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680 ET 32 MAXIA VAN

Skandinaavista designia pyörillä – MAXIA VAN on rakennettu kaikille, jotka 
rakastavat tyylikästä sisustusta ja toiminnallisuutta.

Reissasitpa kaupungeissa tai kauneimmissa luontokohteissa MAXIA VAN on täysin
varusteltu lomamökkisi. Kuten tiedetään, lomahan on ihmisen paras vuodenaika.

Istuinpaikkojen lukumäärä ajon aikana: 2 kun 3 500 kg / 4 kun 3 850 kg (valinnainen)
Vuodepaikkoja: 2 + 1 ohjaamon vuode
Kalusteet: Uni Black / saksanpähkinä

Lue lisää MAXIA VAN -mallistamme ja sen 
kohokohdista  
hobby-caravan.de/fi

Lukuvalot istuinryhmässä

HOBBY CONNECT,  
laitteiden ohjaus ohjauspaneelin lisäksi  

älypuhelinsovelluksella Bluetooth -yhteydellä

Tuplalasitetut, sävytetyt  
ja avattavat kehysikkunat

MAXIA VAN
VOIMAA JA TYYLIÄ



MAXIA VAN 680 ET

L: 6.836 mm · B: 2.040 mm · H: 2.858 mm · G: 3.500 kg

54 MAXIA VAN

POHJARATKAISU

Tutustu kaikkiin malleihimme havainnollisilla 
360°-kierroksilla Hobby-mallihaussa  
360.hobby-caravan.de/fi

Keitto-tiskiallasyhdistelmä ruostumattomasta teräksestä

Auki käännettävä työlevyn laajennus

Jääkaappi DOMETIC, 90 l, molemmin puolin avattava, kompressoritekniikkaa 



6 7

Kaikki kohokohdat löydät sivuilta  
hobby-caravan.de/fi

VARUSTUKSEN  
KOHOKOHDAT
Täydellisesti yhteensopivat värit ja tarkkaan muotoillut kalusteet ovat 
vain osa HobbyKomplett-täysvarustelua. MAXIA VANissa mukavuus ja 
ensiluokkaiset varustukset ovat vakiona. 

  VW Crafter -alusta, 130 kW / 177 hv ja 8-vaihteinen 
automaattivaihteisto

 Laaja VW-ajoavustinpaketti
 VW-valo- ja näkyvyyspaketti
 Kehysikkunat
 Kaksinkertainen sisäpohja
 Eristys, valmistettu 60 %:sti kierrätetyistä kuiduista
 Tunnelmavalaistus miellyttävään oleskeluun
  Hengittävät ja ääntä vaimentavat huopaa muistuttavat  

katto- ja sivuseinäpäällystykset
  90 litran kompressorijääkaappi kaksoiskahvalla ja pakastelokerolla
 Kaasuhella ja allas kestävästä ruostumattomasta teräksestä
 GOODSIDE® -vuoteiden sälepohja  
 Korkealaatuiset kylmävaahtopatjat, koko: 2 000 x 1 720 mm 
 Kompakti suihkulla varustettu kylpyhuone
 Tehokas lämmityslaitteisto ”Truma Combi 6”
 Ulosvedettävä kaasupulloteline, 2 x 11 kg pulloille

...ja paljon muuta.

Huopamainen V-Flex-päällyste

Käännettävä GOODSIDE®-sälepohjajärjestelmä,  
sis. kylmävaahtopatjat

Kattoluukku REMIS, 700 x 450 mm

Tunnelmavalaistus

USB-kaksoispistorasiat, tyypit A/C

MAXIA VAN



VALMISTETTU SAKSASSA

YLEISTÄ HUOMIOITAVAA

MAXIA VAN Esite, Kausi 2023

Versio elokuu 2022

Kuvastossa kuvatuissa vaunuissa saattaa olla erikoisvarusteita ja 

koristeita, jotka eivät kuulu vakiotoimitukseen. Erot vaunujen 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. 

Jotkin ominaisuudet eivät ole saatavissa kaikissa malleissa 

pohjaratkaisusuunnitelmien vuoksi. Varustus on kuvattu ajantasaisessa 

hinnastossa. Sisältö vastaa painoajankohdan tilannetta. Oikeudet 

rakenteiden ja varustusten muutoksiin sekä virheisiin pidätetään.  

Lisää kuvia löydät sivulta www.hobby.fi

AINA LÄHELLÄSI

Noin 350 jälleenmyyjää ja huoltokumppania 

ovat aina henkilökohtaisesti käytettävissäsi. 

Myös lomalla – Euroopan kattavimman 

jälleenmyyjäverkoston ansiosta.

SAKSA

HOBBY-MATKAILUVAUNUTEHDAS

Ing. Harald Striewski GmbH  

Harald-Striewski-Straße 15  

24787 Fockbek/Rendsburg  

www.hobby-caravaning.de  

www.facebook.com/hobby.de

FI


