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EEN COMPACTE CARAVAN MET 
EEN QUEENSBED WAAR JE 
OMHEEN KUNT LOPEN. HOBBY 
DURFT HET AAN, MAAR IS HET 
OOK EEN GESLAAGDE KEUZE? 
ACSI FREELIFE NAM DE HOBBY 
EXCELLENT 460 SFF ONDER DE 
LOEP.

Slapen 

    zoals thuis
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Het kleine achterraam 
verraadt het: in de 460 
SFf staat de keuken 
achterin, met links 
ernaast de toiletruimte. 
De grote strook met 
ramen in de zijwand 
draagt bij aan de 
elegante uitstraling.

Voorin staat het queens-
bed, waar je vanuit drie 
kanten in kunt stap-
pen. Dankzij de open 
legplanken, in plaats van 
bovenkasten, heb je vol-
doende hoofdruimte in 
de paden naast het bed.

H
et queensbed wint terrein in cara-
vans. Van de twaalf indelingen voor 
stellen in het middensegment van 
Hobby hebben er twee zo’n vrij-

staand bed. Eentje daarvan is de Excellent 460 
SFf, die we aan de tand voelen. Hij oogt zeer 
elegant met lichte kleppen in meubels met een 
lichte, rode gloed. Dat de basisuitrusting al heel 
compleet is, zijn we van Hobby gewend.
In de 460 SFf vind je de keuken en de toilet-
ruimte achterin, de dinette in het midden 
en het queensbed voorin. Dit type tweeper-
soonsbed is ongebruikelijk in caravans van dit 
formaat, aangezien het vrijstaande bed zowel 
in de lengte als in de breedte wat meer plaats 
inneemt. Zo beslaan het slaapgedeelte en 
het leefgedeelte elk ongeveer de helft van de 
caravan.
Zoals gebruikelijk bij Hobby is de Excellent 460 
SFf in principe geheel reisklaar uitgerust, met 
een basisprijs van € 22.150. Deze basisversie 
heeft een maximaal toelaatbaar totaalgewicht 
van 1.350 kilogram en een laadvermogen van 
180 kilogram. Het maximale totaalgewicht van 
de testcaravan is echter opgewaardeerd en 
er zijn ook tal van opties aan boord. Inclusief 
stabiliteitssysteem, tapijtloperset en tv-houder 
kost de geteste Excellent 460 SFf € 23.865.

VEEL LICHT
De opbouw van de Excellent is gemaakt 
zoals we gewend zijn van Hobby: een sand-
wichconstructie met een PU-raamwerk, 
een hoge grijze strook ter hoogte van de 
ramen, hamerslag-afwerking voor de wan-
den en de voorkant en gladde beplating voor 
het dak en de achterwand. Het front heeft 
grote PU-schuimprofielen onder de ABS-
hoekelementen. De meerdelige achterbumper 
is in geval van kleine schades makkelijk te 
repareren. De drievoudig vergrendelde klep 
van de disselbak vindt expert Rudi Stahl top. 
Datzelfde geldt trouwens voor de goed bereik-
bare uitdraaisteunen.
De brede deur en de Polyplastic-ramen zijn 
van goede kwaliteit en prettig in gebruik. 
De deur heeft een geïntegreerd raam en een 
vuilnisemmer. Ook de hordeur is standaard 
aan boord. De combirollo’s binnen functio-
neren goed. Via de Midi-Heki bij de ingang 
en de twee andere dakramen valt voldoende 
licht naar binnen. “Zelfs in de toiletruimte is 
een hoogwaardig dakraam met helder glas 
gemonteerd”, constateert Stahl tevreden. “Vaak 
zie je daar een veel simpeler en goedkoper 
dakraam.”
De noodzakelijke openingen in de onderbo-
dem zijn keurig afgedicht, wat helaas zoals 
zo vaak niet geldt voor de inschuiflade van 
het cassettetoilet. Maar: “Alles in ogenschouw 

genomen is de Excellent-opbouw van prima 
kwaliteit, die niet hoeft onder te doen voor 
andere caravans in het middensegment.”

ONGELUKKIG GEPLAATSTE STOPCONTACTEN
Technisch expert Roman Heinzle is in de 
eerste plaats geïnteresseerd in de aansturing 
van de verwarming: “Is de VarioHeat inmid-
dels te koppelen aan het iNet bedienings-
systeem?” Dat blijkt niet het geval, maar in de 
Hobby-caravan is de elektrische installatie 
wel te bedienen via een TFT-paneel, eventueel 
uit te breiden met apparaatbesturing via de 
app Hobby-Connect (opties tegen meerprijs). 
De 3,7 kilowatt sterke, compacte verwarming 
is heel praktisch ondergebracht in de rech-
terbankbak. “De traditionele plaatsing tussen 
koelkast en bed belemmert de doorgang, dat 
is hier niet het geval.” Met drie standen is de 
VarioHeat goed te regelen. “In de opwarmfase 
maakt de VarioHeat wel wat meer geluid dan 
een S-verwarming.”
De plaatsing van de stopcontacten is in deze 
Hobby-caravan een tikkeltje ongelukkig. 
Vijf 230 volt-stopcontacten is uiteraard geen 
slechte score, maar twee ervan zijn bedoeld 
voor de tv en ontvanger bij de ingang. In de 
toiletruimte zit er eentje, en in de keuken vind 
je een dubbel stopcontact. De dinette en het 
slaapgedeelte moeten het zonder stopcon-
tact doen. Uiteraard heeft de Excellent net als 
andere Hobby’s standaard een buitenstopcon-
tact voor tv/satelliet en 230 volt. Zo heb je in 
de voortent ook een antenne-aansluiting en 
stroom.

TV-KIJKEN VANUIT BED
Voor warm water zorgt de boiler helemaal 
voorin, onder het bed. Hij is goed beschermd 
en zit niet in de weg. De aftapkranen zijn goed 
bereikbaar aan de zijkant van het bed. Het wa-
ter komt uit een schoonwatertank van 25 liter, 
verstopt in de linkerbankbak. De kranen in de 
keuken en toiletruimte maken een degelijke 
indruk en zijn prettig in gebruik. Ook de grote 
driepitskookplaat maakt een goede indruk en 
is veilig en correct ingebouwd. Hetzelfde geldt 
voor de koelkast, die een inhoud heeft van een 
slordige 150 liter.
De flatscreen-tv bij de ingang is aan een 
zwenkarm gemonteerd, waardoor je zowel 
vanuit bed als vanuit de zitgroep televisie kunt 
kijken – en zelfs vanuit de voortent. Het licht-
concept is uitstekend en bestaat onder meer 
uit spots en indirect licht, te bedienen via het 
optionele TFT-bedieningspaneel.
De volledige elektrische installatie is volgens 
het boekje aangelegd. Ook de gasverdeling 
is nagenoeg feilloos, alleen in de disselbak is 
de gasleiding dusdanig gebogen dat de slang 
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Het keukenblok staat dwars in de hoek naast de 
toiletruimte. De keuken is goed uitgerust met een 
brede driepitskookplaat, brede laden en een grote 
koelkast.

De entree is erg geslaagd dankzij de verlichte 
glazen vitrine, tv-houder, deur met opbergvak, 
vuilnisemmer en het raam.

De 25 liter-watertank en de verwarming zijn 
ondergebracht in de bankbakken. Er blijft wel wat 
bergruimte over. Meer spullen kun je kwijt onder de 
kledingkast.

In de grote bedberging past veel bagage. Voor een 
goede disseldruk is dat trouwens ook nodig. De 
boiler en aftapkranen staan – beschermd – helemaal 
vooraan.

De toiletruimte is net als het bed een highlight van de 
460 SFf. Er is veel bewegingsvrijheid en de zakelijk-
elegante meubels bieden genoeg bergruimte.

een beetje tegen de vergrendeling van de 
klep schuurt. “Het is lastig om de gasfles zo te 
draaien dat de slang niet knikt en vrij hangt.”

HETZELFDE DESSIN
Voor de inrichting van de Excellent heeft 
Hobby gekozen voor elegant design, vindt 
meubelexpert Oli Pfisterer. “Geheel in lijn met 
de doelgroep – stellen.” De meubels springen 
in het oog met licht contrasterende kleuren: de 
frames hebben de looks van een tikje rood-
getint Ashai-essenhout, de meubelfronten en 
werkbladen zijn uitgevoerd in lichtgekleurd 
Magnolia. De glanzende en gewelfde kleppen 
van de bovenkasten hebben een chromen 
strook waarin heel onopvallend de eveneens 
chromen handvatten zijn opgenomen. “Dat 
oogt uiterst chic”, vindt onze meubelexpert. 
Laden, deuren en werkbladen hebben het-
zelfde dessin. Dat alles bij elkaar zorgt voor een 
heel huiselijk leefklimaat, waarin de afzonder-
lijke elementen zeer goed op elkaar zijn afge-
stemd. “Zowel de kleuren als de vormen passen 
goed bij elkaar”, aldus Pfisterer.
Ook technisch weet de inrichting van de 
Excellent 460 SFf te overtuigen. De brede, 
onderverdeelde keukenladen zijn voorzien 
van softclose-sluitingen en hebben kunst-
stof zijkanten. “Een slim idee om gewicht te 
besparen.” Het queensbed kan veilig omhoog 
worden geklapt met hulp van twee stevige 
gasdrukveren. Ook de rest van het hang- en 
sluitwerk is in orde, al zijn de magneetsluitin-
gen van de spiegeldeurtjes in de toiletruimte 
wel een beetje eenvoudig. “Bij dit type deuren 
werkt dat echter prima.”

NIET LUXUEUS
De bankbakken en de bedonderbouw zijn 
eenvoudig maar stevig. “Hier vind je geen 
omslachtige randen of andere gecompliceerde 
toepassingen. Hobby heeft hier gewoon kosten 
bespaard, maar daardoor gaat het niet opeens 
minder lang mee.” Nog meer voorbeelden: de 
hardheid van de lattenbodem kan niet wor-
den ingesteld en de hoofdeindes kunnen niet 
omhoog. De deksels van de bankbakken zijn 
simpelweg met filmscharnieren gemonteerd. 
“Luxueus kun je dat allemaal niet noemen, 
maar dat neemt niet weg dat de techniek solide 
is en zich al jaren heeft bewezen.” Overigens 
pretendeert Hobby helemaal niet luxueus te 
zijn.
“Ook al oogt de Excellent vanbuiten heel 
handzaam, binnen is er opvallend veel ruimte 
tussen de keuken, de toiletruimte en de di-
nette.” Interieurexpert Christiane Eckl vindt de 
indeling van de Excellent 460 SFf op het eerste 
gezicht ‘echt interessant, maar wel een beetje 
apart.’ De verlichte vitrine met acht glazen bij 

de ingang is imposant en het ruimtelijke ge-
voel in de caravan is prima. Ook de perfect op 
elkaar afgestemde kleuren van de bekleding en 
gordijnen dragen bij aan een geslaagd totaal-
plaatje. “De Torino-stoffen van de Excellent 
passen bovendien heel goed bij de lichte 
meubelkleppen.”
De keuken meteen links van de deur volstaat 
voor twee personen. “De driepitskookplaat is 
groot genoeg voor grotere pannen en de brede 
laden zijn handig onderverdeeld”, constateert 
Eckl tevreden. “Alleen het dubbele stopcontact 
inclusief twee usb-stopcontacten is, zo boven 
het kookveld, een beetje ongelukkig geposi-
tioneerd. Aan de andere kant: in de compacte 
keuken kun je amper een betere plek verzin-
nen. Het koffiezetapparaat moet bijvoorbeeld 
even de kast in als je ’m niet gebruikt.”

PAADJES AAN WEERSZIJDEN
De toiletruimte ontlokt bij de interieurexpert 
een spontane vreugdekreet: “Wow, dat noem 
ik nou klasse!” De ruimte is aangenaam licht, 
heeft een vlakke toegang (en dus geen dou-
chekuip), veel plaats en bergruimte, enkele 
haken, twee bekers met houder – alles wat je 
nodig hebt. “Alleen zal de plaatsing recht te-
genover de ingang niet door iedereen worden 
gewaardeerd”, denkt Eckl. “Maar goed, dat weet 
je uiteraard al voor je besluit de 460 SFf aan te 
schaffen.”
Het queensbed voorin noemt onze expert ook 
een succes. In de opbouw heeft Hobby plaats 
gevonden voor een vrijstaand bed van 190 x 
147 centimeter waar je ook echt langs beide 
kanten in kan. “Die paadjes aan weerszijden 
zijn bovendien heel handig om bij de bo-
venkasten tegen de voorwand te kunnen. En 
grotere volwassenen kunnen hun voeten ge-
woon buiten het bed laten bungelen, wat alleen 
bij een queensbed mogelijk is omdat er geen 
ander meubelstuk tegen het voeteneind staat.” 
Tegen de zijwanden naast het bed zijn open 
legplanken gemonteerd; bovenkasten zouden 
hier in de weg hebben gezeten. Ondanks dat 
de beide bankbakken worden ingenomen door 
de watertank en de verwarming, is er voor 
twee personen voldoende bergruimte in de 
caravan. Onder de kledingkast is bijvoorbeeld 
veel plaats voor schoenen.

OP DE WEEGSCHAAL
Bij de chassisexperts van Al-Ko gaat de Hobby 
Excellent 460 SFf, zoals elke testcaravan, aller-
eerst op de weegschaal. De wieldruk en dissel-
druk geven samen een leeggewicht van 1.216 
kilogram. Iets zwaarder dan de technische 
gegevens van de fabrikant, maar nog altijd 
acceptabel. Dankzij de opwaardering van het 
maximaal toelaatbare totaalgewicht tot 1.500 Lees verder op pagina 77
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Michael Wille,  
expert rijveiligheid:
“De Excellent 460 SFf scoort 
op de pendeltestbank net 
iets onder het gemiddelde. 
Dankzij de goede 
veiligheidsvoorzieningen, 
en mits goed beladen, volgt 
de caravan onderweg echter 
probleemloos.”

Oli Pfisterer, 
meubelexpert:
“De inrichting is typisch 
Hobby: heel chic en ook 
functioneel. Bij veel details 
van de constructie en 
bijvoorbeeld het hang- en 
sluitwerk merk je echter 
dat Hobby iets te veel op de 
kleintjes heeft gelet.”

Christiane Eckl, 
interieurexpert:
“De 460 SFf heeft een heel 
speciale indeling. Met de 
keuken achterin en het bed 
voorin creëert Hobby een 
fijn ruimtelijk gevoel. De 
toiletruimte is simpelweg 
top.”

Roman Heinzle,  
techniekexpert:
“Hobby is met zijn 
bussysteem helemaal 
meegegaan met de tijd. 
Via het TFT-display kun 
je centraal het licht en de 
verwarming in de testcaravan 
aansturen.”

Rudi Stahl, 
carrosserie-expert:
“De Excellent is gebouwd 
met de beproefde maar 
licht gemodificeerde 
opbouwtechniek. 
De disselbak is goed 
toegankelijk, maar helaas 
schuurt de slang tegen de 
klep.”

kilogram heeft de 460 SFf, ondanks diverse 
opties aan boord, een laadvermogen van 284 
kilogram. Dat zou ook voor een langere vakan-
tie met z’n tweeën genoeg moeten zijn. Als je 
echter kiest voor relatief zware opties zoals een 
mover inclusief accu of airconditioning, dan 
kan het laadvermogen krap worden, ook met 
verhoogd totaalgewicht.
De gewichtsverdeling blijkt op de weegschaal 
een potentieel heikel punt: de lege caravan 
heeft een disseldruk van 12 kilogram. Dat is 
al niet bijster veel, en aangezien de keuken 
achterin zal worden beladen met voorraden, 
zal die waarde alleen nog maar dalen. Gelukkig 
staat de koelkast op de as en niet ook nog eens 
achterin, want dan zou de disseldruk ver-
der afnemen. Qua rijeigenschappen hebben 
caravans met de keuken achterin niet de beste 
reputatie.
Alle testcaravans gaan met een disseldruk 
van 75 kilogram op de proefband van Al-Ko. 
Om dat bij de Excellent 460 SFf te bewerkstel-
ligen, moet het grootste deel van de zandzak-
ken voorin de caravan onder het bed worden 
geplaatst. Daar is op zich genoeg ruimte, maar 
straks op vakantie zul je de voortent, stoelen 
en dergelijke door de caravan moeten dragen. 
Bij een queensbed behoort een serviceluik im-
mers niet tot de mogelijkheden.

ELEGANT EN OERDEGELIJK
Eenmaal doordacht beladen blijken de meet-
waarden op de pendeltestbank stukken beter 
te zijn dan je van een caravan met de keuken 
achterin zou verwachten. Vergeleken met 
andere caravans van deze grootte scoort de 
460 SFf zelfs maar 1,7 procent slechter dan 
het klassegemiddelde. De rijdynamiek blijft 
in onze test 2,5 procent achter bij het gemid-
delde. De iets langere dissel heeft een gunstige 
uitwerking op de rijeigenschappen. Tijdens 
de praktijktest op de weg, achter verschillende 
trekauto’s, wordt dit positieve beeld bevestigd.
De veiligheidsvoorzieningen van de testca-
ravan zijn goed. Dat de Excellent een as met 
langsarmen in plaats van dwarsgeplaatste 
draagarmen heeft, kost de caravan enkele 
punten, maar de banden (met een belastings-
index van 900 kilogram per stuk), schokdem-
pers en mechanische en elektronische stabili-
sator laten verder niets te wensen over.
Dat geldt voor de gehele caravan – met hier 
en daar een klein voorbehoud. Een queensbed 
in zo’n compacte caravan noopt nu eenmaal 
tot compromissen. En dat heeft Hobby in de 
460 SFf wel uitstekend weten op te lossen. De 
Excellent pakt bovendien uit met een elegante 
sfeer, prima comfort en oerdegelijke afwer-
king.  ■
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Chassis:
Knott as met langsarmen, V-dissel, neuswiel met 
weegschaal, schokdempers, uitdraaisteunen

Banden:
185 R 14 C met stalen wielen, Load Index 104 = 900 
kg per wiel

Gewichten:
Leeggewicht 1.216 kg*
Opgave fabrikant 1.178 kg
Max. toelaatbaar totaalgewicht 1.500 kg**
Laadvermogen 284 kg
Disseldruk leeg 12 kg
Max. toelaatbare disseldruk 100 kg
Wieldruk links 562 kg
Wieldruk rechts 642 kg

Opbouw:
Aluminium-schuim-sandwich, dak/wanden 31 mm, 
bodem 37 mm, deur 169 x 55 cm met raam, hor, 
legplank en vuilnisemmer

Ramen:
6 klapramen (alle te openen), 5 met rollo en hor, 1 
Midi-Heki, 2 Mini-Heki

Vulhoeveelheden:
Gas 2 x 11 kg, schoonwatertank 25 l, vuilwatertank 
24 l

Afmetingen:
Totale lengte 674 cm
Opbouwlengte 557 cm
Omloopmaat 945 cm
Totale breedte 230 cm
Breedte binnen 217 cm
Totale hoogte 260 cm
Stahoogte 195 cm

TECHNISCHE GEGEVENS

Interieur:
(afmetingen hxbxd)
Meubilair in Ashai/Magnolia-decor, queensbed 190 
x 150 cm, zitgroep 175 x 82 cm, 7 bovenkastjes 
onderverdeeld, kledingkast 135 x 60 x 56/46 cm, 
garderobe met haken, spandraad en 2 plankjes, 
tv-vitrine

Keukenblok:
(afmetingen hxbxd)
90 x 105 x 54 cm, rvs spoelbak en driepitskookplaat, 
Dometic-koelkast bruto 150 l, netto 146 l, 2 boven-
kasten, 1 rollovak, 3 schuifladen, 1 met bestekvak, 3 
legplanken, 1 lichtstrook 12 volt, 1 stopcontact 230 
volt, 2 usb-stopcontacten

Douche-/toiletruimte:
(afmetingen hxbxd)
195 x 102 x 85/112 cm, Thetford-toilet, 2 haken, 
lichtstrook 12 volt, 6 kastjes, 4 met spiegel, 4 
legplanken, 1 stopcontact 230 volt, toiletrolhouder, 
2 tandenpoetsbekers met houder

Verwarming:
Truma VarioHeat met 3,7 kW, warmeluchtverdeling 
met 5 uitstroomopeningen, boiler

Elektra/verlichting:
Omvormer, TFT-paneel, verlichting 12 volt, 6 spots 
12 volt, 1 plafondlamp 12 volt, 6 stopcontacten 
230 volt, waarvan 2 voor tv en receiver, voortent-
lamp 12 volt, aansluitingen voor satelliet/tv en 
230 volt buiten, aardlekschakelaar, bedieningspa-
neel met vulstandaanduiding watertank

Opties in testcaravan:
Opwaardering max. toelaatbaar gewicht naar 1.500 
kg (€ 375), Knott ETS Plus stabiliteitssysteem 
(€ 740), tapijtloperset (€ 375), tv-voorbereiding 
met houder (€ 225)

Overige opties, onder meer:
Reservewiel met houder onder het chassis (€ 330), 
Dometic-afzuigkap (€ 275), muggenrollo toilet-
ruimte (€ 100)

Basisprijs: € 22.150 
 Prijs testmodel: € 23.865

* gewogen tijdens de test
** van de testcaravan
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.

TOILETRUIMTE:
Verrassend groot voor een compacte 
caravan en makkelijk schoon te houden. 
Er is geen douchekuip, wel voldoende 
bergruimte, een draaibaar toilet, vol-
doende grote wasbak, bekerhouder, licht, 
spiegel en stroom. Alleen de plaatsing 
pal tegenover de ingang zal sommige 
kampeerders storen.

ZITGROEP:
De dinette is groot genoeg voor twee personen en 
lijkt vooral geschikt voor vakanties waarin het leven 
zich grotendeels buiten afspeelt. De zitgroep is niet 
geschikt om eens lekker met een boek te gaan zitten 
of een tijdje te internetten. De zitgroep kan worden 
omgebouwd tot een extra slaapplaats. Als je met z’n 
drieën reist heb je wel een krukje nodig om aan tafel 
te gaan, maar omdat de verwarming de doorgang 
niet blokkeert is daar ook plaats voor.

KEUKEN:
De keuken achterin is vanwege de ongelijke ge-
wichtsverdeling vaak ongunstig voor de rijeigen-
schappen. Hobby compenseert dat door de koelkast 
meer naar voren te plaatsen. De keuken is groot 
genoeg voor twee personen, ook als je op vakantie 
echt wil kokkerellen. Als werkblad dient wel het 
tafelblad van de dinette.

BEDDEN:
Het queensbed voorin is van drie kanten toegankelijk; 
langere mensen kunnen hun voeten erbuiten laten bun-
gelen. Het bed meet 190 x 150 centimeter, groot genoeg 
voor twee personen die goed met elkaar overweg kunnen. 
Het bed is alleszins groter dan bedden in andere caravans 
van 230 centimeter breed.

HET INTERIEUR IN EEN OOGOPSLAG

 superieur    zeer goed    goed  redelijk    onvoldoende

MEUBELS EN BERGRUIMTE:
Het meubilair is fraai contrastrijk. Ook kwalitatief zijn de 
meubels in orde, ze voldoen volledig aan de verwachtin-
gen van een middenklassecaravan van Hobby. Voor een 
relatief handzame caravan is de aanwezige bergruimte 
dik in orde.

BEOORDELING

C A RROSSERIE

Materiaal: aluminium-schuim-sandwich met EPS-isolatie, netjes 
afgewerkt.

Constructie: standaard Hobby-opbouw met relatief luxueus front.

Uitrusting: brede deur, klapramen met veiligheidsgrendel, 2 Mini- en 
1 Midi-Heki.

TECHNIEK

Veiligheid: essentiële veiligheidsvoorzieningen standaard aan boord, 
op rookmelder na.

Voorzieningen: standaard 25 liter schoonwater- en 24 liter vuilwater-
tank, 2 x 11 kg gas.

Uitrusting: tot en met indirecte ledverlichting goed, Bus-systeem en 
optionele app-aansturing.

MEUBIL AIR

Vormgeving: elegant, tijdloos en harmonisch. 

Hang- en sluitwerk: goede kwaliteit, kleppen en laden met softclose-
sluiting.

Constructie: doordacht, goede bewegingsvrijheid en voldoende 
bergruimte.

Afwerking: nagenoeg feilloos, keurig gemonteerd, amper scherpe 
randjes.

G EBRUIK SG EM A K

Slapen: groot bed met eenvoudige lattenbodem, matras met bin-
nenvering.

Wonen: veel plaats met een goed ruimtelijk gevoel, alleen de dinette is 
aan de krappe kant. 

Keuken: koelkast en kookplaat zijn top, klein werkblad, veel berg-
ruimte.

Toiletruimte: mooi en praktisch met meer dan voldoende plaats.

RI J V EIL IG HEID

Uitrusting: met mechanische en elektronische stabilisator, goede 
draagkrachtreserve.

Rijeigenschappen: geen problemen op de weg achter diverse trekauto’s. 

Rijdynamiek: net onder het gemiddelde, geringe disseldruk.

TOTA AL:

Volker Stallmann, testredacteur
Met de 460 SFf lanceert Hobby een bijzondere indeling. 
Een groot bed, toegankelijk vanuit drie zijden, neemt 
bijna de helft van de oppervlakte in beslag. De mid-
dendinette daarentegen is net groot genoeg voor twee 
personen. De kledingkast en koelkast staan tegenover 
elkaar op de as. Achterin zijn zowel de toiletruimte als 
de keuken ondergebracht. 
Zowel het design als de kwaliteit voldoen volledig aan 
de verwachtingen die je van een middenklasse-Hobby 

hebt, en ook de basisuitrusting is zoals gebruikelijk voortreffelijk. Bergruimte 
is er genoeg, maar het is niet zo eenvoudig om voldoende disseldruk te krijgen. 
Desondanks valt de test op de pendeltestbank beter uit dan je van een caravan 
met de keuken achterin zou verwachten. Al met al hebben onze experts weinig 
aan te merken op deze Hobby. Als je op vakantie veel buiten vertoeft en geen fan 
bent van eenpersoonsbedden, is de 460 SFf zeker het overwegen waard.

CONCLUSIE
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