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Duell mellan begagnad och ny bil

Vad försakar man om man väljer en bil med 
några år på nacken? Och är nya bilar värda 
merkostnaden? Till synes enkla frågor men 
svåra att ge entydigt svar på. Här ett försök. 
 
Av Stefan Janeld och Björn Genberg

SVÅRT VAL! 
Bättre begagnad eller sprillans ny?

Kan man jämföra två bilar som skiljs åt av fyra 
år och en kvarts miljon. Förmodligen inte. Vi vill 
veta hur husbilarna utvecklats. Blir de bara bätt-
re och bättre? Eller är det så att fabrikanterna 
glömmer smarta lösningar från förr och istället 
drivs av en förändringsiver som inte gagnar 
slutkonsumenten? Jag ska ge svaret direkt. De 
blir bara bättre och bättre men en evig föränd-
ringsiver skrotar fina lösningar som kunde göra 
dem perfekta. Läs duellen så förstår du.
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Duell mellan begagnad och ny bil

Vi drog till Hyssna för 
att köra Hobbys bästsäljare 
från två olika generationer. 
Lika stora och försedda med 
största motorn. Interiörerna 
skiljer, helt naturligt då tycke 
och smak förändras genom 
åren. Vilken är bästa köp? 
Eller snarare, vilken är bästa 
husbil?

Kombatanterna är Hobby 
Toskana Exclusive D690 
GELC årsmodell 2009 och 
Hobby 690 ES från 2005. 
Redan i namnet ser vi en tyd-

lerar lyx och flärd. Det är ett 
modellnamn som förplikti-
gar och Hobby har ansträngt 
sig för att leva upp till det. 
Interiören är full av moderna 
lyxsignaler; upplyst vitrinskåp, mysbelysning i överkant på 
alla skåp, stor kyl med separat frys, ugn, vitt laminat och 
varmt trä samsas i inredningen precis som dagens mode 
föreskriver och slutligen ett rymligt garage.

690 ES flirtar inte lika mycket med lyx och flärd. Här 
är lockelsen rymd och funktion. Det som skiljer mest i 
bodelarna är sängar och dinette. I Toskana tronar himla-
höga sängar längst bak med trappa upp eftersom garaget 
inte tillåter en låg sänglösning. I 690 ES finns bekvämt 

Förarmiljön skvallrar 
att det skiljer några år 
mellan bilarna. Men 
vad som inte syns är 
att Toskana spelar i 
en annan division vad 
gäller körbarhet. På 
motorfronten skiljer 
det otroligt mycket i 
spänst och kraft.

Dagens mode med mysbelysning och vitrinskåp 
med häftig belysning skapar onekligen ett habegär. 
Men den mer avskalade bodelen i 690ES är inte 
sämre att bo i. Trots att Toskana är tjugo centimeter 
längre är det skralt med golvyta och rymdkänsla. 
Här har 690 ES ett stort försprång i boendekomfort. 

690 ES -05

Toskana Excl -09 

lig skillnad, Exclusive signa-
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Köken är i princip lik-
vädiga. Ugn saknas i 
690 ES. Toskanas lådor 
ger bättre överblick än 
skåp. Men lådorna i Toskana känns väldigt ”bur-
kiga”, bättre känsla i 690 ES. Dock skall nämnas 
att köket i 690 ES passar bäst för korta personer 
då det endast är 85 centimeter högt, norm är minst 
90 centimeter. 

690 ES -05

690 ES -05

Toskana Excl -09 
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låga långbäddar. Fördelen med den högre bädden är att 
den mycket enkelt blir säng för två vuxna och ett barn. 
Dinetten kan med andra ord stå obäddad hos den lilla 
barnfamiljen. I 690 ES med långbäddar måste dinetten 
bäddas om tre ska sova. Inget större besvär eftersom det 
går på ett par minuter. 

Att sitta till bords i dinetterna fungerar lika bra i bägge 
bilar. Vi uppskattar det löst stående bordet i 690 ES. Det 
känns rejält och är smidigt att förlänga eller fälla. Bordet i 
Toskana duger gott men kräver mer hantering när det ska 
bäddas upp – en skiva som snurras undan vid passage är 
en enkel och funktionell lösning. Bäst sitter man i vinkel-
soffan i Toskana. Sämst i den 
längsgående soffan i 690 ES. I 
stort sett en barnsoffa.

Att garage saknas i 690 
ES spelar mindre roll. Det 
finns massor av stuv i de tju-
gofyra överskåpen (sjutton i 
Toskana) och i stora utrym-
men under sängarna och i den 
ena dinettesoffan. Det enda 
som inte får plats inomhus är 
cyklar och liggvagn. Största 
missen med långbäddarna är 
att garderoben placerats mel-
lan dem. Praktiskt förvisso, men inte umgängesfrämjande 
eftersom man inte kan ligga och småprata med den äkta 
hälften öga mot öga.

Toskanas bodel känns aningen övermöblerad och trång 
att röra sig i. Golvytan är starkt begränsad. Men mysfak-
torn är skyhög, tacka takfönster och massor av indirekt 
belysning för det. I 690 ES är det gott om golvyta och 
passagen mellan kök och toa är bredare. Men mysfaktor 
får ordnas med stearinljus eller fotogenlampa. 

Toaletterna är väldigt olika i sin utformning. men erbju-
der samma komfort. I moderna Toskana erbjuds dusch-
kabin mitt i utrymmet, vilket betyder att man inte kan 
besöka toa när kärleken duschar. Det kan man inte i 690 
ES heller. Men av en annan anledning. Här växlar utrym-
met funktion, antingen toa eller så tar man tag i väggen 
där handfatet sitter och skjuter den mot toastolen. Då blir 
utrymmet dusch. Smart? Njae…tveksamt. Jag föredrar att 
gå direkt från toan till duschen utan att behöva ställa mig 
i köket och möblera om. Men var för sig är funktionerna 
fullgoda. Så är inte fallet i Toskana. Det nedsänkta golvet 
i duschkabinen ger en mycket obekväm sittställning på 
toa; man sitter högt och dinglar med benen. Beröm till 
båda för att höjden i duschkabinen överstiger två meter! 
Tacka takluckan för det.

Att laga mat går enkelt i båda fordonen. Men det är 

 I 690 ES är dinet-
ten enkel att bädda. I 
Toskana är den bädd-
bar men så komplicerad 
att man drar sig för att 
göra det. Varning för 
stora glipor som ställer 
till problem för knän och 
armbågar om inte bädd-
madrass används. Väl 
bäddade erbjuder båda 
hygglig komfort. 

690 ES -05

690 ES -05
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Som umgängesplats vin-
ner Toskanas dinette. 
Vinkelsoffan är bekväm, 
pilotstolarna ger god kom-
fort och den längsgående 
soffan har tillräckligt djup 
sittdyna för att vara kom-
fortabel en hel kväll. Dock 
efterlyses armstöd! 

Sovrummen skiljer verk-
ligen sig åt. Två låga 
långbäddar eller en hög 
gigantiskt bred dub-
belsäng där tre sover 
gott – väl uppe, för det 
är riktigt högt. På plats 
kan man inte sitta rak 
utan att böja på huvu-
det. I Toskana är säng-
en en sovplats. I 690 
ES är det en viloplats 
där man gärna slänger 
sig och läser halvsit-
tandes eller bara tar en 
siesta. Tyvärr saknas 
draperi eller annan 
avdelare för att göra 
utrymmet privat. Även 
avställning för bok, 
glasögon och pillerburk 
saknas. I Toskana finns 
visserligen små hyllor 
i hörnen med de är 
mest för syns skull och 
knappast praktiska. 
Fördelen med hög säng 
är att man enkelt når 
att öppna ett skåp och 
lägga undan sina prylar.

690 ES -05

690 ES -05

Toskana Excl -09 
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risk för ryggont i 690 ES för 
den som är över medellängd. 
Köket är endast 85 centime-
ter högt. På tok för lågt – allt 
under 90 centimeter klassas 
som oergonomiskt. I Toskana 
är det bättre ordning på ergo-
nomin, höjden är utmärkta 91 
centimeter. Dessutom är köket 
bättre rustat – ugn och förva-
ring i lådor istället för skåp. 
Modernt, bättre överblick.

Nu sätter vi oss bakom rat-
ten. Här märks åldersskillna-
den. 690 ES har en förarmiljö 
som känns passé och föga 
lockande. Men välutrustad! 
Farthållare, backkamera, 
AC, CD, antispinn, ABS och 
dubbla airbags är mer än vad 
många nya husbilar erbjuder. 
Motorn är den största som 
stod till buds år 2005, 146 
hästkrafter som kontrolleras 
via en femväxlad manuell 
låda. Framfarten är lugn, inga 
problem att hålla motorvägs-
tempo men accelerationen är 
inget vidare. Hästarna är små 
russ, det är inget vidare klipp i bilen. Jag sitter dessutom 
illa: stolarna är otroligt smala med djupa sidostöd. Nu är 
jag ingen smärt person, men så här illa har min kropp 
aldrig passat en stol tidigare. Det är inte Fiats originalstolar. 
Fabrikatet heter Isringhausen och ska vara ett bättre alter-
nativ. Tveksamt. Jag har suttit i Isringhausenstolar som är 
betydligt bekvämare och erbjuder bättre inställningsmöj-
ligheter. Här hade det varit bättre med Fiat original.

I Toskana är inte ergonomin optimal, men ljusår bättre 
än i 690 ES. Stolarna är bekväma, även om jag saknar jus-
teringsmöjligheter. Jag vill sitta lägre för att kunna komma 
längre från ratten. Boven i dramat är den djupt placerade 
kopplingspedalen. Justerar jag stolen för optimal komfort 
får jag svårt att koppla ur. Med ett annat underrede satt 
jag lägre och därmed bekvämare. Jag vet att det finns lägre 
underreden, ty jag har kört bilar på Fiats chassi som erbju-
der bättre ergonomi. Nog om detta. Nu ska det åkas. Jag 
lägger i växel och lättar på kopplingen, kör ut på vägen och 
i med tvåan, trean och…jösses vad det går! Här är det inga 
små russ som bor i maskinrummet, det är fullblodshästar 
med massor av kraft och spänst. Nu är detta inte första 
gången jag kör motorn så jag var beredd på att det skulle 

Hygienutrymmen med skilda lösningar på proble-
met platsbrist. I Toskana är duschkabinen inte-
grerad i utrymmet, en rund glasdörr dras fram vid 
behov och stänksäkrar utrymmet. Inte helt lyckat 
för det djupa golvet gör att man sitter väldigt högt 
på toaletten – obekvämt helt enkelt. I 690 ES är 
utrymmet antingen dusch eller toalett. Man kan 
helt enkelt skjuta en lös vägg fram och tillbaka 
beroende på stundens behov. På bilden är väggen 
i sitt mittenläge och man ser både toaletten och 
duschkabinen.

Är skoskåpet i Toskana 
månne avsett för DVD? 
Ett skoskåp skulle 
rimligtvis öppnas inåt. 
Hur som helst saknas 
skoskåp helt i 690 ES. 
Istället blir det fullt av 
skor i trappan. Den 
händige kan enkelt 
fixa skoskåp till höger 
genom att göra en öpp-
ning in till stuvfacket 
under längsgående 
soffan. 

690 ES -05
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I 690 ES finns en prak-
tisk hängare vid inste-
get. I Toskana huserar 
här ett vitrinskåp med 
blått mysljus. 
Vitrinet ger ögat köpsig-
naler i saluhallen.
Klädhängaren är 
användbar varje dag.
Vad har du i din hall 
hemma. Glasvitrin eller 
klädhängare?

Att det är viktigt med en tydlig märkesidentitet har 
Hobby förstått. Man är känd för sin bulliga form 
som ibland liknas vid ett båtskrov och stående 
fönster. Men har det inte gått väl långt med ståen-
de fönster när de blockeras av soffans ryggdyna? 
Lika på bägge sidor. Endast med bäddad dinette 
kan man nyttja fönstren fullt ut. Till vilken nytta 
nattetid? Om fönstren monterats liggande hade de 
gett god utsikt och mer ljusinsläpp. På 690 ES är 
fönstren liggande, men man ser ändå att det är en 
Hobby på långt håll.

690 ES -05
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Jag tycker:

Båda bilarna har sina lockelser. Valet står 
lite förenklat mellan körbarhet och rymd-
känsla.  
Jag börjar med att försöka svara på frå-
gan vad man försakar med den begag-
nade bilen. Inte mycket faktiskt! På bild 
ser Toskana betydligt mer inbjudande ut. 
Men när jag rör mig ombord talar myck-
et för 690 ES, Toskana saknar rymdkänsla. 
Visst är mysbelysning och takfönster 
mervärden men de kan inte slå rymd. 
Den största vinsten med Toskana är att 
bilen lockar till att ge sig ut på vägarna. 
Den är lika lättkörd som familjens V70. 
Nästa fråga är om Toskana ger ett mer-
värde som motsvarar 261 000 kronor. Ja 
det gör den! Förutsatt att du inte köper 
bil på gränsen till din ekonomiska förmå-
ga. Har du pengarna är det vettigt att 
investera i den ökade körbarheten och 
de mer generösa garantierna.

vara kraft och spänst. Men efter att ha kört den äldre 
motorn precis innan är det en smärre chock hur mycket 
det skiljer motorerna emellan. Elva hästkrafter låter inte 
mycket men den upplevda skillnaden är gigantisk, en 
förklaring är att vridmomentet är 80Nm högre.

 Toskana rullar på ett Fiatchassi och 690 ES på ett gal-
vat Al-Ko chassi. Visst finns det skillnader men inte så 
det märks i vardagen. Fiat målar sitt chassi istället för 
att förzinka, individuell fjädring ställs mot stel bakaxel. 
Normalt kan ett lättviktschassi ge ökad lastförmåga men 
så är inte fallet här, ynka 350 kilo får 690 ES lasta medan 
Toskana får lasta 642 kilo. 

 

 
 
 

Garage är omtyckt. 
Varför ha ett utvändigt 
cykelställ när man lika 
gärna kan förvara cyk-
larna i ett låst utrymme 
så de inte smutsas 
ner? I Toskana erbjuds 
ett fullgott garage. Med 
marknadens snabbaste 
gasfjädrar, kan jag til-
lägga. Den som inte är 
beredd på den snabba 
aktionen riskerar att 
få en rejäl smäll på 
hakan. 690 ES saknar 
garage men har ändå 
gott om stuv, om än 
inte för cyklar. På var 
sida finns luckor som 
leder till utrymmet 
under långbäddarna. 
Lite mindre på vänster 
sida eftersom värma-
ren är placerad där. 
Luckorna kunde varit 
större. Nu sätter luck-
orna gränsen för hur 
stora föremål som går 
att stuva. 

Teknikens frammarsch i bilarna är 
mestadels till godo tycker jag. Men här 
blir det tydligt att vissa saker var bättre 
förr. En analog panel ger omedelbar 
tillgång till information. Den digitala 
informationen måste knappas fram. 

Toskana Excl -09 
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BILARNAS PLUSKONTON
Toskana  

  Körbarhet
  Tre sovplatser, två vuxna och ett 

barn, utan att bädda dinetten 
  Hög mysfaktor

 
690 ES

  Lätt att bädda dinetten
  Långbäddar i bekväm höjd
  Rejält med golvyta
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FAKTA
Fabrikat Hobby
Modell 690 ES
Årsmodell 2005 
Ursprungsland Tyskland
Chassi Fiat med Al-Ko
Motor 2,8L Turbodiesel 146 hk
Växellåda 5 växlad manuell
Mätarställning 1700 mil
Totalvikt 3 850 kg
Max last 350 kg inkl resande
LxBxH 725 x 232 x 288cm
Bränsletank 80 liter
Vattentank 110 liter
Gråvattentank 110 liter
Utrustning: ABS, antispinn, airbags, 
backkamera, CD, Elhissar, elspeglar, 
farthållare, markis, larm,  luftburen 
värme, elpatron, separat kyl & frys, 
stödben bak
Antal bäddar 3/4 st (2 vuxna och 
2 barn alternativt 3 vuxna)
Antal bältade platser 4 st
Pris 599 000 kr som testbilen var 
utrustad.  
Importör/Tillverkare Forsbergs 
Fritidscenter
Solbacken, 510 22 Hyssna
Tel 0320-305 50
Mail info@forsbergsfritidscenter.se
www.forsbergsfritidscenter.se

FAKTA
Fabrikat Hobby
Modell Toskana Exclusive D690 GELC
Årsmodell 2009
Ursprungsland Tyskland
Chassi Fiat 
Motor 3,0L Turbodiesel 157 hk
Växellåda 6 växlad manuell
Totalvikt 4 000 kg
Max last 642 kg inkl resande
LxBxH 747 x 231 x 290 cm
Bränsletank 90 liter
Vattentank 100 liter
Gråvattentank 92 liter
Utrustning: ABS, antispinn, airbags, back-
kamera, navigator, CD, Elhissar, elspeglar, 
farthållare, markis, myggnätsdörr, luftbu-
ren värme, elpatron, separat kyl & frys, 
ugn. Tillval på testbilen : Stödben bak, 
Sängöverkast, 157 hk motor istället för 
130 hk. 
Antal bäddar 4 st (3 vuxna och ett barn)
Antal bältade platser 4 st
Grundpris 825 000 kr
Pris 860 000 kr som testbilen var utrustad.  
Importör/Tillverkare Forsbergs 
Fritidscenter
Solbacken, 510 22 Hyssna
Tel 0320-305 50
Mail info@forsbergsfritidscenter.se
www.forsbergsfritidscenter.se
 

Lätt att se att båda 
bilarna är Hobby. Men 
trots avsaknad av de 
stående fönstren så 
har den äldre bilen mer 
märkesidentitet. Notera 
att grafi ken är identisk 
trots att det skiljer fyra 
år mellan bilarna.
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