Prislista och
tekniska data

beachy 360

beachy 420

beachy 450

Sovplatser
Längd / Karosslängd

5.084 mm / 3.660 mm

5.684 mm / 4.260 mm

5.984 mm / 4.560 mm

Totalbredd / invändig bredd

2.165 mm / 2.072 mm

2.165 mm / 2.072 mm

2.165 mm / 2.072 mm

900 kg

950 kg

1.000 kg

tekn. tillåten totalvikt 1

Mått / Vikter
Totalhöjd / inre takhöjd 2

mm

2.675 / 1.900 - 2.050

2.659 / 1.900 - 2.050

2.651 / 1.900 - 2.050

Tjänstevikt 3

kg

757

799

822

Lastvikt 4

kg

757

151

178

Tekniskt möjlig ökning av
lastkapaciteten till totalvikt

kg

1.200

1.200

1.200

Påbyggnadens tjocklek
(golv / tak / vägg)

mm

37 / 31 / 31

37 / 31 / 31

37 / 31 / 31

mm

2.000 x 1.800

2.000 x 1.800

2.400 x 2.000

Sovplatser
Bäddmått, ombyggnad sittgrupp till
bädd (längd x bredd)

Fotnoter
1 Max totalvikt får enligt lag inte överskridas.
2 Fordonshöjden kan variera beroende på modell, utrustningsstatus, axel, däck, specialutrustning och last.
3 Vikten i körklart skick kan avvika + / - 5 % från det nominella värdet i direktiv 2007 / 46 / EG, bilaga I stycke 2.6
bokstav b eller i bilaga III del I stycke A eller B eller i COC eller i ZB II. I den körklara vikten ingår nettovikten hos
en standardhusvagn plus grundutrustning. Den grundläggande utrustningen i BEACHY inkluderar den 100 procent
fyllda färskvattenbehållaren och väger 13 kg.

4 Lastkapaciteten motsvarar differensen mellan den tekniskt tillåtna totalvikten och vikten i körklart skick.
Lastkapaciteten minskar genom montering av extrautrustning och tillbehör och när lastkapaciteten beräknas
måste hänsyn tas till personlig utrustning. Dessutom är lastkapaciteten inte bara beroende av vikten i körklart
skick, den faktiska fordonsvikten, vikten på tillbehöret och den tekniskt tillåtna totalvikten utan även av respektive
axellast. Förutsättningen för att den fordonstekniskt möjliga lastkapaciteten ska kunna utnyttjas är en passande,
axellastberoende lastfördelning.
5 Batteridriven.

Standardutrustning
Chassi / Säkerhet

Konstruktion

Kök

• Stabilisatorkoppling KNOTT

• Insteg

• Kylbox DOMETIC CK 40D Hybrid, 38 liter, 12/230 V

• P
 åskjutsbroms med automatisk bromsjustering
KNOTT ANS

• Förtältslist
• Skärmkant med list för hjulhusskydd

• U
 tdragslåda för kylbox, med fullt utdrag,
softstängning och trycklås

• Stödhjul med kultrycksvåg

• Ingångsdörr, endelad, med fönster och insektsskyddsgardin

• Diskho av rostfritt stål

• Dimbakljus

Vatten / El

• Däckreparationssats

• B
 aklucka, tvådelad, underdelen kan svängas,
med fönster och insektsskyddsgardin

• Utdragbara stödben, helgalvaniserade

• Fästöglor för lastsäkring, 4 stycken

• Elektroniskt reglerad 12 V / 350 VA-strömförsörjning

• Tempo 100 godkänd

• Ventilerade sittgrupper, förvaringsskåp och sängar

• Jordfelsbrytare

Fönster

Bodel

• 13-polig anslutning till dragbil, typ JAEGER

• Flexibelt fällbord “Driftwood” i bodelen, 2 stycken

• Brandvarnare 5

• Walk-in closet

• Uttag 230 V, 3 x

• Hängande förvaringsfack

• Dubbel USB-laddningsport, 2 x

• Face-to-Face-sittgrupp, kan byggas om till säng

LED-belysning

• Komfortbäddmadrass för ombyggnad av sittgrupp

• Pendellampor i bodelen, höjdjusterbara

• F
 örvaringslåda av naturmaterial, vikbar, passar till
förvaringsfack, set bestående av 1 x XL, 1 x L, 2 x M, 2 x kök.

• Indirekt belysning i bodelen, kök och klädskåp

• Fönster, öppningsbart, med dubbelglas och toning
• K
 ombikassetter med mörkläggning och insektsnät,
för samtliga fönster

Konstruktion
• GRP-undergolv
• Sidoväggar med slät plåt
• T
 aklucka DOMETIC-SEITZ Midi-Heki 700 x 500 mm, med
mörkläggningsgardin och insektsskyddsplissé, vardagsrum

• Behållare för färsk- och gråvatten, vardera 13 liter

• Kuddset i linnelook ”Beachy”, 2 stycken
• Förvaringsfickor av filt, 2 stycken

• Rangerhandtag av lättmetall på front och bakdel

Chassi / Säkerhet

PRIS
INKL. 25% MOMS

VIKT I KG

Tillval

beachy 360

beachy 420

beachy 450

TBA

pris på
begäran

o

o

o

Reservhjul med hållare, ersätter däckreparationssats, underliggande montering

26,00

4.360

o

o

o

Antisladdsystem KNOTT ETS Plus

5,70

9.420

o

o

o

0,00

0

1.200

1.200

1.200

0,00

7.360

o

o

o

Dragkåpa med durkplåtsmönster

Upp- / nervägning
Uppvägning av totalvikt, utan teknisk förändring

Fälgar
Lättmetallfälgar, svarta, polerade

Konstruktion
Cykelhållare

9,70

3.530

o

o

o

Förvaringslåda för dragkåpa (transportlåda i aluminium, väder- och temperaturbeständig)

5,10

6.730

o

o

o

“Beachy” solsegel DWT för sidovägg

8,50

3.670

o

o

o

TBA

pris på
begäran

o

o

o

Förlängningsdel för ribbotten, 60 cm

TBA

pris på
begäran

-

-

o

Förvaringslåda av naturmaterial, vikbar, passar till förvaringsfack i litet sideboard, storlek S, 2-pack

2,20

400

o

o

o

Bodel
Ribbottenset, 3-delat, vardera 60 cm

Förvaringslåda av naturmaterial, vikbar, passar till förvaringsfack i hängande hylla, storlek M, 2-pack

1,20

450

o

o

o

Förvaringslåda av naturmaterial, vikbar, passar till förvaringsfack i sittbänk, storlek L, 2-pack

2,70

510

o

o

o

Förvaringslåda av naturmaterial, vikbar, passar till förvaringsfack i stort sideboard, storlek XL

1,80

510

o

o

o

19,90

2.090

o

o

o

Badrum
Bärbar toalett THETFORD Porta Potti 565P

● Standardutrustning

○ Tillval

Allmänna hänvisningar

Tyskland
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I och med publiceringen av denna prislista upphör alla tidigare prislistor att gälla. Priserna är
rekommenderade cirkapriser från fabriken i Fockbek inklusive lagstadgad moms. Vid på- och inbyggnad
av tillbehör och extrautrustning ökar tomvikten, vikten i körklart läge och eventuellt fordonets
höjd. I fråga om viktuppgifterna är det möjligt med avvikelser på upp till fem procent på grund av
bearbetningen av naturmaterial. Innehållet gällde vid tidpunkten för tryckningen. Med förbehåll för
ändringar av konstruktionen och utrustningen samt misstag.

– Ej tekniskt möjligt

Modeller som avbildats i denna broschyren kan vara utrustade med tillval. Vi reserverar oss för s
truktur- och färgavvikelser på grund av svårigheter att återge avbildade föremål i tryck. Det samma
gäller för tekniska ändringar på fordonet, i den mån den sammanlagda produktkvalitén förblir likvärdig
eller blir bättre och användningsändamålet inte hämmas.
Prisuppgifterna gäller endast för ny serietillverkning. Eftermontering av viss specialutrustning är ibland
inte möjlig eller medför avsevärda merkostnader.

BEACHY är ett varumärke som
tillhör Hobby Group.
Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek/Rendsburg
www.hobby-caravaning.de
www.facebook.com/hobby.de

