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680 ET 32 MAXIA VAN

Skandinavisk design på fyra hjul: MAXIA VAN är byggd för alla
som älskar en stilren inredning och funktion. 

Oavsett om du reser till staden eller till de vackraste naturområdena: MAXIA
VAN är din mysiga mobila fritidshus med allt som gör din semester till den bästa
tiden på året.

Antal personer vid körning: 2 vid 3 500 kg / 4 vid 3 850 kg (tillval)
Sovplatser: 2 + 1
Möbeldekor: Uni svart / valnöt

Mer information och highlights hittar på  
hobby-caravan.de/sv

Läsbelysning i sittgrupp

HOBBY CONNECT, centralstyrning
av teknik i bodelen via Hobby

manöverpanel och Bluetooth via app

Karmfönster med
tonat dubbelglas

MAXIA VAN
DEN NORDISKA SKÖNHETEN



MAXIA VAN 680 ET

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

54 MAXIA VAN

PLANLÖSNING

Modellöversikt med 360°-view i  
"Hobby-Modellfinder"  
360.hobby-caravan.de/sv

Spis-disk-kombination av rostfritt stål

Utfällbar bänkskiva

Kompressorkylskåp DOMETIC,  
90 liter,dubbelhängd dörr
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Alla highlights hittar ni här  
hobby-caravan.de/sv

"HIGHLIGHTS"
Perfekt koordinerade färger och designade möbler är bara en del av
den kompletta Hobby-utrustningen. Komfort och förstklassig
utrustning är standard i MAXIA VAN. Utan extra kostnader eller
dyra tilläggspaket.

  VW Crafter chassi med 130 kW / 177 hk
 och 8-växlad automatlåda

  VW förarassistanspaket och VW ljus- och siktpaket
  Dubbelgolv
  Isolering gjord av upp till 60 % återvunna fibrer
  Bodelsbelysning med en feel-good-faktor
  Andningsbar och ljuddämpande panel för tak  

och sidoväggar i filtlook
  90 liters kompressorkylskåp med dubbelhängd dörr och frys
  Gasspis och diskho av robust rostfritt stål
  GOODSIDE® Ribbbotten, hopfällbar
  Högkvalitativa kallskumsmadrasser, mått: 2 000 x 1 720 mm
  Kompakt badrum med integrerad dusch
  Kraftfullt värmesystem "TRUMA Combi 6" 
  Gasflaska utdragbar, lämplig för 2 x 11 kg flaskor

... och mycket mer.

VFlexfilt väggbeklädnad

GOODSIDE®, hopfällbar
ribbotten inkl. kallskumsmadrasser

Taklucka REMIS, 700 x 450 mm

Bodelsbelysning

USB-uttagTyp A/C



MADE IN GERMANY

ALLMÄN INFORMATION

MAXIA VAN-katalog, säsong 2023

Från och med augusti 2022

De modeller som visas i broschyren innehåller t.ex. T. även 

specialutrustning eller dekorationer som inte ingår i standardleveransen. 

Vi förbehåller oss rätten att avvika i struktur och färg från den visade 

inredningen, förutsatt att den ligger i de material som används och är 

sedvanlig i branschen. Detsamma gäller tekniska ändringar av fordonet, 

förutsatt att den övergripande produktkvaliteten förblir densamma eller 

förbättras och den avsedda användningen inte försämras. 

Vissa funktioner är inte möjliga i alla modeller på grund av planlösningen.

Utrustningen visas i den aktuella prislistan. Innehållet motsvarar status 

vid tidpunkten för tryckning. Ändringar i konstruktion och utrustning 

samt fel undantagna. Fler bilder finns på

www.hobby-caravaning.de/sv

ALLTID I DIN NÄRHET

Med cirka 350 handels- och servicepartners

finns vi alltid där för dig personligen.

Även på semestern - tack vare ett av de största

återförsäljarnätverken i Europa.

DEUTSCHLAND

Hobby-Wohnwagenwerk

Ing. Harald Striewski GmbH 

Harald-Striewski-Straße 15 

24787 Fockbek/Rendsburg 

www.hobby-caravaning.de 

www.facebook.com/hobby.de

SE


