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2 3HOBBY. BYGGD FÖR LIVET.

UPPSKATTAD. ÄLSKAD. 
BYGGD FÖR LIVET.

Allt började med en banbrytande idé: att göra mobilt resande enklare, bekvämare och 
mer bekymmersfritt. Med denna idé lade Hobby grunden för dagens moderna husbilar 
och husvagnar. Målsättningen är något som driver oss än idag.

Vid vårt huvudcentrum i Fockbek i Schleswig-Holstein sysselsätter vi över 1.250  
medarbetare. I en av Europas största och modernaste produktionsanläggningar för  
husvagns- och husbilsbygge tillverkas här varje år fler än 15.000 fordon.
 
Hemligheten bakom vår framgång bygger på fyra hörnstenar – uppfinningar i framkant, 
innovativ teknik, modern design och stor passion. 

Varje ny generation husbilar från Hobby övertygar med högklassig utrustning, generösa 
planlösningar, hög kvalitet och god funktion - allt till ett vettigt pris. Det är inte konstigt 
att Hobby har blivit det mest omtyckta och därmed också mest köpta husvagns- och  
husbilsmärket i Europa. 

Hobby. Byggd för livet.
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EGET BADRUM – ALLT FÖR DEN PERSONLIGA 
HYGIENEN
Alla badrum har en integrerad eller separat duschkabin 
med en duschpelare i elegant design. Både snygg och 
praktisk samtidigt, med användbara hyllor och högklassig 
duscharmatur. De stora spegelskåpen erbjuder gott om 
förvaringsutrymme. Den utdragbara tvättlinan i bad-
rummen i Optima-serien är en särskilt smart lösning.  
Den vridbara Thetford-toaletten är snålspolande.

MYCKET PLATS I GARAGE OCH  
FÖRVARINGSUTRYMMEN

Det välisolerade och uppvärmbara bakgaraget 
har en lucka även på förarsidan. På så sätt kan 

man bekvämt lasta in packning i garaget från 
båda sidor. Bagaget fäster man tryggt och säkert 

med hjälp av surrningsskenor och öglor.  
För användning av elektrisk utrustning finns 

dessutom ett 12 V-/230 V-uttag i garaget.  
Utdragslådan för gasolflaskor i nästan alla  
Optima-modeller gör flaskbyte extra lätt.

SOVA SOM HEMMA
Sovdelen – med enkelbäddar eller dubbelbäddar 

– är genomgående bekväma och trivsamma.  
Välventilerade sängar med ribbotten och 
kallskumsmadrasser bidrar till god sömn. 

Belysningen och värmesystemet kan också  
manövreras bekvämt direkt från sängen.  

I sovdelen finns dessutom det digitala  
reglersystemet Truma CP PLUS för styrning  

av det luftburna uppvärmningssystemet.

MODERN KÖKSPLANERING MED MYCKET 
FÖRVARINGSUTRYMME

På gasspisen med tre lågor kan du 
laga mat lika bekvämt som hemma.  

Super-Slim-Tower har plats för rejäl med 
kylvaror. Det extremt smäckra kylskåpet har 

utvecklats exklusivt för Hobby och har en volym 
på 150 liter. Stora utdragslådor med fullt utdrag 

och softstängning har plats för proviant  
och kokkärl.

MODERN, FULLT UTRUSTAD BODELSTEKNIK
Hobbys husbilar är robusta och mycket  

välisolerade tack vare GRP-tak och GRP-golv 
med XPS-isolering. 70 x 50 centimeter stora 

takluckor ger god ventilation, den eldrivna 
instegstrappan och den extrabreda ingångs-

dörren gör det enkelt att komma in i husbilen. 
Takmarkisen fabriksmonteras och ger mycket 

god komfort.

EN FÖRARHYTT ATT TRIVAS I
Förar- och passagerarsätena är klädda med  
bodelens klädsel, har armstöd, är vridbara  
och kan ställas in i höjdled. Vindruta och 
sidorutor har mörkläggningsgardiner. Det stora 
öppningsbara takfönstret ger gott om ljus och 
friskluft.

PERFEKT BODELSPLANLÖSNING,  
GENOMTÄNKT IN I MINSTA DETALJ 
Hobbys karaktäristiska LED-omgivningsbe-
lysning skapar en stämningsfull och mycket 
behaglig atmosfär i din husbil. Alla rutor har 
mörkläggningsgardiner och insektsnät.  
I sidohängskåpen över sängarna finns gott om 
förvaringsutrymme för kläder och linne.

Bara hoppa in och kör iväg! Med en ny husbil från Hobby är det 
inget problem eftersom samtliga modeller levereras med Swe-
den Edition-paket som standard. Paketet gör husbilsresan till ett 
bekymmersfritt semesternöje med en komfort som du är van vid 
hemifrån.

Du slipper fundera på dyra tillval, krångliga utrustningspaket eller 
dolda avgifter. Allt är redan inkluderat i Sweden Edition. Läs mer 
om vad som ingår på sidorna 48-67 i denna broschyr, samt i den 
separata tillbehörsbroschyren.

INNOVATIV INTERN TEKNIK REGLERAR  
HUSBILENS ALLA VIKTIGA FUNKTIONER
Med hjälp av Hobbys CI-BUS-system med TFT- 
manöverpanel styrs och kontrolleras all elektronisk 
utrustning i husbilens interna system. Den intelligenta 
batterisensorn IBS sänder viktiga data till start- och 
bodelsbatteriet. Denna teknik skonar batteriet och för-
kortar laddtiden med ca 30 % jämfört med traditionella 
laddare. Din husbil från Hobby är dessutom redo för 
vinter. Spillvattentank och ledningar är frostskyddade, 
gråvattentanken är uppvärmd och isolerad. 
Det effektstarka luftvärmesystemet Truma Combi 6E 
värmer upp husbilen snabbt och ser samtidigt till att 
vattnet i den integrerade varmvattenberedaren på 10 
liter blir varmt. Till en modern multimediaanläggning 
i husbil hör givetvis ett navigationssystem med back-
kamera, ställplatsdatabas samt en cd-/dvd-spelare med 
två extra högtalare i bodelen. Husbilen är förberedd 
med utdragbart fäste för platteve inklusive 12 V-/230 
V-uttag.

Standardutrustningen i texten ger endast en översikt. Av tekniska skäl kan utrustningen variera beroende på husbil.

SWEDEN EDITION 
DIN FULLUTRUSTADE HOBBY.

SWEDEN EDITION
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10 11OPTIMA DE LUXE
T65 GE

Den moderna och inbjudande interiören med den exklusiva inredningen  
Ask/Creme gör sig mycket bra ihop med den eleganta utsidan, den  
uppdaterade bakdelen och den högklassiga utrustningen i Optima De Luxe.  
Husbilens totalt 10 modellvarianter gör det enkelt för dig att hitta precis den  
modell som passar dina personliga behov och önskemål. 

OPTIMA DE LUXE DEN ELEGANTA
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T70 GE

T70 GE T70 GE
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T65 GET65 GE T65 HFL

OPTIMA DE LUXE
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T70 F

T70 F

T70 F
OPTIMA DE LUXE
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T65 HFLT65 HFL

OPTIMA DE LUXE
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T70 HGQ

T75 HF

OPTIMA DE LUXE
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T70 HGQ T70 HGQ

T70 HGQT70 HGQT70 HGQ

T70 HGQ, FACE-TO-FACE-SITTGRUPP

T70 HGQ, OMBYGGNAD SÄTE



T65 FL 4 2 +2 140

L: 7.019 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · T: 3.500 kg

T65 HFL 4 4 140

L: 7.019 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · T: 3.500 kg

T70 F 4 2 +1 150

L: 7.415 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · T: 3.500 kg

T65 GE 4 2 +1 140

L: 7.069 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · T: 3.500 kg

T70 E 4 2 +1 150

L: 7.415 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · T: 3.500 kg

T70 GE 4 2 +1 150

L: 7.415 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · T: 3.500 kg

T70 HGQ 4 4 150

L: 7.383 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · T: 3.650 kg

T75 HF 4 4 150

L: 7.616 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · T: 3.650 kg

T70 GQ 4 2 150

L: 7.383 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · T: 3.500 kg

T75 HGE 4 4 140

L: 7.535 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · T: 3.650 kg

2524 OPTIMA DE LUXE
T70 HGQ
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REN LYX



28 29OPTIMA PREMIUM
T70 GE

Den unika utsidan med eleganta linjer, dynamisk form och den karaktäristiska  
bakdelen gör Optima Premium till en omisskännlig reskamrat. Husbilen utrålar  
lyxklass även inuti, bland annat genom den sobert designade träinredningen  
Bronze/Grey vilket ger denna välutrustade husbil en exklusiv känsla.

OPTIMA PREMIUM REN LYX
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T70 GE T70 GET65 FL

T70 GE
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T70 ET70 E

T70 E

OPTIMA PREMIUM
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T65 FL T65 FLSUPER-SLIM-TOWER-KYLSKÅP
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T75 HGE

T75 HGE



T65 FL 4 2 +2 140

L: 7.048 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · T: 3.500 kg

T65 HFL 4 4 140

L: 7.048 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · T: 3.500 kg

T70 F 4 2 +1 150

L: 7.444 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · T: 3.500 kg

T65 GE 4 2 +1 140

L: 7.098 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · T: 3.500 kg

T70 E 4 2 +1 150

L: 7.444 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · T: 3.500 kg

T70 GE 4 2 +1 150

L: 7.444 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · T: 3.500 kg

T75 HF 4 4 150

L: 7.645 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · T: 3.650 kg

T75 HGE 4 4 140

L: 7.564 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · T: 3.650 kg

3938 OPTIMA PREMIUM
T75 HF
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DEN FAMILJEVÄNLIGA



42 43SIESTA DE LUXE

Det bästa valet för föräldrar och barn. Siesta De Luxe har allt som familjen önskar sig: 
gott om plats, stora förvaringsutrymmen samt modern och funktionell inredning.  
Tack vare att Sweden Edition-paketet är standard, så känns Siesta De Luxe välutrustad 
redan från start. Det är både ekonomiskt och praktiskt - du slipper krångla med olika 
dyra utrustningspaket för att få din husbil att kännas komplett.

SIESTA DE LUXE 
DEN FAMILJEVÄNLIGA

A65 GM, TILLVAL  
SLIM-TOWER-KYLSKÅP OCH UGN
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A60 GFA65 GM

A60 GF A60 GF
SIESTA DE LUXE

SLIM-TOWER-KYLSKÅP



A65 GM 6 4 +2 96

L: 6.490 mm · B: 2.340 mm 
H: 3.070 mm · T: 3.650 kg

A60 GF 4 4 140

L: 6.238 mm · B: 2.340 mm
H: 3.070 mm · T: 3.500 kg

A70 GM 6 4 +2 96

L: 6.990 mm · B: 2.340 mm 
H: 3.070 mm · T: 3.650 kg

4746 SIESTA DE LUXE

A65 GMA60 GF

A60 GF A60 GF KOMPAKTBADRUM
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K ptensstol med s mm  klädsel som den i bodelen

Genomtänkt  b drumskoncept

Stor  förv ringsutrymmen och g r ge

Komfort bl  k llskumsm dr sser

Instegsh ndt g med LED-belysning

Slitst rkt GRP-golv med XPS-isolering

Isoler d och uppvärmd spillv ttent nk

Multifunktionell köksvägg

Extr bred ingångsdörr med insektsskydd

T kluckor Dometic Seitz
All belysning h r LED-teknik

Slitst rkt GRP-t k

Hängskåp med luftsp lt b ktill, extr  kr ftig  gångjärn och stort förv ringsutrymme

Kökslådor i komfortstorlek med softstängning och trycklås

LED-omgivningsbelysning

Hobby CI-BUS-system med TFT-m növerp nel

SWEDEN EDITION 
DIN FULLUTRUSTADE HOBBY.

Allt som gör din semester behaglig och okomplicerad sitter redan monterat 
i din nya Hobby husbil. Detaljer såsom navigationssystem, heltäcknings-
matta, värmepanna med elpatron, takmarkis och mycket annat är inklu-
derat i Sweden Edition. Ta del av exempel på den rikliga utrustningen på 
följande sidor, och läs mer detaljerat i den separata tillbehörsbroschyren.
 
Hobbys husbilar är resklara redan från start - du slipper dyra tillval, krångli-
ga paket och dolda avgifter.
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LED-BELYSNING I KLÄDSKÅP
Översikt direkt: LED-belysning i alla klädskåp.  
Den utdragbara klädstången underlättar när gar-
deroben ska hängas in i klädskåpet under sängen. 
(beroende på modell)

STILRENT BORD
Vår förkärlek för detaljer tar sig uttryck i den  
blanka bordsskivan med rundade hörn och  
kantlisten med krom, vilken också pryder  
arbetsytorna i köket.

UTTAG VID SITTGRUPPERNA
Ett 12 V-/230 V-uttag finns bekvämt åtkomligt vid 
sittgrupperna. (dubbel USB-laddningsport finns 
som tillval)

FAVORITPLATSER
En avslappnad semester börjar med att man väljer rätt sittplats i husbilen. Hel- eller halvdinette, med eller 
utan längsgående säte, eller den omtyckta L-sittgruppen – Hobby erbjuder högsta möjliga sittkomfort för 
olika önskemål. Helt nytt: vår innovativa Face-to-Face-lounge. De båda enkelsätena kan ställas om i kör- eller 
sittläge med några få handgrepp. Placeringen bidrar till en trevlig rumskänsla.

UTDRAGSLÅDA FÖR SKOR I  
INGÅNGSOMRÅDET
Smutsiga skor kan ställas i den praktiska lådan vid 
ingången. På så vis håller man det rent och snyggt 
i husbilen. (beroende på modell)BODEL

GENOMTÄNKT IN I MINSTA DETALJ

FÖRAR- OCH PASSAGERARSÄTE MED ARMSTÖD (KAPTENSSTOL)
Sätena i förarhytten kan regleras i höjd och lutning, har samma klädsel som bodelen, dubbla armstöd,  
stabila snurrkonsoler och ger gott stöd i sidled för överkroppen. De fasta dynorna på sätena är  
ergonomiskt utformade och ger därmed ökad sittkomfort.

SWEDEN EDITION BODEL
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HÄNGSKÅP MED STORT FÖRVARINGSUTRYMME
Luckorna kan öppnas högt uppåt och ger gott om utrymme för huvudet. 

LÄTTÅTKOMLIGA LINNESKÅP
I många modeller finns stabila fotsteg som underlättar åtkomsten till 
linneskåpen längs med taket över sängarna.

STORT KLÄDSKÅP
Perfekt organiserat. Det rymliga klädskåpet har 
plats för både långa och korta plagg på galge,  
såväl som ihopvikta. 

VÄGGHYLLOR I FÖRARHYTTEN
Hyllan längs med taket gör det enkelt att direkt komma åt allt som förare och passagerare 
snabbt behöver ha nära till hands. (Optima)

UTDRAGBART FÄSTE FÖR  
LED-TV INKLUSIVE 12 V-/ 
230 V-ANSLUTNINGAR
Med den 180 grader svängbara armen 
kan man se tv:n bra från alla positioner. 
(LED-tv ingår ej)

SVANHALSLAMPOR 
De flexibla svanhalslamporna vid  
sittgrupperna och sängarna är mycket 
väl lämpade som lässpotlights. Ljuset 
från lamporna kan riktas exakt dit man 
vill ha det. (beroende på modell)

GARDEROB VID ENTRÉN
Den smakfulla garderoben 
pryder väggen vid ingångs-
området. (beroende på 
modell)

SVÄNGBAR BORDSFÖRLÄNGNING
Bordsytan kan enkelt förlängas med ytterligare en bordsskiva.

STORT FÖRVARINGSUTRYMME UNDER E-BÄDDAR OCH  
F-BÄDDAR
Det stora förvaringsfacket har gott om plats för skrymmande bagage. 
Facket lastas dessutom bekvämt uppifrån. (beroende på modell)

MÖRKLÄGGNINGSSYSTEM REMIS-PLISSÉ FÖR FRAM- OCH 
SIDORUTOR I FÖRARHYTTEN
Det beprövade Remis-plissésystemet för förarhytten skyddar mot  
oönskad insyn och solens strålar.

SÄKRA HANDTAG
De snygga möbelhandtagen på häng-
skåpen håller luckorna stängda tryggt 
och säkert.

REJÄLA LUCKGÅNGJÄRN
Tack vare att gångjärnen är mycket 
starka hålls luckorna ordentligt stängda 
under färd.

SWEDEN EDITION BODEL

INSTEGSHANDTAG MED  
LED-BELYSNING
Det är inte bara visuellt tilltalande, 
det är också en säkerhetsdetalj – det 
stilrena handtaget underlättar när man 
kliver in i husbilen, och handtagets 
starka LED-belysning ger extra ljus vid 
ingångsområdet.
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KÖK
MODERN KÖKSPLANERING MED MYCKET FÖRVARINGSUTRYMME

SWEDEN EDITION KÖK

KOMPAKTKÖK STORT SIDOKÖK 

(bilden visar tillvalen Slim-Tower och ugn)

SIDOKÖK VINKELKÖK
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RYMLIGT SLIM TOWER-KYLSKÅP
Ökad rumskänsla tack vare minskat 
monteringsdjup: Hobbys egenutvecklade 
Slim-Tower-kylskåp med 140 liters volym, 
LED-belysning invändigt och uttagbart 
12-liters frysfack.

KOMPAKT 150-LITERS  
SUPER-SLIM-TOWER-KYLSKÅP
Hobbys egenutvecklade 38 cm smala kylskåp med 
absorptionsteknik arbetar ljudlöst, har god volym, 
hög effekt och kräver mindre yta. Tack vare den 
slanka konstruktionen öppnas inte längre  
kylskåpsdörren så långt ut, och innehållet står nu 
ännu stadigare i Super-Slim-Tower-modellen.

HÄNGSKÅP I KÖKET MED GOTT OM FÖRVARINGSUTRYMME
Det väl tilltagna hängskåpet i köket med pålitlitliga handtag som håller 
skåpet ordentligt stängt ger gott om förvaringsyta. Beroende på modell 
har skåpet dessutom jalusidörr eller praktisk kryddhylla, och håller  
porslin, glas eller proviant säkert på plats.

KRYDDHYLLA
Beroende på modell har hängskåpen 
i köket praktiska kryddhyllor. På så vis 
finns salt, peppar och övriga kryddor 
alltid nära till hands.

MODERN KÖKSPLANERING
Kylskåpets placering utanför vinkelköket och den funktionella arbetsbänken som 
döljer fästet för säkerhetsbältena, ger ytterligare förvaringsutrymme (beroende på 
modell). Modern köksblandare, diskho av rostfritt stål med lock i form av en  
skärbräda, och en 91 cm hög arbetsbänk ökar komforten ännu lite till. De blanka 
köksytorna går snabbt och lätt att göra rent.

PRAKTISK BESTICKINSATS
Besticklådor med genomtänkt indelning håller god ordning 
och reda på bestick och köksredskap även under färd.

PLATSBESPARANDE HÖRNUNDERSKÅP
Hörnunderskåpet är särskilt rymligt och ger ytterligare  
förvaringsutrymme.

KÖKSLÅDOR I KOMFORTSTORLEK
De stora, helt utdragbara lådorna ger både översikt och är  
lättåtkomliga. Tack vare Soft-Close stängs lådorna mjukt och tyst.  
De rejäla lådlåsen garanterar att lådorna inte öppnas under färd.

HANDDUKSHÄNGARE
I många av köken finns en utdragbar 
handdukshängare med plats för  
diskhanddukar. (beroende på modell)

PERFEKT UPPLYST KÖK
Ljust, precis som man vill ha det i köket 
– den smakfullt integrerade ljuslisten 
imponerar med sin starka och energis-
nåla LED-belysning.

Det stora handtaget är lätt att använda. 
Den upphöjda monteringen gör att du 
slipper böja dig. Precis som hos Super-
Slim-Tower finns lättillgänglig förvaring 
för torrvaror och konserver direkt  
under kylskåpet. (beroende på modell) 

Sju flyttbara fack i dörren gör att du enkelt får 
plats med både 1-litersflaskor, tetraförpackningar 
och 1,5-litersflaskor. Frysfacket på 15 liter kan tas 
ut. (montering beroende på modell)

SPIS MED TRE LÅGOR OCH TÄNDAUTOMATIK
På den rostfria spisen kan man laga upp till tre rätter  
samtidigt – och tack vare den smarta lösningen även med 
stora kastruller. Tändsäkringen stänger av gasflödet om lågan 
slocknar. Glaskåpan fungerar som extra arbetsyta.

FUNKTIONELL KÖKSVÄGG
Den helintegrerade köksrollon med mörkläggnings-
gardin och insektsnät i Optima ger ett harmoniskt 
och enhetligt intryck. Alla kök har dessutom två 
praktiskt placerade uttag. 

SWEDEN EDITION KÖK
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OPTIMAL VENTILATION MED 
MINI-HEKI
Friskluftstillförseln säkras av  
Mini-Heki-takluckan och upp  
till två ventilationsrutor.

HYLLOR VID BÄDDARNAS HUVUDÄNDAR
Panelen vid bäddarnas huvudändar skapar en behaglig atmosfär. Här finns en  
central ljusknapp och en lättåtkomlig vägghylla. Hyllan är perfekt för böcker,  
läsglasögon och annat du vill ha nära till hands. (beroende på modell)

CENTRAL LJUSKNAPP I SOVDELEN
Alla husbilar från Hobby har en praktisk 
tryckknapp för innerbelysningen som 
standard. (monteringsexempel)

MYCKET HUVUDUTRYMME I  
SOVDELEN
Sovutrymmet imponerar med rejält 
huvudutrymme ovanför sängarna. Här 
sitter du bekvämt på sängkanten utan 
att behöva kröka ryggen.

STABIL UPPFÄLLNINGSMEKANISM
Sängramen med ribbotten och madrass 
hålls uppfälld tryggt och säkert 
med hjälp av rejäla mekanismer och 
gastryckfjädrar. Du kan alltså lasta 
förvaringsutrymmet under bädden i 
godan ro.

BEKVÄMA  
KALLSKUMSMADRASSER
På kallskumsmadrasserna sover man 
lika bekvämt som hemma. Sju olika 
hårdhetszoner gör att madrassen an-
passar sig optimalt efter kroppsformen.

EXTRA TRUMA-MANÖVERPANEL I 
SOVDELEN
Med den digitala manöverpanelen CP 
Plus från Truma med timerfunktion, 
individuell nattsänkning och tempe-
ratursensor kan man dessutom styra 
värmesystemet från sovdelen.  
(monteringsexempel)

LASTA ENKELT
De delade madrasserna i långbäddarna 
gör det lätt att komma åt bäddarnas 
förvaringsutrymmen – fäll bara upp den 
bakre änden och lasta in packningen i 
de rymliga facken.

UTDRAGBART FOTSTEG
Det utdragbara fotsteget mellan  
enkelbäddarna ger dig ännu mer  
rörelsefrihet i badrummet respektive 
bodelen. (beroende på modell)SOVA

KOMFORT FÖR EN GOD NATTS SÖMN

SWEDEN EDITION SOVA
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BADRUM
ALLT FÖR PERSONLIG NJUTNING

EXKLUSIVT DESIGNHANDTAG
Badrumsdörrarna har ergonomiska 
metallhandtag. Rejäla dörrlås håller 
dörrarna stängda även under färd.

HANDFAT I SNYGG DESIGN
Gott om plats för hygien- och rengöringsprodukter 
i skåpet under det snygga handfatet. Den exklusiva 
handfatsblandaren smälter in perfekt i badrummets 
moderna design.

PRAKTISK SVÄNGBAR  
THETFORD-TOALETT
Kassettoaletten kan svängas två gånger 
90 grader. Det gör att utrymmet ut-
nyttjas optimalt. Toaletten har effektivt 
och tyst snålspolningssystem. En smart 
indikator talar om när det är dags att 
tömma tanken.

INKLUSIVE  
TANDBORSTMUGGAR 
Två tandborstmuggar sätter 
pricken över i på komfortut-
rustningen i badrummen.

GENERÖSA FÖRVARINGSMÖJLIGHETER
I skåpet under handfatet och i spegelskåpen har 
man alltid sina hygienprodukter lätt åtkomliga.

LED-BELYSNING
LED-lamporna ger ett behagligt ljus i 
badrummet.

UTDRAGBAR TVÄTTLINA
Med ett enkelt handgrepp 
får du snabbt en praktisk 
hjälpreda för blöta kläder 
eller handdukar.  
(endast Optima)

DOMETIC SEITZ-TAKLUCKA  
MINI-HEKI
In med ljus, ut med fukt! Alla badrum 
har våra högkvalitativa Dometic- 
Seitz-takluckor Mini-Heki.

DESIGN-DUSCHPELARE
Alla badrum har den exklusiva  
design-duschpelaren.  
Den är både snygg och funktionell på 
samma gång. Schampo och duschtvål 
står alltid nära till hands i förvarings-
facken. Vattentemperaturen ställs in 
steglöst med engreppsblandaren.

SWEDEN EDITION BADRUM
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 SLITSTARKA GRP-TAK OCH -GOLV
GRP-taket minskar ljudet från regn och ger i jämförelse med traditionella aluminiumtak ett avsevärt bättre 
skydd mot hagel. Alla modeller har dessutom GRP-undergolv som standard.

ÖPPNINGSBART TAKFÖNSTER I  
FÖRARHYTTEN
Det öppningsbara, tonade takfönstret i dubbelt glas 
gör husbilen luftig och ljus och släpper in extra  
friskluft. Soliga dagar skyddar en praktisk rullgardin 
mot för hög värme i husbilen. (Optima)

ISOLERADE TAKLUCKOR FRÅN  
DOMETIC SEITZ
Alla husbilsmodeller har upp till två Dometic 
Seitz-takluckor som standard. Den stora Midi- 
Heki eller den lilla Mini-Heki ger båda bästa  
möjliga isolering, optimal ventilation och en  
behaglig atmosfär.

VÄRMEFUNKTIONSGOLV HOBBYTHERM®
Den 65 mm tjocka sandwich-konstruktionen i det 
patenterade HOBBYTherm®-golvet bygger på 
hållfast XPS-isolering. Materialet är extremt tåligt 
mot fukt och står emot röta. Området kring varm-
luftsledningarna fungerar samtidigt som indirekt 
golvvärme när värmesystemet används.  
(Siesta De Luxe)

HÖGKLASSIGA VENTILATIONSRUTOR
De tonade, dubbla ytterrutorna med säkerhetslås är  
tillverkade av gjutet glas. Detta i kombination med en grövre 
materialtjocklek gör rutorna avsevärt starkare mot spänningar 
och deformationer (särskilt vid kyla och hetta). En annan  
positiv bieffekt är ökad ljudisolering. Dessutom garanterar ett 
nytt tätningssystem permanent skydd mot inträngande fukt.

MATTA I FÖRARHYTTEN
Den lättskötta mattan till  
förarhytten håller rent i husbilen.  
Mattan är mycket hållbar, har  
hälförstärkning och Hobby-logo,  
och är anpassad exakt till husbilen.

FROSTSKYDDADE INSTALLATIONER I  
GOLVPLATTFORMEN
Färsk- och gråvattenledningarna är dragna i upp-
vämt dubbelgolv i området under sittgruppen.TEKNIK

ALLTID INNOVATIV TEKNIK I FRAMKANT

Varmlufts
ledning

Varmlufts
ledning

XPS
iso lering

XPS
iso lering

GRP

GRP

Färsk och gråvattenledningar
är frostskyddade

Färsk och gråvattenledningar
är frostskyddade

Golvvärme

Varmluft

SWEDEN EDITION TEKNIK
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ISOLERADE GARAGE MED STOR VOLYM
De stora garageutrymmena är uppvärmbara och isolerade 
runtom. De helisolerade garageluckorna låses med dubbla 
låsvred och har dessutom stor öppningsvinkel, så att du 
enkelt kan lasta cyklar och annan skrymmande last. En extra 
garagedörr på förarsidan gör det smidigt att lasta garaget 
från båda sidor. Med hjälp av 12 V-/230 V-uttagen kan man 
nu även använda extern eldriven utrustning direkt i garaget. 
(beroende på modell)

ELEGANT TAKMARKIS FRÅN THULE OMNISTOR
Skyddar mot sol och regn: Markiserna från Thule Omnistor är perfekt anpassade till 
fordonslängden.

EXTRABRED INGÅNGSDÖRR MED FÖNSTER, DUBBEL 
LÅSNING, FÖRVARINGSFACK OCH AVFALLSKORG
Dörren är utrustad med kraftiga gångjärn. Välj om fönstret 
med integrerad plissé ska ge utsikt eller skydda mot insyn.  
I förvaringsfacken finns plats för småsaker. Den praktiska  
avfallskorgen med integrerad sopborste och skyffel i set  
hjälper dig att hålla rent och snyggt. (Optima)

RYMLIG UTDRAGBAR GASOLLÅDA
På bredden eller längden – i den rym-
liga förvaringslådan får gasolflaskorna 
givetvis plats. Allt för att du enkelt ska 
kunna byta flaskor. (utdragslåda för 
flaskor, beroende på modell)

GARAGELUCKOR MED  
GASTRYCKFJÄDRAR
Gastryckfjädrarna garanterar att luck-
orna hålls öppna. (beroende på modell)

LED-SIDOPOSITIONSLJUS
Alltid synlig även dagtid – tack vare LED-sidopositionsljus 
som standard. (bilden visar Optima-utförandet)

KOMBIKASSETT MED MÖRKLÄGGNINGSGARDIN OCH 
INSEKTSNÄT
Alla sidofönster har kombikassettplisséer som skyddar mot sol 
och insekter.

STABILA SURRNINGSSKENOR
Justerbara surrningsöglor för spänn-
band håller lasten tryggt på plats.

MER PLATS MED SÄNKT BAKPARTI
Sänkningen av bakpartiet med lågram-
schassit ger garaget maximal volym. Golvet 
är frostskyddat med XPS-isolering.  
(sänkt bakparti beroende på modell) 

SÄKERHETSLÅS
Det massiva låset till förvaringsutrym-
mena ger gott stöldskydd.

UTFÄLLBAR INSTEGSTRAPPA OCH  
STABILA SIDOKJOLAR 
Den utfällbara eldrivna instegstrappan underlättar när man 
går i och ur husbilen. Den snygga kjollisten är av aluminium 
och står emot stötar mycket bra.

ROBUST GARAGEBELÄGGNING INVÄNDIGT
Alla garage har en robust och lättskött plastbeläggning inuti.

INSEKTSNÄT FÖR INGÅNGSDÖRREN 
Det integrerade insektsskyddet håller myggen på bekvämt 
avstånd.

LED-INSTEGSBELYSNING
LED-instegsbelysningen ger god sikt när man går i och ur 
husbilen.

STABILA SÄKERHETSLÅS
De nya smäckra låsen till förvaringsut-
rymmena ger extra säkerhet.

SWEDEN EDITION TEKNIK
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VENTILERADE FÖRVARINGSSKÅP
Bästa möjliga luftcirkulation för värmesystemet: Ventilationsspalter i häng-
skåpen och gott om avstånd mellan vinterventilationen och ytterväggen 
förebygger fuktskador och mögel.

HOBBY CI-BUS-SYSTEM MED TFT-MANÖVERPANEL
Med Hobbys egenutvecklade CI-BUS-system styr man utrustningen och funktionerna i husbilens nätverk. Styrknappen samt sex ytterligare 
touchknappar under displayen gör det enkelt och smidigt att navigera mellan menyerna. Oavsett om tillverkaren är Truma, Dometic eller någon annan: Tack vare det bransch-
övergripande gränssnittet föreställer de nya symbolerna och bilderna på Hobbys TFT-manöverpanel ett genomsnitt av alla tillverkarspecifika symboler. På så sätt känner man 
alltid igen symbolerna. På displayen kan man se värden för datum/klockslag, inner-/yttertemperatur, vattentankens fyllnadsmängd samt batteriladdning/- 
urladdning, eller aktivera inställningar direkt. Här kan också ytterligare CI-BUS-kompatibel utrustning ombord, som värme och klimatanläggning, styras centralt. Systemet är 
standardiserat, kan uppdateras och är därför kompatibelt med framtida utrustningsgenerationer. Redan nu kan upp till 15 olika enheter kommunicera med manöverpanelen. 
(följ tillverkaranvisningarna)

TRUMA COMBI 6E LUFTBUREN 
UPPVÄRMNING INKL.  
VARMVATTENBEREDARE
Truma Combi E-systemets 
varmluftsledningar sprider varm luft op-
timalt i husbilen och håller temperatu-
ren på en trivsam nivå. Värme systemet 
manövreras med hjälp av Hobbys 
TFT-manöverpanel och dessutom i 
sovdelen med den digitala manöver-
panelen CP Plus från Truma.

CENTRAL GAS-
FÖRDELARE I KÖKET 
Gasfördelaren är lättåtkom-
ligt och bekvämt placerad i 
köket.

SÄKRINGSLÅDA UNDER  
PASSAGERARSÄTET
Den lättillgängliga elektronikcentralen un-
der passagerarsätet gör det enkelt att byta 
säkring. Med den avtagbara nyckeln som 
fungerar som batterihuvudbrytare, kan 
man när som helst bryta 12 V-strömmen, 
för att skydda batteriet från djupurladd-
ning när husbilen inte används under 
längre tid – exempelvis vintertid.

LED-OMGIVNINGSBELYSNING
Många ljuskällor med strömsnål LED-teknik ger en unik 
atmosfär. LED-lister på väggskåpen ger ett exklusivt intryck. 
Samtliga 12 V-lampor har uteslutande energisnål LED-teknik.

LÄTTÅTKOMLIG  
FROSTSKYDDSVENTIL
Den strömlösa säkerhetsavtappnings-
ventilen tömmer varmvattenberedaren 
vid risk för frost. Utloppet kan därför 
inte frysa igen och vattenförsörjningen 
säkras. (montering beroende på modell, 
bilden kan avvika)

FROSTSKYDDAT MONTERAD 
FÄRSKVATTENTANK
Färskvattentanken är monterad 
frostskyddat och säkert under soffan i 
bodelen. Tappkranen är således enkelt 
åtkomlig och tanken är enkel att komma 
åt vid rengöring.

ISOLERAD OCH UPPVÄRMD  
SPILLVATTENTANK
Spillvattentanken är monterad under 
golvet i en brottsäker och uppvärmd 
isolerbox i alla Hobbys husbilar.  
Avtappningsreglaget för spillvattnet 
sitter vid spillvattentankens uppvärmda 
område.

MODERN BATTERIÖVERVAKNING
Den intelligenta batterisensorn IBS sänder alla viktiga data som laddtid, laddström och laddspänning samt vid stand alone-drift återstående drifttid och start- och bodels-
batteriets urladdningsström (GEL eller AGM). Alla värden kan läsas av på TFT-manöverpanelen. Batterisensorn anger det exakta behovet av laddström och spänning till den 
intelligenta laddaren och gör det på så vis möjligt att ladda batteriet skonsamt enligt dess laddningskurvor upp till en 100-procentig laddning. Tack vare detta system så 
förkortas laddtiden med ca 30 % jämfört med traditionella laddare.

 HobbyConnect ready – mer information på sidan 72.

NAVIGATIONSSYSTEM DAB+ READY, INKL. 
CD-/DVD-SPELARE, BACKKAMERA OCH 
DATABAS MED STÄLLPLATSER
Förutom funktioner som dvd-spelare, navigations-
system och display för backkameran, används AV- 
tunern från Blaupunkt också för trådlösa telefonsam-
tal via Bluetooth och som central mediaspelare med 
ställplatsapp. Finns även med DAB+.  
(med förbehåll för modellbyte under aktuell säsong)

HobbyConnect 
re dy

TFT-m növerp nel

Övervakning

Information

Laddning

L dd re
St rt- och fritidsb tteri 

med HELLA b tterisensor 

Spillv ttent nk

brottsäker, 
stöttålig isolerbox

V rmluft
M növerdel för
vstängningsventil

Tömningsrör
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V ttenförsörjningB tteriöverv kning



68 69

Har du särskilda önskemål eller sysslar du med fritidsaktiviteter som kräver viss 
utrustning? Då finns passande tillval och många individuella lösningar så att du 
får möjlighet att anpassa din nya Hobby efter dina behov och önskningar.

TILLVAL EFTER DINA  
ÖNSKEMÅL.

TILLVAL
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RAMFÖNSTER
De högkvalitativa, tonade ramfönstren i dubbelt glas smälter in 
fint i ytterväggen – allt verkar gjutet i ett stycke.

 CYKELHÅLLARE
Hobby erbjuder cykelhållare för upp till fyra cyklar samt en 
cykelhållare för bakpartiet, som också är lämplig för elcyklar. 
(beroende på modell, bilden visar modellen Aluline  
för Optima Premium)

INBJUDANDE L-SITTGRUPP
En L-sittgrupp finns som tillval för många Optima-modeller och gör husbilen ännu 
mer inbjudande.

VARIABEL QUEENSBÄDD 
Queensbädden är inte bara bred och bekväm,  
den kan också höjas och sänkas om man så vill.  
Detta har två fördelar: Både takhöjden på det  
underliggande garaget och sängens höjd kan  
anpassas steglöst. (beroende på modell) 

AVUS 
Standard i Siesta De 
Luxe

MALI
Standard i Optima De 
Luxe

NEVADA
Standard i Optima 
Premium

CAPRI
Tillval på samtliga 
modeller

 LÄDERKLÄDSEL
Exklusiv och lättskött läderklädsel finns i  
varianterna cremevitt och cremevitt/brunt.  
(endast Optima)

STARKA STÖDBEN BAK
Säker uppställning med bara sex kg 
egenvikt – stödbenen av fiberförstärkt 
plast och aluminium för bakpartiet, med 
en bärlast på 500 kg. 

LÄTTMETALLFÄLGAR 
För den som gillar sportlooken finns lättmetallfäl-
gar till alla Hobbys husbilar. Som de blickfångare 
de är, lyfter de utsidans design ytterligare ett 
snäpp.

ISOLERANDE DRAPERI 
De isolerande draperierna håller ute kyla och ser till att förarhytten hålls varm även 
vid låga temperaturer. Den stängningsbara öppningen gör att man kan styra multime-
diasystemet utan problem.

FROLI-KOMFORT-
BÄDDSYSTEM MED  
KALLSKUMSMADRASS 
Bäddfjädersystemet från Froli 
anpassar sig punktvis efter 
kroppsformen och stödjer 
ryggraden över hela ytan. I 
kombination med en kallskums-
madrass ger detta en förstklas-
sig sovkomfort. (beroende på 
modell)

BÄDDBREDDNING
Enkelbäddarna kan snabbt förvandlas till 
en stor liggyta med en extradyna.  
Den nya stegen gör det enkelt att komma 
upp i sängen. (beroende på modell)

TAIGA 
Tillval på samtliga 
modeller

PATCH 
Tillval på samtliga 
modeller

FLORENZ 
Tillval på samtliga 
modeller

SARI
Tillval på samtliga 
modeller

VIGO
Tillval på samtliga 
modeller

Alla standardklädslar finns också som tillval.

DRAGKROK
En dragkrok är ett måste för 
att kunna dra en båt- eller 
MC-trailer.

PÅBYGGNAD BODEL SOVA KLÄDSELKOMBINATION

TILLVAL
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HOBBYCONNECT – FRAMTIDENS NÄTVERK
Tekniksystemet HobbyConnect är speciellt utvecklat för fritidsfordon och gör det möjligt att även styra 
hela den interna tekniken via mobila enheter som smartphones eller surfplattor. För detta krävs  
”MyHobby”-appen. Klockslag, temperaturer, fyllnadsmängder samt batteristatus kan läsas av eller aktiveras 
direkt via appen. Dessutom kan ytterligare BUS-kompatibla komponenter som t.ex. värmesystem och  
klimatanläggning styras centralt. HobbyConnect fungerar då som gränssnitt mellan husbilens CI-BUS- 
system och internet.

LED PLATT-TV 19 TUM
Efter en intensiv semesterdag kan man slappna av framför den 19" stora LED-tv:n. Tillsammans med 
SAT-systemet och det utdragbara fästet för LED-tv:n finns inga hinder för en mysig tv-kväll.

LUFTKONDITIONERING DOMETIC FRESHJET MED VÄRMEFUNKTION
Luftkonditionering har fyra reglerbara luftströmmar. Den bekväma lättviktsanläggningen arbetar ekonomiskt och 
behagligt tyst.

PRAKTISK UTOMHUSDUSCH
Utomhusduschen erbjuder inte bara svalka under 
varma dagar. Den kan också användas för att 
bekvämt spola av olika sorters utrustning.

YTTRE GASOLUTTAG
Utvändigt uttag för gasoldriven utrustning.

På så vis kan man få en direktuppkoppling till den egna husbilen från platser över i stort sett hela världen. 
Datautbytet sker i båda riktningar via en speciell webbserver. Tack vare detta är det möjligt att ta emot 
push-meddelanden på mobila enheter, till exempel om husbilen flyttas vid stöld. 

ALDE VATTENBUREN UPPVÄRMNING
Alde vattenburen uppvärmning 3020 HE med en totaleffekt 
på 8.500 W och en integrerad 8,4 liters beredare finns till 
många modeller. Värmesystem och varmvattenberedning kan  
användas tillsammans, men även oberoende av varandra.

PARKERINGSVÄRMARE WEBASTO
Dieselvärmaren Thermo Top C från Webasto sitter ihopkopplad med basfordonets  
kylarvätskesystem och värmer upp motorn och i sin tur även förarhytten redan innan du  
startar husbilen. Värmaren går även att förprogrammera och ställa in för start.

DUBBEL USB-LADDNINGSPORT
Smartphones och surfplattor laddar man bekvämt 
med USB-uttaget i sovdelen eller vid sittgruppen.

UTVÄNDIGT 230 V-UTTAG
Med 230 V-uttaget kan man sitta utanför husbilen 
i vackert väder och se på TV eller använda sin 
elgrill.

UGN
Baka bröd eller kanske hemmagjord pizza till 
middag – inga problem alls, tack vare tillvalet 
inbyggnadsugn. (montering beroende på modell, 
bilden kan avvika; exempel på montering)

VÄRMESYSTEM/LUFTKONDITIONERINGVATTEN / GASOL / EL MULTIMEDIA

TILLVAL



T65 FL 4 2 +2 140

L: 7.048 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · T: 3.500 kg

T65 FL 4 2 +2 140

L: 7.019 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · T: 3.500 kg

T65 HFL 4 4 140

L: 7.019 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · T: 3.500 kg

T70 F 4 2 +1 150

L: 7.415 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · T: 3.500 kg

A60 GF 4 4 140

L: 6.238 mm · B: 2.340 mm
H: 3.070 mm · T: 3.500 kg

T65 GE 4 2 +1 140

L: 7.098 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · T: 3.500 kg

T65 GE 4 2 +1 140

L: 7.069 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · T: 3.500 kg

T70 E 4 2 +1 150

L: 7.415 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · T: 3.500 kg

A65 GM 6 4 +2 96

L: 6.490 mm · B: 2.340 mm 
H: 3.070 mm · T: 3.650 kg

T65 HFL 4 4 140

L: 7.048 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · T: 3.500 kg

T70 GE 4 2 +1 150

L: 7.415 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · T: 3.500 kg

T70 HGQ 4 4 150

L: 7.383 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · T: 3.650 kg

T75 HF 4 4 150

L: 7.616 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · T: 3.650 kg

A70 GM 6 4 +2 96

L: 6.990 mm · B: 2.340 mm 
H: 3.070 mm · T: 3.650 kg

T70 E 4 2 +1 150

L: 7.444 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · T: 3.500 kg

T70 GQ 4 2 150

L: 7.383 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · T: 3.500 kg

T75 HGE 4 4 140

L: 7.535 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · T: 3.650 kg

T70 F 4 2 +1 150

L: 7.444 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · T: 3.500 kg

T70 GE 4 2 +1 150

L: 7.444 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · T: 3.500 kg

T75 HGE 4 4 140

L: 7.564 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · T: 3.650 kg

T75 HF 4 4 150

L: 7.645 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · T: 3.650 kg

4

2 +1

96
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OPTIMA DE LUXE OPTIMA PREMIUM SIESTA DE LUXE

MODELLÖVERSIKT

TECKENFÖRKLARING
Sova | tillval

Sittgrupp

Kök

Badrum

Förvaringsutrymme

Antal bältade platser

Sovplatser/sovplatser som tillval

Kylskåp (liter)

Kylskåp (liter), (tillv.)

Garage

Sänkt bakparti

L-sittgrupp, spetsig (tillv.)

L-sittgrupp, rak (tillv.)

TILLVAL TILLVALUTFÖRANDE
Alkov

Halvintegrerad

Takbädd

Garage

Enkelbäddar

Fransk bädd

Fransk bädd, längsgående

Mitt-sittgrupp

Queensbädd

MODELLÖVERSIKT

Exempel: L-sittgrupp, spetsig

T70 E, T70 GE, T70 F

Exempel: L-sittgrupp, r k

T65 GE, T65 FL, T65 HFL, T75 HGE, T75 HF

Exempel: Slim-Tower-kylskåp

A65 GM, A70 GM 

TEKNISKA DATA
Totallängd

Totalbredd

Totalhöjd

Totalvikt

● vit● vit ○ gråmetallic○ gråmetallic ○ svartmetallic○ svartmetallic
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ÄLSKA LIVET

INTERNATIONELLT

Belgien · Bulgarien · Chile · Danmark · Estland 

Finland · Frankrike · Grekland · Irland · Island 

Italien · Japan · Kina · Nederländerna · Norge 

Nya Zeeland · Österrike · Polen · Portugal 

Rumänien · Schweiz · Slovenien · Spanien   

Sri Lanka · Storbritannien · Sverige · Sydkorea 

Thailand · Tjeckien · Tyskland · Ungern

ALLMÄN INFORMATION

Katalog husbil säsong 2019, 

version augusti 2018

Modellerna i broschyren innehåller delvis även 

specialutrustning i fråga om dekorativa detaljer 

som inte hör till standardutrustningen. Med 

förbehåll för avvikelser i fråga om konstruktion 

och färg jämfört med den avbildade utrustningen 

om dessa beror på materialens natur och är 

normalt förekommande. Detsamma gäller 

för tekniska ändringar i fordonet såvida hela 

produktkvaliteten förblir likvärdig eller bättre 

och att användningsändamålet inte påverkas.

TYSKLAND

MADE IN GERMANY

SVENSK GENERALIMPORTÖR

Forsbergs Fritidscenter i Hyssn  AB

Bonared Solbacken 2

511 98 HYSSNA

www.hobbyhusbilar.se

www.forsbergsfritidscenter.se

www.facebook.com/forsbergsfritidscenter

AUKTORISERAD ÅTERFÖRSÄLJARE

Forsbergs Fritidscenter Hyssna 0320- 305 50 

Forsbergs Fritidscenter Bjuv 042- 830 80

Forsbergs Fritidscenter Stockholm 08- 756 67 60

Forsbergs Fritidscenter Borlänge 0243- 21 25 00

Forsbergs Fritidscenter Mantorp 0142- 670 700

Forsbergs Fritidscenter Karlstad 054- 202 16 50

Forsbergs Fritidscenter Kalmar 0480- 889 44

Hobby Fritid Tenhult 036- 39 02 85


