VANTANA 2020

ONTOUR │ DE LUXE │ PREMIUM

BUILT FOR LIFE

HOBBY VANTANA.
TRE GÅNGER SÅ BRA.
HOBBY.
UPPSKATTAD. ÄLSKAD.
BYGGD FÖR LIVET.
Det började med en banbrytande idé: att göra mobilt
resande enklare, bekvämare och mer bekymmersfritt.
Med denna idé lade Hobby för över 50 år sedan

VANTANA kompaktbil finns i tre utföranden: VANTANA
ONTOUR, VANTANA DE LUXE och VANTANA PREMIUM.
Deras gemensamma styrka: den kompakta konstruktionen.
Den gör vår trio ytterst lämplig för både resa och vardag.
I det smarta kompaktbadrummet behöver man inte tumma
på komforten trots liten yta. Alla tre modellserier erbjuder
samma planlösningar. Välj mellan version K60 FT med
dubbelbädd och version K65 ET med två enkelbäddar bak.

grunden till moderna husvagnar och husbilar. En
målsättning som driver oss än idag.
Hemligheten bakom vår framgång bygger på fyra

VANTANA ONTOUR
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hörnstenar – uppfinningar i framkant, innovativ teknik,
modern design och stor passion.
Varje ny fordonsgeneration från Hobby övertygar
dessutom med högklassig standardutrustning, generös
planlösning, kvalitet och funktion till ett unikt pris.
Det är inte konstigt att Hobby har blivit det mest
omtyckta och därmed också mest köpta husvagnsoch husbilsmärket i Europa.
Hobby. Built for life.
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INNEHÅLL
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VANTANA ONTOUR INSTEGSMODELLEN
Redan den prisvärda instegsmodellen har allt som man behöver för en bekväm
resa. Köket står redo för en mobil mästerkock med smart köksdel, diskho av rostfritt
stål, gasspis med två lågor och ett 70-liters kompressorkylskåp. Komfortabla
kallskumsmadrasser utlovar god nattvila. Samtidigt ger den speciella B6-isoleringen
över hela ytan tillsammans med XPS-skum en extremt välisolerad bodel.
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K60 FT, KLÄDSELKOMBINATION „ARRAS“

VANTANA ONTOUR
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PRAKTISKT 70-LITERSKYLSKÅP
Det kompakta kylskåpet har invändig LED-belysning och flyttbar
inredning. Det extra förvaringsfacket under kylskåpet har plats för
allehanda utrustning och är lättillgängligt utifrån.
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K60 FT

K60 FT

VANTANA ONTOUR
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K60 FT

VANTANA ONTOUR

9

HOBBY
KOMPLETT

FULLUTRUSTNING

VANTANA DE LUXE ALLROUND-VANEN
Får det vara lite mer? 140-hk-motor, 16-tums lättmetallfälgar och fullutrustningen
HOBBYKOMPLETT är bara några av pluspoängen hos VANTANA DE LUXE. Till dess rika
inre hör även ett 90-liters kompressorkylskåp som standard. Vad gäller utvändig design
kan du välja mellan klassiskt vitt och speciallackeringen silvermetallic. Även stötfångaren
är lackerad i den färg man valt.
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K60 FT, KLÄDSELKOMBINATION „PATCH“

VANTANA DE LUXE
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STORT 90-LITERS KYLSKÅP
Extra bekvämt – det stora kylskåpet kan öppnas från båda
håll tack vare den dubbelhängda dörren. Om man sitter utanför
husbilen behöver man inte längre gå in i den för att hämta
något ur kylskåpet.
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K60 FT

VANTANA DE LUXE
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K60 FT

14

K60 FT

K60 FT

VANTANA DE LUXE
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HOBBY
KOMPLETT

FULLUTRUSTNING

VANTANA PREMIUM LYXKLASSEN
Har precis som VANTANA DE LUXE allt man önska sig: 140-hk-motor, 16-tums
lättmetallfälgar, och fullutrustningen HobbyKomplett. En unik finess är det innovativa
Slim-Line-kylskåpet som är harmoniskt integrerat i överskåpen. När det gäller utsidans
design kan du välja mellan den vita standardlackeringen, grått, silvermetallic eller svart.
Stötfångaren lackeras även den i samma färg. Den högkvalitativa utrustningen får en
elegant inramning med perfekt inpassade ramfönster.
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K65 ET, KLÄDSELKOMBINATION „SARI“

VANTANA PREMIUM
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PATENTERAT

SLIMLINE

SLIMLINE-KYLSKÅP
Överblick direkt – tack vare det 90 liter stora Slim-Line-kylskåpet
som placerats i överskåpet.

KYLSKÅP

K65 ET
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K65 ET

K65 ET

K65 ET

VANTANA PREMIUM
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K65 ET

K65 ET

VANTANA PREMIUM
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KAROSS
Komponenterna i fullutrustningen HobbyKomplett som visas här är tillgängliga beroende
på modell och är delvis tillval. Detaljerad information gällande utrustningen i enskilda
modeller finns i den aktuella prislistan.

FULLUTRUSTNINGEN
HOBBYKOMPLETT
22

BEKVÄM SITTGRUPP
Under långresor ger de ergonomiska, inställbara förarsätena gott stöd för ryggen. Armstöd på båda sidor
och stabila dynor ser till att du reser avslappnat. Framme på resmålet kan sätena sekundsnabbt vridas
180°. På så vis förvandlas förarhytten till en inbjudande sittgrupp för upp till fyra personer. Den stora
bordsytan kan enkelt förlängas med ytterligare en svängbar bordsskiva och ger gott om benutrymme.

KOMBIKASSETT MED MÖRKLÄGGNING
OCH INSEKTSSKYDDSPLISSÉ
Alla sidofönster har kombikassettplisséer som
skyddar mot sol och insekter.

HELTÄCKNINGSMATTA I BODELEN
Den uttagbara och lättskötta tjocka
heltäckningsmattan gör Vantana ännu
mer ombonad. Mattan är perfekt anpassad
till varje planlösning.

KLÄDSELKOMBINATION VIGO
Tillval för alla modeller.

SVANHALSLAMPA MED LED
Den exklusiva läslampan ger gott om ljus men
med minimal strömförbrukning. Lampan kan
riktas precis dit där man behöver ljus, för att
exempelvis läsa en bok eller studera kartan
inför morgondagens resa.

HOBBYKOMPLETT BODEL
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FÖRVARING

KÖK

SMART LÖSNING I BAKDELEN
Det variabla lastutrymmet bak har gott om plats för semester- och friluftsprylar.
Utrustning för skärmflygning? Mountainbike? Inga problem: Tack vare de praktiska
surningsöglorna sitter allt säkert på plats.

VENTILERADE ÖVERSKÅP MED GODA FÖRVARINGSUTRYMMEN
God översikt: Överskåpens luckor öppnas högt uppåt, vilket ger god översikt.
Robusta gångjärn håller luckorna säkert på plats. Under färd säkras lasten
med hjälp av ett stabilt lås. LED-lister på väggskåpen ger ett exklusivt intryck
(De Luxe och Premium). Ventilationsspalter i hängskåpen tillsammans med
bodelens isolering förebygger fuktskador och mögel.

FLEXIBEL RIBBOTTEN
Om sängen fälls åt sidan har Vantana plats även för mer utrymmeskrävande
sportutrustning. Spännband håller allt tryggt och säkert på plats under körning.
(Bilden visar K60 FT)

FÖRVARINGSFACK I GOLVET
Här lämnas inget utrymme outnyttjat.
Förvaringsfacket i golvplattformen ser
till att allt har sin fasta plats.
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HOBBYKOMPLETT FÖRVARINGSUTRYMME

FÖRVARINGSFACK VID ENTRÉ
Praktiskt och lättåtkomlig: I
förvaringsfacket vid köket har man
bland annat semesterlektyren enkelt
åtkomlig.

FÖRVARINGSUTRYMME I TAKET I
FÖRARHYTTEN
Praktiskt och säkert: Det stora facket
ger extra förvaringsutrymme. (Bilden
visar utförandet i Vantana Premium)

ROBUSTA FÄSTEN
Stabila surrningsöglor för spännband
håller lasten tryggt på plats.

LED-BELYSNING OCH UTTAG I KÖKET
En lång LED-ljuslist över spisen och diskhon lyser
upp arbetsytan optimalt. En annan praktisk detalj
är de två 230 V-uttagen i köket.

PRAKTISK SPIS/DISKHO KOMBINATION
MED MER ARBETSYTA
Gasspisen och diskbänken är av robust rostfritt
stål och sitter ihop utan skarvar, vilket förenklar
rengöringen avsevärt. Det generösa avståndet
mellan de två lågorna underlättar matlagning även
med stora kokkärl. Gaslågorna tänds elektriskt. Vid
behov skapar man enkelt extra arbetsyta med det
tvådelade locket av säkerhetsglas.

SLIMLINE-KYLSKÅP*
Hobbys egna nyutvecklade och patenterade SlimLine-kylskåp döljs diskret bakom möbeldekoren och ger en helt ny
rumskänsla. Invändigt kan kompressorkylskåpet visa upp en genomtänkt indelning. På vänster och höger sida finns
rymliga kylfack, och i mitten mellan de båda luckorna finns ett utdragbart fack för drycker. Här kan man utan problem
ställa in 1,0-liters dryckesflaskor av standardstorlek. Det tysta kylskåpet har nattsänknings- och boostfunktion, och
kan styras via TFT-manöverpanelen och ”MyHobby”-appen. (Premium)
* Tekniska data för Hobby SlimLine-kylskåp enligt direktiv (EU) 517/2017: tC02 eq=0,058t / GWP = 1430 / innehåller växthusgaser / köldmedium R
134a

GENERÖS ARBETSYTA
Det kompakta köket är ett bra exempel på hur
intelligent man använt utrymmet i Vantana, och
har gott om plats för den som vill laga till något
riktigt välsmakande.

KÖKSLÅDOR I KOMFORTSTORLEK
De stora, helt utdragbara lådorna ger både översikt och är
lättåtkomliga. De rejäla lådlåsen garanterar att lådorna inte
öppnas under färd.

SKJUTDÖRR MED FÖNSTER OCH
FÖRVARINGSFACK
Fri utsikt, generöst ljusinsläpp och
integrerad mörkläggningsplissé – det
stora fönstret och förvaringsfacken i
skjutdörren är mycket praktiska.

INSEKTSNÄT FÖR SKJUTDÖRREN
Öppna dörren, dra för insektsskyddet
– frisk luft kommer in, medan
plågoandarna stannar kvar utanför.

HOBBYKOMPLETT KÖK
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SOVPLATS

BADRUM

K65 ET: ENKELBÄDDAR MED BÄDDBREDDNING

K60 FT: TVÄRBÄDD
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HOBBYKOMPLETT SOVA

SOVPLATS I SITTGRUPPEN
Med en extradyna blir sittgruppen en säng för små gäster i en handomvändning.

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

INDIVIDUELL SOVKOMFORT
Som gjord för dig: tillsammans med ribbotten från GOODSIDE®
anpassar sig den högkvalitativa kallskumsmadrassen optimalt efter
kroppskonturen. Systemet levereras med glasfiberribbor i tre olika
hårdhetsgrader. Du kan enkelt byta ut dem mot varandra – utifrån
din egna personliga smak.

KOMPAKTBADRUM
Det nya kompaktbadrummet är minst sagt utrymmeseffektivt. Toaletten är vridbar så
att det finns gott om plats för att duscha. Den öppningsbara rutan ger badrummet
naturligt ljus och god ventilation. Fönstrets frostade glasruta skyddar mot insyn.
Duschdraperiet har en egen plats bakom panelen när det inte används.

GENERÖSA FÖRVARINGSMÖJLIGHETER
Både snyggt och praktiskt på samma gång – i spegelskåpen
har man alltid sina hygienprodukter lätt åtkomliga.

UTDRAGBAR HANDDUSCH
Kombiarmaturen fungerar som både handfatsblandare och
duschhandtag. Slangen förvaras platsbesparande inuti kranen.

LÄTTÅTKOMLIGA MUNSTYCKEN FÖR GRÅVATTEN
Den lättåtkomliga färskvattentanken är monterad
frostskyddad och säkert baktill i husbilen.

VRIDBAR TOALETT FRÅN THETFORD
Den vridbara kassettoaletten gör att utrymmet utnyttjas
optimalt. Toaletten har effektivt och tyst snålspolningssystem.
En smart indikator talar om när det är dags att tömma tanken.

HOBBYKOMPLETT BADRUM
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KAROSS

TEKNISK UTRUSTNING

HÖGEFFEKTIV VÄRMEISOLERING
Bodelen på Vantana är isolerad med högeffektiv B6-isolering och
XPS-skum. Detta ger inte bara karossen mer stadga och dämpar
trafikbuller, utan håller dessutom kyla och värme utanför husbilen
för ett behagligt klimat.

HOBBY CI-BUS-STYRNING MED TFT-DISPLAY
Med Hobbys egenutvecklade CI-BUS-system styr man all elektronisk utrustning och funktionerna i
husbilens nätverk. Styrknappen samt sex ytterligare touchknappar under displayen gör det enkelt och
intuitivt att navigera mellan menyerna. På displayen kan man se värden för datum/klockslag, inner-/
yttertemperatur, vattentankens fyllnadsmängd samt batteriladdning/-urladdning, eller aktivera inställningar
direkt.

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

HÖGKLASSIGA FÖNSTER MED GÅNGJÄRN
De tonade ytterrutorna är tillverkade av gjutet glas. Den grövre
materialtjockleken gör rutorna avsevärt starkare mot spänningar och
deformationer och ger bättre ljudisolering. Det nya tätningssystemet
skyddar permanent mot inträngande fukt.

STYRSYSTEM FÖR INTERN TEKNIK
I ingångsområdet på alla Ontour och De Luxe
finns vårt system med CI-BUS-teknik för styrning
av belysningen. Systemet reglerar i stort sett all
belysning, och visar bland annat fyllnadsnivåer
för färsk- och spillvatten samt laddningsstatus för
fritids- och fordonsbatteri.

UTVÄNDIGT UTTAG 230 V,
INKL. SAT-/TEVEANSLUTNING
Med 230 V-uttaget kan man sitta utanför sin
Vantana i vackert väder och se på teve eller
använda sin elgrill.

HobbyConnect
ready

Ljussystem

Parabolanläggning

Klimatanläggning

Värme

TFT-Display

Information

TFT-Display

Övervakning

Laddning

Batteriövervakning

Vattenförsörjning
TV-Antenn, Elektronisk

VATTENAVRINNING ÖVER SKJUTDÖRR
Den integrerade regnlisten leder effektivt undan
regnvatten. LED-instegsbelysningen ger god sikt
när man går in och ut. (De Luxe och Premium)
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CYKELHÅLLARE THULE FÖR TVÅ CYKLAR
Med en egenvikt på bara 9,5 kg och en nyttolast
på 35 kg är hållaren THULE perfekt för att
transportera två cyklar. Det är också en stor fördel
att den monteras utan att man behöver borra, och
att man fortfarande kan öppna bakdörrarna även
när det står cyklar på hållaren. (finns som tillval till
ET-planlösningar)

HOBBYKOMPLETT BODEL

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.

MÖRKLÄGGNINGSSYSTEM REMIS FÖR
FRAM- OCH SIDORUTOR I FÖRARHYTTEN
Det beprövade REMIS-plissésystemet för
förarhytten skyddar mot oönskad insyn och solens
strålar. (De Luxe och Premium)

Här kan också ytterligare BUS-kompatibel utrustning ombord, som värmesystem, klimatanläggning och
eldriven taklucka 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.

Start- och fritidsbatteri
med HELLA batterisensor

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 bodelsbatteriets urladdningsström (GEL/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. (Standard i Premium)

HobbyConnect ready

HOBBYKOMPLETT INTERN TEKNIK

29

VÄRMESYSTEM TRUMA
COMBI 4 INKL. 10 LITERS
VARMVATTENBEREDARE OCH
FROSTSKYDDSVENTIL
Varmluftsledningarna i värmesystemet
TRUMA Combi sprider varm luft
optimalt i husbilen och håller
temperaturen på en trivsam nivå.

FÖRBEREDELSE FÖR
TAKKLIMATANLÄGGNING
Enkelt att komplettera. För att en
takklimatanläggning ska kunna
monteras i efterhand har nödvändigt
kablage redan dragits i taket.
(Takklimatanläggningen kan inte
levereras från fabrik)

HOBBYCONNECT
Starta klimatanläggningen eller värmesystemet redan när du är på väg
tillbaka från stranden – enkelt och bekvämt! Med den kostnadsfria
MyHobby-appen kan man aktivera HobbyConnect-systemet för den
interna tekniken via sin smartphone eller surfplatta. Även belysning,
fyllnadsmängder och batteristatus kan aktiveras respektive läsas av via
appen.

MODELLÖVERSIKT
UTDRAGBART FÄSTE FÖR TV INKLUSIVE
12 V-/230 V-ANSLUTNINGAR
Med den 180 grader svängbara armen kan man
se teven bra från alla positioner. (TV ingår inte)

VANTANA ONTOUR
K60 FT

4

2 /1

70

90

L: 5.998 mm · B: 2.050 mm
H: 2.642 mm · G: 3.300 kg

K65 ET

VANTANA DE LUXE
4

2 /1

70

90

L: 6.363 mm · B: 2.050 mm
H: 2.642 mm · G: 3.500 kg

K60 FT

4

2 /1

K65 ET

90

VANTANA PREMIUM
4

2 /1

90

K60 FT

4

2 /1

90

K65 ET

L: 5.998 mm · B: 2.050 mm
H: 2.669 mm · G: 3.500 kg

L: 6.363 mm · B: 2.050 mm
H: 2.669 mm · G: 3.500 kg

L: 5.998 mm · B: 2.050 mm
H: 2.669 mm · G: 3.500 kg

L: 6.363 mm · B: 2.050 mm
H: 2.669 mm · G: 3.500 kg

● vitt

○ silver

● vitt

○ silver

○ fergrått

○ svart

4

2 /1

90

Färsk- och gråvattenledningar
är frostskyddade
Varmluftsledning
Varmluft

● vitt

XPS-isolering

GRP

FROSTSKYDDAD INSTALLATION
Färsk- och gråvattenledningarna är dragna i uppvärmt dubbelgolv under sittgruppen.
Hela innergolvet är gjort av XPS-isolering med GRP-beläggning.
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HOBBYKOMPLETT INTERN TEKNIK

Husbilen kan levereras med HobbyConnect-boxen direkt från fabrik eller
kompletteras med den vid ett senare tillfälle. I närheten av husbilen styr
du alla funktioner via WLAN eller Bluetooth. Vid längre avstånd sker
uppkopplingen via ett SIM-kort.

HobbyConnect ready

NAVIGATIONSSYSTEM MED DAB+, DATABAS
MED STÄLLPLATSER OCH BACKKAMERA
Förutom funktioner som cd-/dvd-spelare,
navigationssystem och display för backkameran,
används AV-tunern också för trådlösa
telefonsamtal via Bluetooth och som central
mediaspelare med ställplatsapp.

UTFÖRANDE

TEKNISKA DATA

Antal sittplatser (inkl. förarplats)

E

Enkelsängar

L

Längd

●

Standardutrustning

Sovplatser / sovplats för barn

F

Tvärbädd

B

Bredd

○

Extrautrustning

Kylskåpsvolym (L)

T

Kompaktbadrum

H

Höjd

G

Teknisk tillåten totalvikt

TECKENFÖRKLARING
Sovplats
Sittgrupp
Kök
Badrum

4
2 /1

70

Kylskåpsvolym tillv. (liter)

Förvaring

MODELLÖVERSIKT
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MADE IN GERMANY
TYSKLAND

ALLMÄN INFORMATION

Hobby-Wohnwagenwerk

Katalog Vantana säsong 2020,

Ing. Harald Striewski GmbH

Version augusti 2019

Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek/Rendsburg

Modellerna som avbildats i broschyren

www.hobby-caravaning.de

innehåller delvis även specialutföranden resp.

www.facebook.com/hobby.de

dekorationer som inte tillhör det serietillverkade
leveransomfånget. Vi reserverar oss för
avvikelser i strukturer och färger gentemot

INTERNATIONELLT

avbildade inredningsföremål, i den mån de beror
på de använda materialens natur och gängse
kvalité. Det samma gäller för tekniska ändringar

Belgien · Bulgarien · Chile · Danmark · Estland

på fordonet, i den mån den sammanlagda

Finland · Frankrike · Grekland · Irland · Island

produktkvalitén förblir likvärdig eller blir bättre

Italien · Japan · Kina · Nederländerna ·Norge

och användningsändamålet inte hämmas.

Nya Zeeland · Österrike · Polen · Portugal
Rumänien · Schweiz · Slovenien · Spanien
Sri Lanka · Storbritannien · Sverige · Sydkorea
Thailand · Tjeckien · Tyskland · Ungern

DIN AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE

SE

BUILT FOR LIFE

