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2 3VANTANA

NOWE CELE  
SĄ OSIĄGALNE  
TYLKO NOWYMI 
DROGAMI.
VANTANA to zupełnie nowa klasa wśród furgonów. Nie tylko prawdzi-

wa przyjemność jazdy. Również prawdziwa przyjemność mieszkania. Styl 

wnętrza ustanawia nowe standardy komfortu z wieloma zaskakującymi 

rozwiązaniami wykorzystania powierzchni. Prawdziwa, światowa nowość to 

zaprojektowana przez firmę Hobby lodówka SlimLine i przesuwana toaleta. 

Odpocznij podczas urlopu.

Ernst Ferstl, austriacki pedagog i pisarz

K55 F, front meblowy sosna karelska / salamandra / bordowy metalik, tapicerka Capri



54 K60 FT VANTANAK60 FT



76 VANTANAK60 FsK60 Fs, front meblowy jesion Ashai / magnolia – bordowy metalik



98 VANTANAOpatentowana lodówka SlimLine

OPATENTOWANA

LODÓWKA



1110 K60 Fs

K65 EK55 F

VANTANA

Otwarta łazienka

Łazienka bocznaKompaktowa łazienka Przesuwana toaleta



1312 WYPOSAŻENIE

Rama PUR

Wysoko skuteczna izolacja B6

Pianka XPS

 �  Wysokiej jakości okna uchylne
Przyciemnione okna zewnętrzne 
produkowane są metodą odlewania. 
Większa grubość materiału sprawia, że 
okna są bardziej odporne na naprężenia i 
odkształcanie oraz gwarantują lepszą izo-
lację dźwiękową. Nowy system uszczel-
niający zapewnia trwałe zabezpieczenie 
przed wnikaniem wody.

 �  Kieszeń z siatką w obszarze  
wejściowym
Praktyczne i łatwo osiągalne: w kieszeni 
koło kuchni można szybko i łatwo  
schować nie tylko wakacyjną lekturę.

 �  Lampa LED przy wejściu ze  
zintegrowanym odpływem wody
Lampa LED przy wejściu gwarantuje  
doskonałą widoczność podczas 
wchodzenia i wychodzenia z pojazdu. 
Zintegrowana rynienka umożliwia odpływ 
wody. (dostępne tylko w PAKIECIE 
OŚWIETLENIA LED)

 �  Zamykany schowek nad  
kabiną kierowcy
Praktyczny i bezpieczny: duży schowek 
z zamykaną klapą oferuje dodatkowe 
miejsce do przechowywania rzeczy.

 � Wentylowane szafki
Optymalna cyrkulacja unoszącego się 
ciepła: szczeliny wentylacyjne w szafkach 
wiszących w połączeniu z izolacją 
zabudowy zapobiegają powstawaniu 
wilgotnych plam i pleśni.

 �  Przesuwane drzwi z oknem i półkami
Okno ze zintegrowaną roletą umożliwia do wyboru wgląd 
lub ochronę przed wglądem z zewnątrz. Na półkach mogą 
znaleźć miejsce mniejsze przedmioty.

 �  System rolet przeciwsłonecznych 
REMIS do przednich i bocznych szyb w 
kabinie kierowcy  
Sprawdzony system rolet firmy REMIS w 
kabinie kierowcy chroni przed niepożąda-
nymi spojrzeniami i słońcem.

 �  Stabilny bagażnik rowerowy
Idealny na dwa rowery – bagażnik 
rowerowy firmy THULE. Również przy 
zamontowanym bagażniku rowerowym 
można otworzyć obydwa tylne okna w 
celu zapewnienia dopływu powietrza.

 �  Inteligentny i elastyczny podział tylnej 
części pojazdu
Schowek w tylnej części pojazdu może 
zostać dopasowany odpowiednio do 
potrzeb, znajdzie się w nim sporo miejsca 
na wakacyjny sprzęt i wyposażenie 
sportowe. Wyposażenie do kitesurfingu? 
Rower górski? Żaden problem: dzięki 
praktycznym uchwytom wszystko pozo-
stanie na swoim miejscu.

 �  Wysoko skuteczna izolacja termiczna
Zabudowa furgonu VANTANA jest izolowana wysoko wydajną izolacją B6 i 
pianką XPS. Nie tylko usztywniają one nadwozie i tłumią szum podczas jazdy, 
lecz również zapobiegają przenikaniu do wnętrza ciepła i zimna, jednocześnie 
utrzymując przyjemny klimat wewnątrz pojazdu.

 �  Dynamiczny styl
Pojazd VANTANA firmy Hobby przyciąga spojrzenia: dynamiczny motyw z różą wiatrów nadaje 
temu kompaktowemu vanowi indywidualny charakter. Oprócz standardowego lakieru w kolorze 
białym dostępne są opcjonalnie lakiery specjalne w kolorach: szary łupek, czarny lub srebrny.

 �  Stałe siedzisko
Z wygodnymi, przesuwanymi na bok 
poduszkami do siedzenia.

 �  Schowki w obszarze podłogi
Tutaj żadne miejsce nie pozostaje 
niewykorzystane. W schowkach pod 
siedziskiem i w podłodze wszystko ma 
swoje miejsce.

 �  W pełni zintegrowane rolety z  
kasetami typu kombi do ochrony  
przed słońcem i owadami 
Wszystkie okna części mieszkalnej wy-
posażone są w zintegrowane w bocznej 
ścianie rolety z kasetami typu kombi do 
ochrony przed słońcem i owadami. 

 �  Składany i wyjmowany stelaż łóżka
Gdy łóżko zostanie złożone na bok 
lub całkowicie wyjęte, w pojeździe 
VANTANA zmieści się też większy sprzęt 
sportowy. Pasy mocujące przytrzymują 
podczas jazdy wszystko na miejscu.

WYPOSAŻENIE

WYPOSAŻENIE
ZABUDOWA 

 ● Wyposażenie seryjne  ○ Wyposażenie specjalne
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 �  Zbiornik świeżej wody chroniony przed mrozem
Łatwo dostępny zbiornik świeżej wody jest chroniony 
przed mrozem i bezpiecznie zainstalowany w tylnej 
części pojazdu.

 WYPOSAŻENIE

 �  Szuflady kuchenne o wygodnej wielkości
Duże, oświetlone szuflady z pełnym wysuwem umoż-
liwiają dobry wgląd i łatwy dostęp. System domykania 
zapewnia łagodne i ciche zamykanie szuflad. Stabilne 
zamknięcia zapobiegają niezamierzonemu otwarciu 
szuflad podczas jazdy.

 �  Poszerzenie płyty roboczej
Kompaktowa kuchnia to przykład inteligentnego wykorzystania powierzchni w  
pojazdach VANTANA. Powierzchnię roboczą można powiększyć o składane  
poszerzenie płyty roboczej.

 �  Praktyczne połączenie kuchenki ze zlewozmywakiem zapewniające  
większą powierzchnię roboczą
Kuchenka gazowa i zlewozmywak wykonane są z solidnej stali szlachetnej i tworzą 
jednolitą całość, która w znacznym stopniu ułatwia czyszczenie. Duży odstęp między 
dwoma palnikami ułatwia przygotowywanie potraw – również w większych garnkach. 
Zapalenie płomienia następuje za pomocą iskrownika. W razie potrzeby dodatkową 
powierzchnię roboczą zapewnia dwuczęściowa pokrywa ze szkła bezpiecznego.  
(zależnie od modelu)

 �  Lodówka SlimLine
Nowa, zaprojektowana przez firmę Hobby i opatentowana lodówka SlimLine, ukryta za dyskretnym frontem meblowym, 
stwarza zupełnie nowe poczucie przestrzeni. Wewnątrz lodówka jest w przemyślany sposób podzielona na pojemne 
schowki chłodzące z lewej i prawej strony i wysuwaną półkę na napoje na środku pomiędzy obydwiema klapami. Tu bez 
problemu zmieszczą się zwykłe butelki na napoje o pojemności 0,7 litra. Ta cicha lodówka posiada funkcję obniżania  
temperatury w nocy i funkcję „boost”, można nią sterować za pomocą panelu sterowania TFT i aplikacji „MyHobby”.

 �  Oświetlenie LED i gniazda w kuchni
Listwa oświetleniowa LED nad kuchenką i zlewoz-
mywakiem optymalnie oświetla kuchnię. Dodatkowy 
szczegół: dwa gniazda 230 V w kuchni. 

 �  Pojemne szafki wiszące z systemem „soft close”
Otwierające się daleko do góry klapy szafek z  
systemem łagodnego domykania „soft close” za-
pewniają dużo wolnej przestrzeni nad głową. Bardzo 
solidne zawiasy gwarantują stabilność i pewne  
zamykanie. Wyjątkowy efekt gwarantują opcjonalne 
taśmy świetlne przy szafkach wiszących. (dostępne 
tylko w pakiecie oświetlenia LED)

 � Giętka lampka LED
Ekskluzywna lampka do czytania nad siedziskiem 
dostarcza jasnego światła przy minimalnym zużyciu 
prądu. Można ją precyzyjnie ustawić do czytania  
książki lub studiowania trasy na następny dzień.  
(dostępne tylko w PAKIECIE OŚWIETLENIA LED)

 �  Łazienka boczna z praktyczną kolumną prysznicową
Kompaktowa łazienka boczna ze zintegrowanymi 
drzwiami żaluzjowymi oferuje komfort na niewielkiej 
przestrzeni. Praktycznym elementem jest kolumna 
prysznicowa ze zintegrowaną umywalką.  
(zależnie od modelu)

 �  Otwarta łazienka ze zintegrowaną  
kabiną prysznicową
Perfekcyjna koncepcja prysznica: elastyczne drzwi 
przesuwne łazienki i toalety można w jednej chwili 
zmienić w przegrodę prysznicową. Antypoślizgowy 
brodzik prysznica zasłonięty jest w ciągu dnia odporną 
na wytrzymałą osłoną w stylu podłogi.  
(zależnie od modelu)

 �  Dużo miejsca do przechowywania rzeczy
W szafce pod umywalką oraz w szafkach z lustrami 
można bez problemu schować wszystkie kosmetyki.

 �  Armatura z wyciąganym prysznicem ręcznym
Armatury umywalki służą jednocześnie jako  
prysznic ręczny.

 �  Kompaktowa łazienka z przesuwaną toaletą
W nowej, kompaktowej łazience miejsce zostało  
wykorzystane wyjątkowo efektywnie. Toaleta 
umożliwia przesuwanie, co stwarza dużo miejsca na 
korzystanie z prysznica. Dodatkowa zaleta: powstaje 
więcej miejsca na łóżka.

 �  Okno uchylne, mleczne 
Uchylne okno umożliwia dopływ naturalnego światła i 
optymalne wietrzenie łazienek. Mleczna szyba chroni 
prywatność.

WYPOSAŻENIE

CZĘŚĆ MIESZKALNA / KUCHNIA ŁAZIENKA

 ● Wyposażenie seryjne  ○ Wyposażenie specjalne
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K60 Fs

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

K65 E

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

K65 FT

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

K55 F

L: 5.413 mm · B: 2.050 mm  
H: 2.642 mm · G: 3.300 kg

K60 FT

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

K65 Es

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

K60 F

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

L

B

H

G

E
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s 
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HobbyConnect
ready

Przewód ciepłego powietrza

Przewody zasilające i odprowa-
dzające chronione przed mrozem

Ciepłe powietrze
TWS

Izolacja termiczna XPS

 �  Ogrzewanie ciepłym powietrzem z 
bojlerem ciepłej wody TRUMA
Przewody ciepłego powietrza w 
ogrzewaniu typu kombi firmy TRUMA 
optymalnie rozdzielają gorące powietrze 
w pojeździe, zapewniając w nim przy-
jemną temperaturę. Obsługa odbywa się 
za pomocą panelu sterowania TFT firmy 
Hobby i dodatkowo cyfrowego panelu 
sterowania CP PLUS firmy TRUMA w 
części sypialnej.

 �  Instalacja chroniona przed mrozem
Przewody zasilające i odprowadzające 
znajdują się w ogrzewanej, podwójnej 
podłodze w obszarze siedziska. Kom-
pletna podłoga wewnętrzna składa się z 
izolacji termicznej XPS z powłoką TWS.

OBJAŚNIENIE ZNAKÓW

DANE TECHNICZNE

Część sypialna

Siedzisko

Kuchnia

Łazienka

Miejsce do przechowywania przedmiotów

Długość całkowita

Szerokość całkowita

Wysokość całkowita

Dopuszczalna masa całkowita

WERSJA
Łóżka pojedyncze

Łóżko z materacem 140x200 cm, poprzeczne

Kompaktowa łazienka

Łazienka boczna

 �  Zarządzanie urządzeniami pokładowym CI-BUS z panelem sterowania TFT firmy Hobby
Zaprojektowany przez firmę Hobby system zarządzania urządzeniami pokładowymi CI-BUS steruje wszystkimi urządzeniami i funkcjami w sieci 
pokładowej. Przycisk sterowniczy i sześć dodatkowych przycisków pod wyświetlaczem umożliwiają wygodną i intuicyjną nawigację między pozycjami 
menu. Niezależnie od tego czy jest to TRUMA, DOMETIC czy też inny producent: dzięki uniwersalnemu interfejsowi, nowe symbole i grafiki na pa-
nelu sterowania TFT firmy Hobby uwzględniają symbole dowolnego producenta. W ten sposób łatwo się odnaleźć w znanym już środowisku symboli. 
Na wyświetlaczu można odczytać wskazania daty/czasu, temperatury wewnętrznej/zewnętrznej, stanu napełnienia zbiornika na wodę oraz stanu 
naładowania akumulatora, bądź bezpośrednio aktywować ustawienia. Centralnie sterować można także pozostałymi elementami wyposażenia po-
łączonymi z magistralą, takimi jak ogrzewanie i klimatyzacja. System jest ujednolicony, przystosowany do aktualizowania i kompatybilny z przyszłymi 
generacjami urządzeń. Już teraz za pomocą panelu sterowania można sterować maksymalnie 15 urządzeniami. (przestrzegać wskazówek producenta)

 �  HobbyConnect / aplikacja „MyHobby”  
Zaprojektowany specjalnie dla pojazdów turystycznych firmy Hobby system M2M  
HobbyConnect umożliwia obsługę całej techniki pokładowej również za pomocą urządzeń 
mobilnych, takich jak smartfony i tablety. Warunkiem jest posiadanie aplikacji „MyHobby”. 
Aplikacja umożliwia bezpośrednie aktywowanie i odczytywanie godziny, temperatur, poziomu 
napełnienia płynów i stanu akumulatora. Centralnie można sterować także innymi komponen-
tami pokładowymi, połączonymi z magistralą, takimi jak ogrzewanie i klimatyzacja.  
HobbyConnect zapewnia także połączenie systemu zarządzania urządzeniami pokładowym 
CI-BUS pojazdu z Internetem.

 �  Najnowocześniejszy system zarządzania akumulatorem
Inteligentny czujnik akumulatora (IBS) dostarcza wszystkich ważnych danych, takich jak czas ładowania, prąd ładowania i napięcie ładowania, a także 
– w trybie samowystarczalnym – pozostały czas i prąd wyładowania akumulatora rozruchowego oraz akumulatora zabudowy (GEL/AGM). Wszystkie 
wartości można odczytać na panelu sterowania TFT. Czujnik akumulatora dostarcza do inteligentnego prostownika do ładowania dokładną informa-
cję o ilości wymaganego prądu i napięcia ładowania, umożliwiając tym samym oszczędne ładowanie do 100%. Czas ładowania w tym systemie jest 
krótszy o ok. 30% w porównaniu ze zwykłymi ładowarkami. (dostępne tylko w PAKIECIE STARTOWYM)

Dzięki temu z prawie każdego miejsca na świecie można uzyskać bezpośrednie połączenie 
z pojazdem. Wymiana danych odbywa się w obydwu kierunkach poprzez specjalny serwer 
WWW. Dlatego też możliwe jest otrzymywanie powiadomień push na mobilne urządzenie koń-
cowe, na przykład gdy pojazd zostanie skradziony z miejsca postoju. Ponieważ aplikacja „My-
Hobby” to „żywy” i stale rosnący system, jest on stale rozszerzany i aktualizowany. Od początku 
roku 2017 aplikacja „MyHobby” będzie wyposażona w nowe funkcje, takie jak wyszukiwanie 
miejsc kempingowych i parkingowych lub też przegląd wszystkich partnerów handlowych firmy 
Hobby i stacji serwisowych na całym świecie.

 �  System nawigacyjny BLAUPUNKT (CD/
DVD) z kamerą cofania i bazą miejsc 
parkingowych
Oprócz takich funkcji jak: odtwarzacz 
DVD, system nawigacyjny i wyświetlacz 
kamery cofania tuner AV umożliwia 
bezprzewodowe telefonowanie za po-
średnictwem złącza Bluetooth i służy jako 
centralny odtwarzacz multimedialny z 
aplikacją bazy miejsc parkingowych. Do-
stępny również z DAB+. (Zmiana modelu 
w bieżącym sezonie zastrzeżona)

 �  Klimatyzator dachowy DOMETIC 
FreshJet z funkcją grzania
Klimatyzator dachowy wytwarza cztery 
regulowane prądy powietrza. To wygod-
ne i lekkie urządzenie pracuje oszczędnie 
i przyjemnie cicho.

Panel sterowania 
TFT

Monitoring

Informacje

Ładowa-
nie

Prostownik do 
akumulatorów

Akumulator rozruchowy 
i pokładowy z czujnikiem 

akumulatora HELLA 

TECHNIKA POKŁADOWA MODELE

TECHNIKA POKŁADOWA MODELE

Instalacja  
satelitarna

Klimatyzacja

Panel sterowania TFT

System  
oświetleniowy

Ogrzewanie

Zasilanie wodą

System zarządzania 

akumulatorem

 ● Wyposażenie seryjne  ○ Wyposażenie specjalne
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● ● ● ● ● ● ●
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

● ● ● ● – – –
○ ○ ○ ○ ● ● ●

– ○ ○ ○ – – –

– – – – ○ ○ ○

2 2 2 2 2 2 2
● ● ● ● ● ● ●

mm 3.450 4.035 4.035 4.035 4.035 4.035 4.035
215/70 R 15 CP 215/70 R 15 CP 215/70 R 15 CP 215/70 R 15 CP 215/70 R 15 CP 215/70 R 15 CP 215/70 R 15 CP

m 12,81 14,43 14,43 14,43 14.43 14,43 14,43

mm 5.413 5.998 5.998 5.998 6.363 6.363 6.363
mm 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050
mm 2.642 / 1.905 2.642 / 1.905 2.642 / 1.905 2.642 / 1.905 2.642 / 1.905 2.642 / 1.905 2.642 / 1.905
kg 3.300 3.300 3.300 3.300 3.500 3.500 3.500
kg 2.574 2.720 2.727 2.714 2.809 2.828 2.834
kg 2.695 2.841 2.848 2.835 2.930 2.949 2.955
kg 605 459 452 465 570 551 545
kg 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4

2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1
mm 1.400 x 900 1.600 x 910 1.600 x 910 1.400 x 900 1.400 x 900 1.600 x 910 1.600 x 910

mm 1.850 x 1.350 / 
1.150 1.850 x 1.560 1.850 x 1.560 / 

1.500
1.850 x 1.390 / 

1.240 1.850 x 1.570 2 x 1.930 x 800 1.860 x 800;  
1.930 x 800

l 90 90 90 90 90 90 90
l 90 90 90 90 90 90 90
l 95 95 95 95 95 95 95

kg 2 x 11 2 x 11 2 x 11 2 x 11 2 x 11 2 x 11 2 x 11
25 A 25 A 25 A 25 A 25 A 25 A 25 A
1 / 5 1 / 5 1 / 5 1 / 5 1 / 5 1 / 5 1 / 5

WYPOSAŻENIE SERYJNE PAKIETY WYPOSAŻENIA

LAKIER

DANE TECHNICZNE

 ● Biały  ○ Srebrny  ○ Szary łupek  ○ Czarny

DANE TECHNICZNE

PRZYPISY

 ● Wyposażenie seryjne  ○ Wyposażenie specjalne  – Technicznie niemożliwe  □ Dostępne tylko w pakiecie

1   Nie przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej.

2  Masa w stanie gotowym do jazdy może odbiegać od wartości znamionowej, wymienionej w dyrektywie 
2007/46/WE, załącznik I ustęp 2.6 punkt b lub załącznik III część I ustęp A lub B lub w normie CoC lub 
na karcie pojazdu ZB II o +/-5%. Masa w stanie gotowym do jazdy obejmuje: ciężar pustego pojazdu 
wraz z olejami smarowymi, narzędziami pokładowymi, zestawem naprawczym, paliwem (90%), dodat-
kowym akumulatorem, całym fabrycznie zainstalowanym wyposażeniem standardowym oraz ciężarem 
kierowcy o wadze 75 kg. Masa została obliczona zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 1230/2012  
 

z uwzględnieniem napełnionego w 100% zbiornika świeżej wody i podgrzewacza wody użytkowej oraz 
jednej, w pełni napełnionej, aluminiowej butli gazowej o masie 11 kg.

3  Ładowność odpowiada różnicy dopuszczalnej masy całkowitej i masy w stanie gotowym do jazdy. 
Ta wartość musi uwzględniać masę pasażerów, wyposażenia specjalnego i osobistego. Montaż 
wyposażenia specjalnego i akcesoriów zmniejsza możliwą ładowność. Poza tym możliwa ładowność 
zależy nie tylko od masy w stanie gotowym do jazdy, rzeczywistej masy pojazdu, ciężaru wyposażenia 
i dopuszczalnej masy całkowitej, ale również od danych nacisków na osie. Warunkiem wykorzystania 
możliwej technicznie ładowności jest odpowiednie, stosowne do nacisku na osie, rozłożenie ładunku. 

4  Hak holowniczy należy do wyposażenia specjalnego. Przestrzegać maksymalnie dopuszczalnych mas 
całkowitych pociągów drogowych.

5  Podana maksymalna, dopuszczalna liczba osób zależy od obciążenia i nacisku na osie. Może ona ulec 
zmniejszeniu ze względu na zamontowane wyposażenie specjalne i akcesoria, w związku z czym nie 
będzie możliwe wykorzystanie niektórych miejsc siedzących na korzyść możliwej ładowności. Jeżeli 
wykorzystane mają być wszystkie miejsca siedzące, konieczne jest częściowe zmniejszenie ładowności. 
Nie przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej oraz nacisku na osie.

WARIANT STYLISTYCZNY
● Lakier biały

FELGI
● Felgi stalowe 15"

SILNIK
● FIAT Ducato 2,0 l – 115 Multijet II, 6-biegowa manualna, 1956 cm, 

85 kW / 115 KM
RAMA

● Rama Fiat Light, 3300 kg (K55 F, K60 F, K60 Fs i K60 FT)
● Rama Fiat Light, 3500 kg (K65 FT, K65 E i K65 Es)

POJAZD BAZOWY
● ABS (układ zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania)
● Komputer pokładowy
● Filtr cząstek stałych
● Elektryczny podnośnik szyby okna
● Immobilizer elektroniczny
● Poduszka powietrzna kierowcy
● Zestaw do naprawy opon
● Fartuch błotnika, z przodu
● Ostrzegawczy trójkąt odblaskowy i apteczka podręczna
● Zamek centralny z pilotem

KABINA KIEROWCY
● Fotel kierowcy i pasażera z podłokietnikami (fotel kapitański), fotel 

kierowcy z regulacją obrotu i wysokości
● Uchwyt na kubek
● Szafka w dachu kabiny

ZABUDOWA
● Wysoko wydajna izolacja B6 i pianka XPS
● Wewnętrzna podłoga z TWS z izolacją termiczną XPS

● Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 400 x 400 mm, z roletą 
przeciwsłoneczną i moskitierą

● Uchylne okno dachowe średnie DOMETIC SEITZ, 700 x 500 mm, z 
roletą przeciwsłoneczną i moskitierą

● Okno uchylne, podwójnie przeszklone i przyciemniane
● Przesuwane drzwi z oknem i półkami
● Stopień wejściowy, wysuwany elektrycznie (szerokość 550 mm)
● Schowek w podłodze
● Uchwyty mocujące w schowku

FRONTY MEBLI
● „Jesion Ashai” / „Magnolia” / „Bordowy metalik” lub „Sosna karelska / 

Salamandra” / „Bordowy metalik”, do wyboru
TAPICERKA

● „Capri“
CZĘŚĆ MIESZKALNA

● Siedzisko, wysuwane z boku

● Kasety typu kombi z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, w pełni  
zintegrowane, do wszystkich okien w części mieszkalnej

● Oświetlenie LED szafy na ubrania
● Lampki LED do czytania
● Pojemne szafki wiszące
● Szafa na ubranie

KUCHNIA
● Lodówka SlimLine, 90 l, sprężarkowa

●
Kuchenka ze zlewozmywakiem ze stali szlachetnej z 2 palnikami 
gazowymi, iskrownikiem, obniżaną armaturą i dwuczęściową szklaną 
osłoną (nie w modelu K55 F)

● 2-palnikowa kuchenka gazowa i zlewozmywak ze stali szlachetnej, ze 
szklaną osłoną (K55 F)

● Poszerzenie płyty roboczej
● Wkład na sztućce

● Szuflady o komfortowej wielkości, oświetlane, wysuwane w całości, z 
systemem „soft close”

● Oświetlenie powierzchni roboczej LED
● Gniazdo kuchenne

CZĘŚĆ SYPIALNA
● Materac (zimna pianka), wielostrefowy
● Stelaż łóżka, składany i wyjmowany
● Poszerzenie łóżka z dodatkową tapicerką (K65 E i K65 Es)
● Wyłącznik oświetlenia w części sypialnej

ŁAZIENKA
● Kompaktowa łazienka ze zintegrowaną kabiną prysznicową i  

przesuwaną toaletą (K60 Fs i K65 Es)
● Otwarta łazienka z osobną kabiną prysznicową (K55 F, K60 F i K65E) 
● Łazienka boczna ze zintegrowaną kabiną prysznicową (K60 FT i K65 FT)
● Toaleta obrotowa THETFORD
● Okno uchylne, mleczne
● Wyciągany, ręczny prysznic w armaturze umywalki
● Szafa z lustrem
● Drzwi żaluzjowe

WODA/GAZ/ELEKTRYKA
● Zbiornik świeżej wody, chroniony przed mrozem
● Pompa głębinowa, podwójna

● Regulator przepływu gazu z zabezpieczeniem przed wysokim ciśnieniem 
(DIN EN 12864) i wężem

● Zasilanie prądem 12 V / 230 V z gniazdem antenowym
● Przygotowanie do montażu kamery cofania

● System zarządzania urządzeniami pokładowymi CI-BUS firmy Hobby z 
panelem sterowania TFT

● Akumulator pokładowy AGM, 12 V / 95 Ah
● Oświetlenie LED części mieszkalnej

OGRZEWANIE/KLIMATYZACJA
● Ogrzewanie Combi 4 TRUMA z bojlerem ciepłej wody o pojemności  

10 l i z zaworem zimotrwałym
● Panel sterowania LCD Combi CP Plus TRUMA
● Zasilanie ciepłą wodą w kuchni i łazience

ZESTAW RAMY
□ Poduszka powietrzna pasażera
□ Fotel pasażera, regulacja wysokości
□ Elektryczne lusterka wsteczne zewnętrzne, ogrzewane
□ ESP z ASR, Hillholder i TRACTION+
□ Deska rozdzielcza z chromowanymi elementami
□ Światło LED do jazdy dziennej
□ Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów skórzane
□ Klimatyzacja, ręczna, z filtrem pyłkowym kabinowym
□ Antena radiowa zintegrowana w lusterku wstecznym zewnętrznym, FIAT
□ Przygotowanie do montażu radia z głośnikiem
□ Osłony ozdobne kół
□ Tempomat

PAKIET OŚWIETLENIA
□ 1x lampka giętka przy siedzisku (zamiast lampek LED do czytania)
□ 1x lampka giętka nad fotelem pasażera
□ 2x lampki giętkie w obszarze łóżka (zamiast lampek LED do czytania)
□ Oświetlenie wnętrza LED nad szafkami
□ Lampa LED przy wejściu ze zintegrowanym odpływem wody

PAKIET STARTOWY
○ Fotel kierowcy i pasażera, pokryte materiałem w stylu części mieszkalnej
○ Dywaniki w kabinie kierowcy

○ System zarządzania akumulatorem Hobby z czujnikiem akumulatora 
HELLA

○ Moskitiera do drzwi przesuwnych
○ Gniazda w garażu, 12 V / 230 V

○ System rolet przyciemniających REMIS do przednich i bocznych szyb 
kabiny kierowcy

PAKIET MULTIMEDIALNY
○ System nawigacyjny z odtwarzaczem CD/DVD, kamerą cofania i bazą 

miejsc parkingowych
○ Uchwyt TV na płaski ekran
○ Dodatkowe głośniki w części sypialnej, 2 sztuki

SILNIK SKRZYNIA BIEGÓW
POJEMNOŚĆ 

SKOKOWA MOC
FIAT Ducato 2,0 l – 115 Multijet II 6-biegowa manualna 1956 cm3 85 kW / 115 KM
FIAT Ducato 2,3 l – 130 Multijet II 6-biegowa manualna 2287 cm3 96 kW / 130 KM
FIAT Ducato 2,3 l – 150 Multijet II 6-biegowa manualna 2287 cm3 109 kW / 150 KM
FIAT Ducato 2,3 l – 180 Multijet II 6-biegowa manualna 2287 cm3 130 kW / 177 KM

RAMA DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA
Rama Fiat Light 3300 kg
Rama Fiat Light 3500 kg

Rama Fiat Maxi 4000 kg zamiast 3300 kg jak w przypadku ramy firmy Fiat w wersji 
Light (nie w połączeniu z silnikiem o mocy 115 KM)

Rama Fiat Maxi 4000 kg zamiast 3500 kg jak w przypadku ramy firmy Fiat w wersji 
Light (nie w połączeniu z silnikiem o mocy 115 KM)

PODWOZIE
Liczba osi
Napęd przedni
Rozstaw osi 
Rozmiar opon
Koło skrętu

WYMIARY I CIĘŻARY
Długość całkowita
Szerokość całkowita
Wysokość całkowita / wysokość wnętrza
Dopuszczalna masa całkowita1

Ciężar własny
Masa w stanie gotowym do jazdy2

Ładowność3

Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem4

MIEJSCA SIEDZĄCE
Liczba osób podczas jazdy5

Trzypunktowy pas bezpieczeństwa
MIEJSCA DO SPANIA

Liczba miejsc do spania / opcjonalnych miejsc do spania
Miejsce do leżenia, środkowa część pojazdu (długość x szerokość)

Miejsce do leżenia, tylna część pojazdu (długość x szerokość)

POJEMNOŚĆ
Zbiornik paliwa
Zbiornik na ścieki
Zbiornik świeżej wody

TECHNIKA POKŁADOWA
Miejsce zabudowy zbiornika świeżej wody (nad wnęką koła)
Miejsce na butle do gazu
Prostownik do akumulatorów
Liczba gniazd (12 V / 230 V)
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Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek/Rendsburg

www.hobby-caravan.de
www.facebook.com/hobby.de

NA ŚWIECIEWSKAZÓWKA NIEMCY

Austria · Belgia · Bułgaria · Chile · Chiny · Czechy · Dania · Estonia  
Finlandia · Francja · Grecja · Hiszpania Holandia · Irlandia · Islandia  
Izrael · Japonia · Korea · Południowa· Litwa· Luksemburg · Niemcy  
Norwegia · Polska · Portugalia · Rumunia · Słowenia · Szwajcaria  
Szwecja · Tajlandia · Wielka Brytania · Włochy 

Modele przedstawione w prospekcie zawierają również wypo-
sażenie specjalne lub elementy dekoracyjne, nienależące do 
seryjnego wyposażenia. Dopuszczalne są różnice w strukturze i 
kolorach  przedstawionych przedmiotów wyposażenia, o ile są 
one uwarunkowane cechami naturalnymi użytych materiałów i 
są zgodne ze standardami handlowymi. To samo dotyczy zmian 
technicznych pojazdu, pod warunkiem zachowania tej samej 
lub lepszej, jakości produktu i pod warunkiem, że nie mają one 
negatywnego wpływu na cel zastosowania. 

PAŃSTWA PARTNER UMOWNY
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