TEST

– Hobby Premium Van 65 GE

Fullvuxen Van
Van kallar de tyska tillverkarna halvintegrerade
husbilar som byggs smalare och därmed smidigare
än vanliga husbilar. Offret för smidigheten har varit
en kompakt bodel med ett pyttekök och ett badrum
knappt värt namnet. Fram tills nu!
Text och foto Stefan Janeld

Blott 214 centimeter bred, baserad på Renault
och med en inredning som andas lyx gör att den
sticker ut i mängden.
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an är en storsäljare för Hobby. Ett
tag var versionen med långbäddar
den bäst säljande Hobbymodellen
i Sverige – med marginal.
Ursprungligen byggdes serien på Ford
med en attraktiv prislapp. Den goda
försäljningen gjorde att man byggde en
”lyxversion” på Fiat kallad Van Exclusive.
Den såldes parallellt med ursprungsmodellen.
När Hobby storstädade sitt sortiment
inför säsongen 2013 skrotades i princip
hela husbilssortimentet till förmån för ett
nytt modellprogram, döpt till Premium.
Två versioner; Premium Drive – fullvuxna halvintegrerade husbilar byggda på
Fiat. Och så Premium Van, testobjektet
för dagen.
I Van sortimentet slopades Ford och
Fiat till förmån för Renault. Ett val som
gör Hobby Premium Van unik på marknaden. Ingen annan tillverkare bygger en
Van på det chassit. Fördelen är att priset
hålls i schack utan att göra avkall på en
hyfsat rymlig kupé. Nya Premium är faktiskt något billigare än den tidigare Van
Exclusive trots sitt mer påkostade utförande. Testbilen har fyra syskon, tre med
tvärbädd bak och en med långbäddar och
taksäng. Den testade förväntas bli storsäljaren i Sverige.

Båda är 80 centimeter breda men smalnar av
något i fotändan. Trevligt med rejäla sovrumsfönster. I katalogen sägs att sängarna kan bäddas
samman och ge plats för tre personer. Vi kunde
inte klura ut hur det skulle ske. Lika bra det, det
här är en bil för två.

Sittgruppen tar plats. Bordet är tungt och stabilt.
Fem får plats, fyra har det bekvämt. Används
inte bordsförlängningen finns gott om plats att
ta sig fram till kupén. När jag sätter mig i passa-

gerarstolen finner jag att skenorna är monterade
under snurrplattan istället för ovanför. Det gör
att stolarna justeras fram och tillbaka i bilens
längdriktning oavsett hur sittdynan riktas. 

«

Komfort för långfärd
Stolen har en betydligt lägre position
jämfört med Fiat. Sittdyna och ryggstöd
följer kroppen bättre. Justermånen är
dessutom generösare. Lårstödet och
svankstödet kan justeras efter behov, bra
vid långfärd. Efter att ha bekantat mig
med de olika reglagen – som sitter helt
annorlunda än på någon annan bil – kan
jag bara konstatera: jag sitter utmärkt.
Den ganska korta bilen har en förvånansvärt lång hjulbas (4 332 millimeter).
Den tar bort en del av smidigheten man
förknippar med biltypen. I gengäld är
bilen riktningsstabil på motorvägen och
avslappnande att köra långt i.
Den långa hjulbasen kombinerad
med kort överhäng har en annan fördel:
framhjulens grepp är bra. Testdagen bjöd
nollgradig väderlek med nyfallen kramsnö och ishalka. Trots sommardäck och
avsaknad av antispinnsystem tog jag mig
fram utan besvär. Inte ens i en isig backe

 Sovrummet ger marina vibbar. 182 centimeter lång kan jag sitta på sängkanten utan att slå
i taket. Hobby utgår iskallt från att de som ska
sova här är man och kvinna och att kvinnan är
kortare. Ena sängen är blott 180 centimeter lång
medan den andra håller rejäla 200 centimeter.
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 Atmosfären uppfattar jag som lyxig. De vita högblanka skåpen och luckorna
kontrasterar fint mot mörk fanér. För att vara en smal husbil är det gott om
svängrum, men knappast en öppen planlösning.
 Sittgruppen
kan konverteras
till en nödsäng,
100 centimeter
som bredast, 40
cm som smalast; längden är
godkända 195
centimeter. Bilen
finns i taksängsversion för den
som behöver fler
sovplatser. Men
den väger…

var det några större bekymmer att från
stillastående få rull på ekipaget.
Motorn på 2,3 liter förfogar över 146
hästar och ett vridmoment på 350Nm.
Den sexväxlade lådan har en mer
mekanisk och distinkt känsla än Fiats.
Sammantaget: en trevlig drivlina som gör
det enkelt att hänga med även i uppskruvad trafikrytm. Den som vill ha lite extra
komfort kryssar för automatlåda för 16
000 kronor.
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Det är inte bara
designen som
fått en översyn
inför 2013. Även
elsystemet är
uppgraderat. Ny
kontrollpanel,
modernt CANbus elsystem
och laddare med
regulator som
verkligen toppar
batterierna. 

Till Sverige kommer alla Hobby med
hög utrustningsnivå, bland annat antispinn och antisladd (testbilen är en tidig
modell och saknade därför antispinn
och antisladd). På komfortsidan är den
fullt rustad med AC, farthållare, elhissar,
elspeglar, rejält ljudsystem med integrerad GPS.

Ingen storlastare
Totalvikten är 3 500 kilo, lastvikten för

en basutrustad bil ligger på 430 kilo.
Till Sverige kommer inga basutrustade
fordon, importören utrustar alla med
ett Scandinavian Edition-paket där det
enda som saknas är teve och eventuell
solpanel. Den digra utrustningsnivån tär
på lastvikten, det går att få bilen med förhöjd totalvikt. Ett vettigt kryss i tillvalsslistan. Glömmer du kryssa för förhöjd
totalvikt kan du även öka totalvikten i
efterhand om du monterar luftfjädring

 Badrummet kräver lite ommöblering för att fungera. Handfatet skjuts utmed väggen, ur vägen när det
ska duschas, utan spärrar eller kopplingar. Resultat: gott om plats för toabesök, gott om plats för en dusch.
Tack vare takluckan blir det över två meter i takhöjd.
Köket är en snyggt formgiven möbel med gott om
plats för utensilier och
råvaror. Den stora kylen
tillverkas unikt för Hobby
och är smalare än standard. Den rymmer 140
liter trots nätt format.
Bänkytan är begränsad
men på skiljeväggen
mot sittgruppen finns en
avställningshylla.  

 Man kan skilja av sovrummet med ett kort draperi eller med badrumsdörren och en liten vägg som kan dras ut mellan kök och kyl.
 Under sängarna bak två
rejäla garderober. Här ryms
massor. Tyvärr
kan man inte
lyfta sängarna
för att komma åt
enklare.

och registreringsbesiktigar.
Garaget rymmer en hel del. Med
tanke på det korta överhänget kan man
lasta på ordentligt innan vägegenskaperna försämras.
Under långbäddarna bjuds två garderober för kläder och prylar. Överskåpen
räcker till, liksom de öppna hyllorna. Att
varje överskåp har en avdelande hylla
uppskattas, det gör det lättare att utnyttja
volymen och hålla ordning.

Vinter? Jovars!
Att bilen tar sig fram bra på vinterväg
har jag konstaterat. Bodelen står också
pall för Kung Bore.
Runt långbäddarna löper en rejäl
sarg där vi hittar luftspalter som låter
luften cirkulera. Värmaren på 6kW med
elpatron har välplacerade utblås, två i
direkt anslutning till kupén. De driver
bort kallras från rutorna och värmer upp
bodelen. Avloppstanken är isolerad och

 Ingången är snubblande
nära en vettig hall. Det är
skönt att slippa invändig
trappa, dels för att slippa vägljudet, dels för att få en vettig
entré. Tre klädkrokar runt
hörnet tar hand om ytterkläderna. Tji plats för skor.

uppvärmd och avtappningskranen är
placerad i gasolutrymmet ur vägen för
smuts och isbildning. Det enda vi saknar
är ett värmegolv som pricken över i.
Att kalla bilen vinterbil är att ta i, men
säg gärna kompetent tresäsongersbil som
utan knot tjänstgör som sportlovsbostad.
Eller varför inte en vecka i alperna?
Den som vill ha lite extra vinterkomfort kan beställa bilen med vattenburen
värme från Alde. 
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 Insynsskyddet är lättarbetade plisségardiner

Jag tycker
Hobby marknadsför Premium Van 65
GE som citybil, ett smidigt alternativ till de
fullbreda husbilarna. Jag tycker att den mer
har karaktären av en långfärdsbil. En renodlad
citybil bör ha kortare hjulbas och mäta in kring
sex meter. Säg den P-ruta som rymmer 712
centimeter bil.
 Kupén är renare än Fiats. Ergonomin föredömlig, man sitter lågt med ratten i bekväm höjd.
Svankstöd, sittdyna justerbar i såväl längd som

höjd. Här ligger Fiat efter. Det är först i helintegrerade husbilar man finner lika god komfort.

På något vis har Hobbys ingenjörer trollat
bort bilens smala midja. Det är lätt att röra sig
ombord. Sittgruppen är stor och både kök och
badrum skulle platsa i en fullbred 7,5 meters
bil. Jag kan inte sätta fingret på vad som skapar rymden ombord. Alla rundade hörn?
Sammanfattning: en bil för paret som med
en kompakt husbil vill upptäcka Europa, såväl
Autobahn som byarna. Jag tror att Hobby
fått fram en ny storsäljare som kommer att
fortsätta dominera Van- segmentet.

Tidigare testade Hobby

 Istället för den sedvanliga plastprofilen
har Hobby gett skarven
mellan bodel och vägg
en funktion. Det ser
likadant ut på båda
sidor. Man kan aldrig få
för många fack.

 Gasolutrymmet är trist: två flaskor
i fil gör skifte onödigt jobbigt. En udda
detalj är att Hobby placerat avtappningskranarna till vatten- och avloppstanken här. Ur vägen för smuts och
isbildning – gillas!

 Garaget öppnar stort från båda håll.
Fästskenor både i golv och högt upp
på sidoväggen. Hyllor håller reda på
småsakerna. Eftersom luckorna öppnas
uppåt kan de inte förses med varken
nätfickor och krokar.

Designen är inte lik någon annan husbil på marknaden. Hjulbasen är lång och
överhänget kort – det gynnar framkomligheten då marktrycket på drivhjulen
fram hålls högt och ingen risk att slå i när man kör upp på branta färjeramper. 
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Nybilstester
Toscana Exclusive D690 GELC
Toscana Exclusive D690 GQSC
Toscana 650 ESC
Siesta 65 TL
Premium Drive 70 GE

nr 2-2009
nr 4-2010
nr 1-2011
nr 7-2011
nr 7-2012

Omvärderingar av begagnade husbilar
600 från 1987
nr 2-2008
690 ES från 2005
nr 2-2009
Siesta T650 AK FSC från 2006 nr 3-2012

Även bakifrån är designen lätt att känna igen. 
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Modell Hobby Premium Van 65 GE
Ursprungsland Tyskland
Chassi Renault Master
Motor 2,3dCi 146 hk
Vridmoment 350Nm
Växellåda 6 växlad manuell
Totalvikt 3 500 kg/4 000 kg
Max last 430 kg/ca 900 kg
L x B x H 712 x 214 x 266 centimeter
Invändig höjd 200 cm / 185 vid sittgruppen
Bränsletank 80 liter
Vattentank 100 liter
Gråvattentank 96 liter
Toatank 17 liter
Ljudnivå kupé i 90 km/h 71dB
Utrustning ABS, airbags, farthållare, elhissar, elspeglar, AC kupé, insynsskydd, c-lås
kupé, luftburen värme 6kW, elpatron, CD,
gps, backkamera, TV antenn, myggnätsdörr, markis (ej monterad på testbilen)
elfotsteg, kyl med frys, spis, langetterade
mattor, färddator
Antal bäddar 2+1 (Hobby anger 3+1
men vi håller inte med)
Antal bältade platser 4
Grundpris 695 000:Pris som testad 697 000 kronor
Handlare se www.hobbyhusbilar.se
Vi lånade bilen av Forsbergs Fritidscenter
i Arninge, tidigare Stockholms Husbil och
Husvagnscenter. www.shhc.se/www.
forsbergsfritidscenter.se

Rivaler

Käpphästar

Vår perfekta husbil uppfyller följande krav
JA
NJA
NEJ
Skoskåp			NEJ
Klädhängare vid ingången
JA			
Enkelt bäddbar dinette		
NJA
Avställning vid säng
JA
Dynor som ligger still
JA
Högt placerad kyl
JA		
Avställningsytor i köket
JA
Insynsskydd/mörkläggning
JA
Dubbla airbags
JA
Antispinn
JA*		
Antisladd
JA*		
Farthållare
JA
Automatlåda			NEJ
Tillräcklig motorstyrka
JA
God utsikt även för passagerare		
NJA
Uppfyllda normmått bädd & dinette		
NJA
Extra dieselvärmare			 NEJ
Rejäla handtag & beslag
JA
Öppen planlösning			 NEJ
Vinterduglig (-10 grader)
JA

Vi gillar
–
–
–
–

Komforten i kupén
Sittgruppen – gott om plats
Köket
Badrummet

Vi önskar
– Att framstolarnas justering fram och
tillbaka följde sittdynans riktning istället
för bilens längdriktning.
– Ett skoskåp
– Hopbäddbara sängar
– Att huvudändan på sängen gick att
ställa

Vi gillar inte
– Gasolutrymmet

* Antispinn och antisladd fanns ej på testbilen men blir
standard på bilar i Sverige

Smidiga, ombonade bilar för den som vill resa utan att bilens storlek grumlar
upplevelsen.

Laika X660R

Hymer Van Premium 50

Dethleffs Globebus T4

Ingen ”Van” men är kort, smidig och ligger
i samma prisklass. Planlösningen följer
samma mall och har samma styrkor som
testbilen. Se test i detta nummer.

Byggs på Ford Transit. Planlösningen är
på pappret lik testbilens. De är lika smala
om midjan, men Hymer är en halvmeter
kortare och det påverkar badrummet och
köket högst påtagligt. I gengäld blir bilen
smidigare och mer trogen det ursprungliga
Van-konceptet. Prislappen är ca 100 000
kronor lättare men inte lika väl utrustad.

Byggs på Fiat. 40 centimeter kortare
på samma bredd. Kök och badrum tar
smällen. I övrigt är planlösningen snarlik
testbilens. Den unika fronten sparar 15 cm
på totallängden så bilen ska ses som 25 cm
kortare. Är 100 000 kronor billigare men
inte lika väl utrustad.
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