
Den största nyheten i Hobbys modellprogram 2015 heter 
OnTour. Serien består av fem lätta, väldesignade vagnar.

– OnTour är utvecklad för den som vill att det ska vara enkelt 
att resa runt och upptäcka världen. Vagnarna bjuder på stor 
körglädje, säger Mats Svensson, VD på Hobby Caravan Sverige.

Med OnTour vaknar äventyrslusten. Vagnarna är som gjorda för att ta sig fram 
längs vinglande fjällvägar, smala kustvägar eller vart kompassen än pekar.

– Målgruppen är aktiva personer som vill att det ska vara smidigt att ta sig 
från plats till plats, campa och resa, säger Mats Svensson.

OnTour-serien rymmer fem olika modeller och är både kortare och smalare än 
sina syskon. De tre minsta modellerna mäter bara 2100 mm i bredd, och de två 
större modellerna 2200 mm. Detta, i kombination med den lätta konstruktionen, 
gör vagnarna lätta att dra, backa och ställa upp. 

– Det är just de goda köregenskaperna som gör vagnen så speciell – alla kan 
köra en OnTour, konstaterar Mats Svensson.

På utsidan har Hobby använt sig av en helt ny tryckteknik, vilket har gjort det 
möjligt att få in ett nytt grafiskt uttryck. Dekoren på sidorna är nu snyggt färg-
satt i olika nyanser av grått som tillsammans med de vita partierna ger ett har-
moniskt men ändå sportigt intryck. Utmärkande för OnTour är också de distinkt 
runda baklysena, som kompletteras med ett lägre, tredje bromsljus.

Inne i vagnen ses ett modernt formspråk i den ljusbruna färgen ”Pear tree” och 
krämvita ”Fantasie”. Samtidigt har köksytor, bord och fönsterkarmar en mörk-
brun nyans vilket skapar en elegant balans, helt i stil med de nya ljuskällorna som 
ger ett sobert ljus.

För mer information, kontakta 
Mats Svensson, 0708-174820

Bilder för fri publicering finns att ladda ned på: 

www.hobby-caravan.de/presselink-2015.
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Fakta om Hobby
Hobby är världens största tillverkare av husvagnar och har sin fabrik i Fockbek, Tyskland. Företaget grundades 1967. 
Sortimentet omfattar idag 61 husvagnsmodeller fördelat på sex serier samt 24 husbilar i fyra serier. I Tyskland har 
Hobby drygt 23 procent av marknaden och i Sverige 27,11 (juli 2014). Det gör Hobby till marknadsledande i såväl 
Sverige, som Europa. 2013 omsatte Hobby totalt 194 miljoner euro (149 genom husvagnar, 45 via husbilar). 

Fakta:
OnTour finns i fem modeller:

360KB – 490 SFf – 390 SF – 460 HL – 470 KMF

Pris från 178 800 kronor.


