivat vartalollesi optimaalisesti. Lasikuitusäleinen järjestelmä toimitetaan 
kolmena eri jäykkyytenä; ne voi näppärästi vaihtaa kunkin toiveiden mukaisesti.

LÄMMÖNSÄÄTÖ
Digitaalinen TRUMA CP PLUS-ohjausyksikkö 
ajastimella, yksilöllisellä lämpötilan 
yöpienennyksellä ja lämpötunnistimella 
mahdollistaa lämpötilan säädöt vuodetilasta
(asennusesimerkki).

Ylävuode liikkuu ylös ja alas. Ulko-ovi jää vapaasti käytettäväksi vaikka vuode olisikin ala-asennossa. Hihnatekniikan ansiosta vuoteen saa portaattomasti korkeussäädettyä. PALJON PÄÄNTILAA
Makuuhuoneessa on harvinaisen reilusti tilaa vuoteen ja katon välissä - 
siten myös mukava istuminen on taattu.

HOBBYKOMPLETT -NUKKUMINEN

VUOTEET

YLÄVUOTEET
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PESUTILA
KAIKKI HENKILÖKOHTAISEEN HYGIENIAAN

HOBBYKOMPLETT -PESUHUONE

PESUHUONEET

TAKAPESUHUONE KOMPAKTI PESUHUONE
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KÄYTÄNNÖLLINEN, KÄÄNTYVÄ 
THETFORD-WC-ISTUIN
Kääntyvän wc-istuimen ansiosta 
tilankäyttö on optimaalista. Istuimessa 
on tehokas, hiljaisella äänellä toimiva 
huuhtelumekanismi. Säiliön 
täyttöasteen näytöstä on helppo 
tarkistaa säiliön tyhjennystarve.

LED-VALAISTUS
Pesuhuoneen LED-valot luovat miellyttävää valoa.

HAMMASMUKIT 
VAKIONA 
Kaksi hammasmukia 
täydentää pesuhuoneen 
mukavuusvarustelun.

RUNSAAT SÄILYTYSTILAT
Pesupöydän alakaapissa ja peilikaapeissa kaikelle hygieniatarpeistolle on 
reilusti tilaa.

ULOSVEDETTÄVÄ 
PYYKKINARU
Käden käänteessä käytössä 
on käytännöllinen kosteiden 
vaatteiden ja pyyhkeiden 
kuivatusnaru.

OPTIMAALINEN ILMANVAIHTO
Valo sisään, kosteus ulos! Kaikissa 
pesuhuoneissa on vakiona DOMETIC-
SEITZ Mini-Heki-kattoluukku.

FIKSU SUIHKUPYLVÄS
Kaikki pesuhuoneet on varustettu design-suihkupylväällä. 
Shampoo ja suihkusaippua ovat käden ulottuvilla ja 
varastoituina säilytystilassa.

HOBBYKOMPLETT -PESUHUONE

PESUHUONEET

PESUHUONE ERILLISELLÄ 
SUIHKULLATILAPESUHUONEKONSEPTI ERILLISELLÄ SUIHKUKAAPILLA
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MODERNEINTA AKKUJEN HALLINTAA
Älykäs akkuanturi (IBS) mittaa kaikki tärkeät auton ja 
asunto-osan akun tiedot. Kaikki arvot voidaan lukea 
TFT-ohjauspaneelista. Akkuanturit toimittavat 
älykkäälle laturille latausvirran ja jännitteen tarkan 
tarpeen ja mahdollistavat siten rasittamattoman 
latauksen ominaiskäyrän mukaan 100-prosenttiseen 
lataukseen asti. Tämä järjestelmä lyhentää latausaikoja n. 
30 % tavallisiin latureihin verrattuna.

NESTEKESKUSLÄMMITYS*
ALDE 3020 HE -nestekeskuslämmitysjärjestel-

mä yhteisteholtaan 8.500W ja integroitu 8,4 
litran lämminvesiboileri on saatavana moniin 

automalleihin. Lämmitys ja veden lämmitys 
voivat toimia joko samanaikaisesti tai kumpikin 

itsenäisesti erikseen.

TUNNELMAVALAISTUS
Lukuisat LED-tekniikkaa olevat valoelementit 

luovat ainutlaatuista tunnelmaa. Hienona lisänä 
ovat yläkaappien alapinnan LED-valonauhat. 

Koko 12V-valaistus toimii energiaa säästävällä 
LED-tekniikalla.

SATELLIITTIANTENNIJÄRJESTELMÄ*
Täysautomaattiseen Kathrein CAP 650 
-satelliittijärjestelmään kuuluu tehokas, 

säädettävä lautasantenni. Se on vain 21 cm 
korkea ja erittäin aerodynaaminen. Koska anten-

ni toimii Twin-LNB:llä, järjestelmään voi liittää 
kaksi vastaanotinta. Valittu ohjelman suuntaus 

seuraa satelliittia automaattisesti.

HELPOSTI SAAVUTETTAVA 
KÄYTTÖVESISÄILIÖ

Käyttövesisäiliö on pakkassuojattu ja sijoitettu 
turvallisesti istuinpenkkiin; siten 

tyhjennysventtiili on käytännöllisesti sijoitettu ja 
mahdollistaa helpon säiliön tyhjennyksen.

KATTOILMASTOINTILAITE LÄMMITYSOMINAISUUDELLA*
Dometic Freshjet -kattoilmastointilaitteessa on neljä säädettävää

 ilmavirtaa. Se toimii säästäväisesti ja miellyttävän hiljaisesti. LÄMPÖERISTETTY JA LÄMMITETTÄVÄ 
HARMAAVESISÄILIÖ
Jätevesisäiliö on kaikissa Hobby-
matkailuautoissa asennettu lattian alle 
iskunkestävään ja lämmitettävään 
eristekoteloon. Käyttöveden tyhjennysventtiili 
on sijoitettu jätevesisäiliön lämmitettävään 
osaan; siten pakkasella ei ole mitään 
mahdollisuuksia.

ULKO-OVEN VALAISTUS
Asuinosan sisääntulon valot mahdollistavat 
turvallisen näkyvyyden autoon tultaessa ja sieltä 
poistuessa.

HOBBYCONNECT*
Haluatko aktivoida autosi lämmityksen tai 
ilmastoinnin jo paluumatkalla rannalta, tai mistä 
tahansa? Ei mikään ongelma! Myös valaistus, 
vesisäiliöiden täyttöasteet sekä akkujen 
varaustilanne näkyvät ja ne voi aktivoida 
älypuhelimella.

Ohjauspaneeli on kätevässä paikassa ulko-oven yläpuolella. Se toimii 
keskussäätimenä auton monille elektronisille laitteille. Virtakatkaisin 
ja kuusi muuta säädintä näytön alla mahdollistavat helpon ja 
tehokkaan liikkumisen eri menu-valikoiden kesken. Näytöstä on
luettavissa päiväys/kellonaika, sisä-/ulkolämpötila, vesisäiliöiden 
täyttöaste sekä akun lataus-/purkaustilanne; myös tarvittavat säädöt 
tehdään näytöstä. Myös muita BUS-kelpoisia laitteita kuten 
lämmitystä, ilmastointia ja sähkötoimista kattoluukkua ohjataan tästä 
keskusyksiköstä. Järjestelmä on standardoitu, päivitettävissä sekä 
jatkuvan kehitystyön alla ja yhteensopiva tulevien laitesukupolvien 
kanssa. Jo nyt se voi kommunikoida jopa 15 laitteen kanssa (huomioi 
eri laitteiden käyttöohjeet!).

NAVIGAATIOJÄRJESTELMÄ JOSSA DAB+
Aina oikeassa paikassa: Navigaattori peruutuskameralla 
ja leiripaikkadatapankilla vie Sinut varmasti perille. 
Integroitu CD/DVD-soitin huolehtii viihteestä. DAB+ 
vastaanotin ja kaksi lisäkaiutinta asuintilassa 
huolehtivat hyvästä äänen laadusta - olitpa sitten 
missä tahansa; sen voi aktivoida myös asuinosan 
ohjauspaneelista.

TRUMA-ILMAKESKUSLÄMMITYS 
LÄMMINVESIBOILERILLA 
Tehokas Truma Combi 6 -ilmalämmitys lämmittää 
auton nopeasti ja lämmittää myös veden kuumaksi 
10 litran boilerilla. 

HOBBY-LAITEHALLIN-
TAJÄRJESTELMÄ
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 KESTÄVÄT LASIKUITUKATOT JA -LATTIAT
Lasikuitukatto vaimentaa sateen ropinaa ja tarjoaa 
perinteiseen alumiinikattoon verrattuna 
huomattavasti paremman suojan raekuuroja 
vastaan; se saattaa vähentää vakuutuskuluja. 
Kaikki mallit on vakiona varustettu 
lasikuitupohjalla.

AVATTAVA KATTOIKKUNA OHJAAMOSSA
Avattava, tuplalasitettu ja sävytetty kattoikkuna luo ilmavaa ja valoisaa tilan tuntua ja tuo tarvittaessa 
sisään raikasta ilmaa. Aurinkoisina päivinä käytännöllinen pimennys- ja hyönteisverho suojaa sisätilaa liialta 
kuumuudelta ja hyönteisiltä.

ERISTETYT KATTOLUUKUT
Kaikissa autoissamme on vakiona vähintään kaksi 
DOMETIC SEITZ -kattoluukkua. Niiden eristys on 
erinomainen, ne tuulettavat tehokkaasti ja luovat 
miellyttävää tunnelmaa.

ELEGANTIT MARKIISIT
Suojaa auringolta ja sateelta: THULE OMNISTOR-markiiseja on saatavana sopivan kokoisina kaikenpituisiin 
matkailuautoihin.

TUKEVAT KIINNITYSKISKOT
Säädettävät kiskot, joihin hihnat 
kiinnitetään, takaavat tavaroiden 
varman paikallaan pysymisen.

TURVALLISUUSLUKKO
Massiivinen lukko pitää pitkäkyntiset loitolla.

LAADUKKAAT VERHOIKKUNAT
Sävytetyt, kaksinkertaiset, turvalukolliset ikkunat valmistetaan valumenetelmällä. Se tekee niistä yhdessä 
suuren materiaalivahvuuden kanssa huomattavasti vastustuskykyisempiä jännityksiä ja sään muutoksia 
vastaan, etenkin kylmillä ja kuumilla ilmoilla. Lisäetuina ovat parempi äänieristys sekä uuden 
tiivistystekniikan ansiosta parempi suoja ulkoa tulevaa kosteutta vastaan.

OHJAAMON MATOT
Helppohoitoiset lattiamatot ohjamossa auttavat pitämään auton puhtaana. Kestävä 
rakenne kantapäävahvistuksella ja Hobby-logolla; matot on leikattu tarkoin autoosi 
sopiviksi.

LATTIAT XPS-LÄMMÖNERISTYKSELLÄ
Koko alapohjassa on kosteutta hylkivä XPS-lämmöneristys lasikuituvahvistuksella. Vesijohdot 
kaksoispohjassa toimivat myös epäsuorana lattialämmityksenä.

Lämminil-
maputkitus

XPS-
 lämmöneristysLasikuitu

Täyttö- ja tyhjennysputket 
ovat pakkasenkestävätLämmin ilma

SÄHKÖTOIMINEN ULKOPORRAS JA TUKEVAT HELMAPELLIT 
Sähkötoimiset ulkoportaat helpottavat sisään- ja ulosliikkumista. 
Helmapellit ovat alumiinia ja siten erityisen iskun- ja potkunkestävät.

TUKEVAT TURVALLISUUSLUKOT
Korin pinnassa olevat tavaratilojen lukot ovat 
turvallisuustekijä.

HOBBYKOMPLETT -RAKENNETEKNIIKKA
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LED-PÄIVÄAJOVALOT
Varmat, säästeliäät, kauniit: LED-päiväajovalot.

ERITYISEN LEVEÄ ULKO-OVI, JOSSA IKKUNA, TUPLALUKITUS, 
SÄILYTYSTILAA JA ROSKASANKO.
Ovessa on erittäin tukevat saranat. Integroidulla laskosverholla varustettu ikkuna 
estää tarvittaessa näkymät ulos ja sisään. Säilytyslokeroissa on tilaa pikkutavaroille. 
Käytännöllinen roskasanko yhdessä rikkalapio-harjasetin kanssa edesauttaa auton 
puhtaana pitämistä.

TAKAA TUULETTUVISSA KAAPEISSA ON REILUSTI TILAA
Ylöspäin kohoavan lämmitysilman optimaalinen kierto: kaappien tuuletusaukot ja reilusti tilaa talvi-ilmankierron ja ulkoseinän 
välissä ehkäisevät kosteutta ja hometta.

PERÄVALOT JOISSA DYNAAMISET SIVUVILKUT
Oikea katseenvangitsija: Takavalot pyyhkäisyvilkuilla antavat autolle sporttista luonnetta.

HELPOSTI OPEROITAVA 
PAKKASVAHTIVENTTIILI
Virraton turvallisuusventtiili tyhjentää 
boilerin automaattisesti, jos on vaaraa 
jäätymisestä; järjestelmä ei siis jäädy ja 
vesijärjestelmän toimivuus on taattu.

VAROKERASIA ETUMATKUSTAJAN ISTUIMEN ALLA
Sähkökeskus kätevässä paikassa apuohjaajan istuimen alla - 
sulakkeiden vaihtaminen on mahdollisimman yksinkertaista. 
Punaisesta pääkatkaisijasta 12V-virtapiirin saa sammutettua, 
jotta akku pidemmällä seisonta-ajalla - esimerkiksi talvella - ei 
tyhjenisi kokonaan.

ULKO-OVESSA HYTTYSVERHO. 
Hyttyslaskosverho ulko-ovessa pitää hyttyset ja muut ötökät ulkopuolella.

KAIKISSA IKKUNOISSA KOMBI-KASETTIVERHOT, 
JOISSA PIMENNYS- JA HYTTYSLASKOSVERHO
Kaikissa sivuikkunoissa on Kombi-kasettiverhot suojaamassa 
auringolta ja hyönteisiltä.

HELPOSTI SAAVUTETTAVA KÄYTTÖVESISÄILIÖ
Käyttövesisäiliö on pakkassuojattu ja sijoitettu turvallisesti 
istuinpenkkiin; siten tyhjennysventtiili on käytännöllisesti 
sijoitettu ja mahdollistaa helpon säiliön tyhjennyksen.

ENEMMÄN TILAA ALASLASKETUN 
PERÄN ANSIOSTA
Matala-alustan alas laskettu perä takaa 
maksimaalisen tavaratilan koon. Pohjan XPS-eristys 
suojaa pakkaselta. Tavaratilan luukut on varustettu 
kaasujousin; ne pitävät luukut tukevasti auki.

KÄYTÄNNÖLLINEN KAASUPULLOTILA
Reilunkokoisessa kaasupullotilassa kahdelle 
kaasupullolle on hyvin tilaa. Ulosvedettävä pohja 
mahdollistaa mukavan kaasupullojen vaihdon.

HOBBYKOMPLETT -RAKENNETEKNIIKKA
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ERIKOISVARUSTUS
AIVAN TOIVEIDESI MUKAISESTI

KEHYSIKKUNAT
Laadukkaat, kaksinkertaiset, sävytetyt kehysikkunat 
sopivat saumattomasti auton ulkopintaan ja antavat 
yhtenäisen ilmeen.

 POLKUPYÖRÄTELINEET
Hobby tarjoaa lisävarusteena pyörätelineitä jopa neljälle pyörälle tai sähköpyörälle.

VETOKOUKKU
Kiinteä vai irrotettava: 
Vetokoukku on 
edellytyksenä, mikäli haluat 
vetää perässä esimerksi 
venetraileria tai peräkärryä.

TUKEVAT 
TAKANURKKATUET
Tukevan paikallaan 
pysymisen takaavat 
kuituvahvisteiset, muovista 
ja alumiinista valmistetut 
takatuet. 

KEVYTMETALLIVANTEET 
Kaikille sporttisuudesta pitäville on tarjolla aluvanteet, jotka 
korostavat auton ulkomuotoilua (kuvassa esimerkki).

RAKENTEET

ERIKOISVARUSTUS
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VIIHTYISÄ L-ISTUINRYHMÄ
Kaikkiin OPTIMA-malleihin on saatavana L-istuinryhmä, joka lisää matkailuauton 
viihtyisää luonnetta.

LÄMPÖVERHOT 
Eristävät Thermo-verhot pitävät ohjaamon lämpimänä 
kylmilläkin ilmoilla. Suljettava luukku verhossa mahdollistaa 
multimedialaitteiden käyttämisen.

VIGO-KANKAAT
Lisävarusteena kaikkiin malleihin.

IRTOMATTOSARJA 
ASUINOSASSA
Irrotettavalla ja 
helppohoitoisella 
mattosarjalla lisäät mat-
kailuautosi kodikkuutta; se 
on tehty tarkoin jokaiseen 
pohjaratkaisuun sopivaksi.

VUOTEEN LEVENNYS
Erillisvuoteista saa lisäpatjalla aikaiseksi suuren divaanin. Portaat helpottavat vuoteeseen 
kulkua. 

OLOHUONE

HOBBYCONNECT
Kun kävelet takaisin rannalta, mieli tekisi lämmittää tai jäähdyttää auto valmiiksi? Ei mikään ongelma, 
HobbyConnect -hallintajärjestelmällä se hoituu! Lataat vain ilmaisen MyHobby-sovelluksen 
älypuhelimellesi tai tabletillesi. Myös valaistusta, vesisäiliöiden täyttöastetta ja akkujen varaustilannetta 
voi seurata ja ohjata sovelluksella.

KÄYTÄNNÖLLINEN ULKOSUIHKU
Ulkosuihku on mainio viilentäjä kuumina päivinä 
ja myös esimerkiksi harrastusvälineet on kätevää 
huuhdella sillä.

KAASUN ULOSOTTORASIA
Ulkopuolinen liitäntä kaasukäyttöisille laitteille.

HobbyConnect-Box:in voi tilata jo tehtaalta uuteen autoon tai sen voi myös jälkiasentaa. Auton langat-
tomassa käyttöympäristössä kaikkia toimintoja voi ohjata WLAN- tai Bluetooth-tekniikalla. Pidemmillä 
välimatkoilla yhteys toimii SIM-kortilla.

ULKOPISTORASIA 230V, SIS. SAT-/TV-
LIITÄNNÄT
230V-liitäntä mahdollistaa esimerkiksi tv:n 
katselemisen tai sähkögrillin käyttämisen auton 
ulkopuolella.

KAASU-UUNI
Leivän leipominen tai pizzan paistaminen - 
kaasu-uunin ansiosta ei matkallakaan mikään 
ongelma.

VESI/KAASU/SÄHKÖ

ERIKOISVARUSTUS
 HobbyConnect ready
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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 GE 4 2 +1 140

L: 7.069 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.775 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

T70 GE 4 2 +1 150

L: 7.415 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

T75 HF 4 4 150

L: 7.616 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.845 mm · G: 3.650 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 HGE 4 4 140

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

4

2 +1

140

●

○
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● De Luxe ● Premium

OPTIMA DE LUXE OPTIMA PREMIUM

LED-TAULU-TV 22"
Jännittävän päivän jälkeen viihdykettä tarjoaa 22" suuri LED-tv yhdessä 
satellittijärjestelmän kanssa - eikä mikään estä mukavaa tv-iltaa.

KATTOILMASTOINTILAITE 
LÄMMITYSOMINAISUUDELLA
Dometic Freshjet -kattoilmastointilaitteessa on neljä 
säädettävää ilmavirtaa. Se toimii säästäväisesti ja miellyttävän 
hiljaisesti.

TRUMA COMBI 6 E -LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ
Tehokas Truma Combi 6 E -ilmakeskuslämmitys toimii paitsi 
kaasulla myös 230V-virralla; talvella se on selkeä etu.

SATELLIITTIANTENNIJÄRJESTELMÄ
Täysautomaattiseen Kathrein CAP 650 – satelliittijärjestel-
mään kuuluu käännettävä, hyvän kantaman omaava 
lautasantenni. Se on vain 21 cm korkea ja erityisen 
aerodynaaminen. Koska antenni käyttää Twin-LNB-tekniikkaa, 
voi käytössä olla yhtä aikaa kaksi vastaanotinta. Valittu tv-
kanava ao. satelliitista näkyy aina automaattisesti.

NESTEKESKUSLÄMMITYS
ALDE 3020 HE -nestekeskuslämmitysjärjestelmä yhteisteholtaan 8.500W ja 
integroitu 8,4 litran lämminvesiboileri on saatavana moniin automalleihin. 
Lämmitys ja veden lämmitys voivat toimia joko samanaikaisesti tai kumpikin 
itsenäisesti erikseen.

USB-KAKSOISPISTORASIA
Älypuhelimet ja tabletit voi ladata vaivattomasti vuodetilan ja 
istuinryhmän USB-pistokkeista.

ERIKOISVARUSTUS

MERKKIEN SELITYKSET

Nukkuminen | lisävaruste

Istuinryhmä

Keittiö

Pesutila

Tavaratilat

Takatalli

Alaslaskettu perä

L-istuinryhmä, viistetty (lisävaruste)

L-istuinryhmä, suora (lisävaruste)

SELITYS

Puoli-integroitu

Alaslaskettava ylävuode

Takatalli

Erillisvuoteet

Parivuode

Pitkittäinen parivuode

TEKNISET TIEDOT

Kokonaispituus

Kokonaisleveys

Kokonaiskorkeus

Suurin sallittu kokonaismassa

● valkoinen ○ metallin harmaa ○ musta

MALLISTO

Istuinpaikkojen lukumäärä ajon aikana
Vuodepaikkojen / lisävarustevuo-
depaikkojen lukumäärä
Jääkaappi (l)

Vakiovarustus

Erikoisvarustus



 

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

ELÄMÄÄ VARTEN TEHTY

MAAILMANLAAJUINEN

Alankomaat · Belgia · Bulgaria · Chile · Espanja 

Etelä Korea · Irlanti · Islanti · Iso-Britannia 

Italia · Itävalta · Japani · Kiina · Kreikka · Norja 

Portugali · Puola · Ranska · Romania · Ruotsi 

Saksa · Slovenia · Sri Lanka · Suomi · Sveitsi 

Tanska · Thaimaa · Tšekki · Unkari

Uusi-Seelanti · Viro

HUOMIOITAVAA

Optima De Luxe / Optima Premium -esite, 

mallivuosi 2020

tilanne elokuussa 2019

Kuvastossa kuvatuissa ajoneuvoissa saattaa olla 

erikoisvarusteita ja koristeita, jotka eivät kuulu 

vakiotoimitukseen. Erot ajoneuvojen rakenteissa 

ja väreissä tämän kuvaston ja lopullisten 

tuotteiden välillä saattavat vaihdella emmekä 

ota niistä vastuuta. Pidätämme itsellämme myös 

oikeuden teknisiin ja muihin muutoksiin niistä 

etukäteen ilmoittamatta.

Jotkut lisävarusteet eivät ole mahdollisia kaikkiin 

malleihin; varustus on luettavissa ajankohtaisesta 

hinnastosta. Esitteen sisältö vastaa 

painoajankohdan tilannetta. Muutokset ja 

poikkeavuudet ovat mahdollisia. Muutoksista 

rakenteissa ja varustuksissa emme ota vastuuta. 

Lisää kuvia on nähtävissä: 

www.hobby-caravaning.de

SAKSA

FI

HOBBY-KAUPPIAASI


