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SYRRAN?
Optima är en helt ny modellserie i
mellanklassen från den tyska tillverkaren
med säte i Fockbeck, inte långt från Kiel.
Den ligger prismässigt i samma härad som
syskonet, inropsmodellen Hobby Siesta.
Frågan är: Hur mycket bättre är den?
TEXT OCH FOTO STEFAN JANELD

Dekalerna lyfter bilens exteriör och förenar
bodel och hytt snyggt och omärkbart. Notera
markisens placering uppe på taket, där är den
mer skyddad än om den hänger på sidan som
brukligt. Snyggare är det också.
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I

stället för att, som i alla fall jag trodde de
skulle göra, toppa modellfloran med en
treaxlad bil för att fortsätta företagets långa
tradition av treaxlade halvintegrerade bilar
väljer Hobby att lansera Optima. En modellserie strax över storsäljande inroparen Siesta.
Därmed har Hobby tre modellserier i prisspannet 600 000 – 800 000 riksdaler. Ett spann
som många andra fabrikat täcker in med en
modellserie i olika utrustningsnivåer.
Dumt?
Nej. Det är i det prisspannet de flesta husbilar som säljs ligger. Med tre serier kan man
locka en bredare publik.

ALLT ÄR STANDARD
Det är en svinkall höstdag med hög, klar luft
och vinden gör sitt bästa för att blåsa ner de
sista gulnade löven från björk, asp och ek. Jag
sitter varmt och skönt i en välutrustad husbil
och njuter av en ovanligt tyst färd på E4 i riktning mot Uppsala. Trots låg volym kan jag
utan problem följa U-båtsdramatiken i radion.
Möblerna skramlar inte och taksängen är
knäpp tyst, vilket är ovanligt. Optima är en av
de tystaste halvintegrerade husbilar jag kört.
Känslan på vägen är att bilen är tung. Nej
inte tung som i slö utan tung med pondus.
Tyngd är som bekant lika med komfort i bilvärlden.
När jag styr in på en illa skött väg med stora
potthål klarar bilen färden utan att det studsar
och hoppar. Jag har självklart anpassat farten
efter underlaget, men jag krypkör inte. Här
kommer det mjukare satta lightchassiet till sin
rätt, utrustad med 16 tums hjul istället för de
15 tum som är standard.
Motorn på 130 hästar har inga problem att
knuffa upp bilen i motorvägsfart. Det är lätt
att underskatta den ”gamla” 130-hästaren nu
när de flesta husbilar säljs med den 150 kusar
starka versionen av samma motor. Jag saknar
inte kraft under min färd.
Utrustningsnivån är hög, och allt är standard – antispinn, antisladd, hillholder, klimatanläggning, farthållare, elspeglar, elhissar, GPS,
CD, backkamera.
BÄST FÖR TVÅ
I basutförande väger bilen in på 3 148 kilo,
den rikliga standardutrustningen ej inräknad.
Totalvikten är satt till 3 650 kilo och det räcker
för ett resande par med disciplin på vad de
packar med sig. Ska man använda bilen som
familjenöje, den har ju fyra vettiga sovplatser,

 Långbäddarna äntras med hjälp av de rejäla stegen. Vänster säng mäter 83 x 213 centimeter och
höger 83 x 189 centimeter. Avställning för vattenglas,

bok, glasögon mellan sängarna. Såvida man inte vill
bädda ihop dem, då finns ingenstans att göra av sina
pryttlar. Notera mängden med överskåp!

 Taksängen kommer inte ner särskilt djupt. Men
den är ur vägen för bodelsdörren. Manuell manövre-

ring. Bäddmått: 136 x 195 centimeter avsmalnande i
fotändan till 125 centimeter.

bör man beställa bilen på maxichassi och få
upp totalvikten till 4 250 kilo.
Nu är inte stuvutrymmena i bodelen något
att skriva hem till mor om. Fyra personers
packning blir tufft att stuva undan. Ytterligare
en indikation på att bilen passar bäst för två.
Barnfamiljer hittar bättre modeller i Hobbys
Siesta program.

mesystemet. Så även Hobbys tekniker. Istället
för placera värmaren under sängarna därbak
har den flyttats fram till höger soffa. Där
kommer värmen åt bilens främre del, där den
behövs som bäst då Fiats kupé inte är särskilt
välisolerad. Värmarens placering gör att värmen kommer spridas jämnare i bilen, en stor
komfortvinst.
För att bevara värmen som leds bak i bilen
är luftslangarna placerade i golvets isolering.
Spillvattentanken är isolerad och uppvärmd. Tömningen av tanken är frosttåligare

PLUS FÖR VÄRMESYSTEMET
Det är en glädjande trend att fler och fler tillverkare använder huvudet när de planerar vär-
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 En modern interiör, grå fanér är populärt i år och gör onekligen bodelen
ljus. Getingmidjan där badrum och kök möts är inte smal så det stör –
annat än om man ska förbi när kocken lagar mat; två ryms inte i passagen.

 Sittgruppen är en av bilens starka sidor.
En traditionell halvdinette, stor, bekväm
med ett väl tilltaget och stadigt bord. Man
sitter lätt sex runt bordet. Och alla sitter
på samma nivå eftersom Hobby kostat på

sig att höja golvet. På bilden är bordet i sitt
infällda läge. Det går att svänga fram en
förlängningsskiva. Enda plumpen i protokollet är avsaknaden av vettiga läslampor.
Plus för det stora fönstret på höger sida.

 Det är inte ofta vi berömmer gasolutrymmet. Men
Hobby har gjort det enda rätta – monterat en släde
som ger enklast möjliga hantering av gasolflaskorna
och deras kopplingar.
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än de flesta. Reglaget är placerat i gasolutrymmet. Via en kabel som löper i ett hölje manövreras ventilen, klokt placerad innanför tankens
isolering.
En svaghet i vinterambitionerna är att det
saknas rejäla luftspalter runt möblerna. 

Jag tycker
Siesta och Optima är mer parallellserier än att
Siesta är insteg och Optima mellanklass. Siestan
med lite större motor och ett maxichassi blir dyrare
än testbilen. Det som avgör valet mellan de tu är
snarare känslan man får ombord, hur bra man trivs
helt enkelt.
I en känsloneutral bedömning avgör tre saker till
Optimas fördel:
1: I Siesta sitter man på olika nivå i soffa och framstolar, det gör man inte i Optima.

 Med ett samlat badrum med kompakta mått vinner man utrymme och tillåter sittgruppen att bre ut sig.
Ingen funktion offras. Duschkabinen är en av de större vi stött på. Vi har överseende med att A inte kan duscha
om B sitter på toaletten.
Köket rymmer såväl utensilier som torrvaror i skåp och lådor. Det stora
skåpet är försett med hyllor, grunt nog för att fungera. Grunt därför att
gasolutrymmet har sin plats här. Tyvärr saknas täcklock över diskhon,
det hade trollat fram mer avställningsyta. Kompenseras något av hyllan
överst på skiljeväggen till sittgruppen. Spisen med tre lågor på rad ger
arbetsyta framför. 

2: Siestas gasolutrymme är enligt mall 1A, Optimas
gasolutrymme är med sin lättarbetade släde ett
ergonomiskt föredöme.
3: Siesta har värmaren längst bak, Optima har den
i sittgruppen vilket ger en jämnare spridning av
värmen.
Men nu är inte Siesta den enda konkurrenten, det
finns ett trettiotal fabrikat som slåss i samma liga
som Optima. Och även om Optima står sig väl
och är ett prisvärt alternativ är det två saker jag
tycker Hobby snålat in på helt i onödan på: Enkla
husvagnsfönster och dränkbar vattenpump. Idag
har till och med sydländska husbilar ramförsedda
rutor i prisklassen och nog ska man kunna kräva en
rejäl tryckvattenpump i en nyutvecklad husbil för
700 000 kronor.
I koncentrat: Hobby Optima T 75 HGE erbjuder en
bekväm bodel, riklig standardutrustning och bekväm färd till ett överkomligt pris. Det räcker långt!

 Ett tunt och kort draperi skiljer
sovrummet från resten av bilen.
Känns lite fjuttigt. Ett rejält draperi
från golv till tak vore önskvärt.

 Insynsskydd ordnas
med pappersplisséer.
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 I hallen har man valt att placera teven istället för klädkrokar.
Kommentarer överflödiga. Men det finns en skolåda. Och vi uppskattar avsaknaden av invändigt trappsteg. Likaså uppskattar vi fönstret
i dörren. 

 Garderober finns i sängarnas fotändor. På vänster sida kan man lyfta fotändan och komma åt
kläderna ovanifrån. Men man måste lyfta bort madrassbiten och ingenting håller upp luckan. En bättre
lösning är att vinkla upp hela sängen där gasfjädrar
håller den på plats. Nu sabbar man bäddningen
varje gång man vill öppna och det gör att man drar
sig för att använda finessen.

”Utrustningsnivån
är hög"

 Med sammanbäddade sängar krävs stege för att
komma på plats.

 Värmaren sitter perfekt placerad under soffan
bredvid bodelsdörren. Här kan den ge som mest
värme där den behövs som bäst. Att det blir lite svalare i sovrummet är bara bra för nattsömnen.

 En välutrustad kommandobrygga med allt man
kan önska av säkerhets- och
komfortutrustning.

 Garaget är stort och öppnar lika stort från båda
sidor – dock inte särskilt väl inrett för att ta emot last.
Fina proportioner. Överhänget hålls i schack av den långa hjulbasen, 4 300 millimeter. Hobby ska ha en eloge för att man använder den längsta hjulbasen, många fabrikat
nöjer sig med den kortare på 4 035 millimeter och får ett onödigt långt överhäng. 
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Modell Hobby Optima T 75 HGE
Ursprungsland Tyskland
Chassi Fiat Camperchassie
Motor 2,3MJ 130hk
Vridmoment 320Nm
Växellåda 6 växlad
Totalvikt 3 650 kg
Max last 502 kg
L x B x H 750 x 233 x 277 centimeter
Bränsletank 90 liter
Vattentank 100 liter
Gråvattentank 96 liter
Toatank 17 liter
Utrustning Dubbla airbags, ABS,
antisladdsystem, antispinnsystem, hillholder, hill descent control, klimatanläggning, farthållare, elhissar, elspeglar,
centrallås förarhytt, backkamera, GPS,
CD, TV-antenn, 6kw luftburen värme
med elpatron, kraschsensor gasol,
markis, kyl med separat frys, myggnät
bodelsdörr, 100% LED belysning, cykelställ, aluminiumfälgar
Antal bäddar 4
Antal bältade platser 4
Grundpris 699 000:Pris som testad 715 000 kronor
Handlare www.forsbergsfritidscenter.se
Vi lånade bilen av Forsbergs Fritidscenter i Upplands Väsby

”Att värmaren placerats
i sittgruppen höjer
vinterkomforten avsevärt"

TIDIGARE TESTADE HOBBY

 Det saknas yttre tätningslist. Men Hobby kompenserar genom att smeta Sikaflex på den känsliga
skarven i listen. Det är här fukt tränger sig in genom
nitarna eller skruvarna som håller aluminiumlisten på
plats. En lika enkel som funktionell lösning.

Nybilstester
Toscana Exclusive D690, nr 2-2009
Toscana Exclusive D690 GQSC, nr 4-2010
Toscana 650 ESC, nr 1-2011
Siesta 65 TL, nr 7-2011
Premium Drive, nr 7-2012
Premium Van 65 GE, nr 1-2013
Siesta T65 GE, nr 10-2013
Omvärderingar av begagnade Hobby
600 från 1987, nr 2-2008
690 ES från 2005, nr 2-2009
Siesta T650 AK från 2006, nr 3-2012

RIVALER

VI GILLAR
–
–
–
–
–

Gasolutrymmet
Sittgruppen – bekväm, stort bord
Värmesystemet
Rymlig dusch
Tyst färd

VI ÖNSKAR
–
–
–
–

Tryckvattenpump
Ramförsedda rutor
Klädkrokar i entrén
Täcklock till diskhon

VI GILLAR INTE
– Saknar läslampor i sittgruppen
– Draperiet till sovrummet är tunt och för kort
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HOBBY SIESTA T 70 HGE

LAIKA ECOVIP 409

Troligen testbilens värsta konkurrent. Planlösningen skiljer en aning. Med köket på höger
sida i färdriktningen blir det lite bättre koll åt
vänster och bodelen känns öppnare när man
kliver in. Priset är nästan i nivå med testbilens.

En i basutförande billigare bil, men utrustad blir
priset jämförbart. Delat badrum gör att sittgruppen får mindre plats. Vi testade i nr 2-2014 och
hyllade den höga kvalitetskänslan och klagade
på trång dusch.

