Tekniske data
og priser

Aktuell pr. august 2022

beachy 360

beachy 420

beachy 450

Total lengde / karosserilengde

5.087 mm / 3.660 mm

5.687 mm / 4.260 mm

5.987 mm / 4.560 mm

Total bredde / innvendig bredde

2.165 mm / 2.044 mm

2.165 mm / 2.044 mm

2.165 mm / 2.044 mm

900 kg

950 kg

1.000 kg

Soveplasser

Teknisk tillatt totalvekt 1

Mål / vekt
Total høyde / innvendig høyde 2

mm

2.675 / 1.900 - 2.050

2.659 / 1.900 - 2.050

2.651 / 1.900 - 2.050

Kjørevekt 3

kg

736

799

816

Nyttelast 4

kg

164

151

184

Teknisk mulig totalvektsøkning til

kg

1.200

1.200

1.200

Konstruksjon (gulv / tak / vegg)

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

Soveplasser
Liggeflate, sittegruppe ombygd til seng
(lengde x bredde)

Fotnoter
1 Teknisk tillatt totalvekt må ikke under noen omstendighet overskrides.
2 Avhengig av modell, utstyr, aksling, dekk, ekstrautstyr og last kan høyden på kjøretøyet variere.
3 Kjørevekten kan avvike med + / - 5% fra opplysningen gitt i EU-forskriften 2007 / 46 / EG vedlegg I avsnitt
2.6 bokstav b, eller i vedlegg III del I avsnitt A eller B, eller i CoC dokumentet, eller i ZB II. Kjørevekten tilsvarer
vognens egenvekt pluss vekten av et minimumsutstyr. Basisutstyret til BEACHY inkluderer 100 prosent fylt
ferskvannsbeholder og veier 13 kg.

4 Lastekapasiteten tilsvarer differansen mellom teknisk godkjent totalvekt og vekt i kjøreklar tilstand.
Den reduseres ved montering av spesialutstyr og tilbehør, og må ta hensyn til vekten av personlig utstyr.
I tillegg er lastemulighetene ikke bare avhengige av vekten i kjøreklar tilstand, faktisk kjøretøyvekt, vekten av
tilbehøret og teknisk godkjent totalvekt, men også av de enkelte akselbelastninger. Forutsetningen for utnyttelse
av kjøretøyteknisk mulig lastekapasitet er en tilsvarende, akselbelastningsavhengig fordeling av lasten.
5 Maks. totalvekt for bagasjen som festes i de fire festebrakettene = 55 kg.
6 Batteridrevet.
7 Inneholder: EU-typegodkjenning, CoC/registreringsdokumenter del ll og godkjenning av gassanlegg.

Standardutstyr
Chassis / sikkerhet

Påbygg

Kjøkkenet

• P
 åløpsbremsesystem med automatisk bremsejustering
KNOTT ANS

• Forteltslist

• S
 kuff til kjøleboks som kan dras helt ut,
Push-Lock lås og Soft-Close

• Nesehjul med kulekoplingsvekt

• Hel inngangsdør med koøye

• Tåkelys

• Todelt bakdør, nedre del sidehengslet, med koøye

• Nødreparasjonssett for dekk

• Surrefester til å sikre last, 4 stk 5

• Vann- og spillvannskanne, hver på 13 liter

• Galvaniserte støtteben

• Vinterrygglener / -lufting, til sittegruppe, senger og overskap

• Elektronisk styrt 12V / 350VA strømforsyning (omformer)

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

• Stabilisatorkobling KNOTT

• Trapp

• Hjulbue med integrert vulstspor for hjulavdekning

• Godkjent for Tempo 100 (EU)

Vinduer
• Tonede, åpningsbare doble vinduer
• Kombikassett med rullgardin- og myggnett til alle vinduer

Påbygg
• Glassfiberbelagt undergulv
• Sidevegger med glatte alu-plater
• T
 akluke DOMETIC-SEITZ, Midi-Heki, 700 x 500 mm med
rullgardin- og myggnettplissee i oppholdsrom
• Manøverhåndtak i lettmetall, foran og bak

• Vask i edelstål

Vann / elektrisk

Bodelen

• FI-jordfeilbryter

• Eget garderoberom

• Røykvarsler 6

• 13-polet kontakt, JÄGER

• Fleksible klappbord i "drivved-dekor", 2 stk

• Stikkontakter 230V, 3 stk

• Vegghengte oppbevaringslommer

• Doble USB ladekontakter, 2 stk

• Face-to-Face sittegruppe, kan gjøres om til seng

LED belysning

• Komfort-overmadrass for ombygging til seng
• O
 ppbevaringsbokser i naturmateriale, sammenleggbare,
tilpasset hyllene, sett med 1 x XL, 1 x L, 2 x M, 2 x kjøkken
• Putesett i lin-look "Beachy", 2 stk

• Hengelamper i oppholdsrom, høydejusterbare
• I ndirekte belysning i oppholdsrom,
kjøkken og garderobeskap

• Oppbevaringslommer i filt, 2 stk

VEKT I KG

VEIL.
UTSALGSPRIS
INKL. MVA.

Ekstrautstyr
beachy 360

beachy 420

beachy 450

Dragdeksel i riflet alu-design utførelse

3,50

1.610,00

o

o

o

Reservehjul med holder, istedenfor nødreparasjonssett, montert under vognen

26,00

4.980,00

o

o

o

Stabiliseringssystem KNOTT ETS Plus

5,70

10.730,00

o

o

o

0,00

0,00

1.200

1.200

1.200

0,00

8.390,00

o

o

o

Chassis / sikkerhet

Totalvektsendring
Totalvektsøkning uten teknisk endring

Felger
Alufelger, svart polért

Påbygg
Sykkelstativ for drag

10,00

4.020,00

o

o

o

Dragboks (aluminium-transportboks, vær og temperaturbestandig)

7,10

7.660,00

o

o

o

"Beachy" solseil DWT til sidevegg

8,50

4.180,00

o

o

o

Bodelen
Oppbevaringsboks av naturmateriale, sammenleggbar, passer til lite skap str. S, 2-pack

2,20

460,00

o

o

o

Oppbevaringsboks av naturmateriale, sammenleggbar, passer til hyller oppe, str. M, 2-pack

1,20

520,00

o

o

o

Oppbevaringsboks av naturmateriale, sammenleggbar, passer under sittebenk och sideboard, str. L, 2-pack

2,70

590,00

o

o

o

Oppbevaringsboks av naturmateriale, sammenleggbar, passer under sittebenk och sideboard, str. XL

1,80

590,00

o

o

o

Oppbevaringsboks av naturmateriale, sammenleggbar, egnet for oppbevaringsrom kjøkken

1,80

290,00

o

o

o

20,50

3.520,00

o

o

o

0,00

2.340,00

o

o

o

Baderom
Bærbart toalett THETFORD Porta Potti 565P inkl. gulvplate
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TBA = vekt/pris p.t. ikke fastsatt

● Standardutstyr

○ Ekstrautstyr

Merknader

Tyskland

Prisliste BEACHY sesong 2023,
Aktuell pr. august 2022

NO

Med denne utgaven av prislisten mister alle tidligere prislister sin gyldighet. Prisene er veiledende
priser fra fabrikken i Fockbek, inkl. lovfestet merverdiavgift. Ved påbygg eller montering av tilbehør
og spesialutstyr økes egenvekten, kjørevekten og eventuelt høyden på kjøretøyet.
For godkjennelsessertifikatet del II/COC, TÜV- og gassgodkjenning krever vi 174,– Euro.
For vektangivelser kan bearbeidingen av naturlige materialer føre til avvik på opptil fem prosent.
Innholdet er i henhold til status ved trykking. Det tas forbehold om endringer av konstruksjon og utstyr
samt om feil. De avbildede modeller angir ikke alltid det standardmessige utstyr. Dekorasjoner og

– Teknisk ikke mulig

illustrasjoner følger ikke med. Trykk og fototekniske avvik kan ikke utelukkes, og det tas forbehold om
avvik i struktur og farge grunnet bruk av naturlige materialer. Rett til tekniske endringer, som beholder
eller forbedrer produktkvaliteten og ikke påvirker bruksformålet forbeholdes.
Angitt pris gjelder kun for fabrikkmontert utstyr i produksjonen. Ved montering i etterkant
kan montering være forbundet med ekstra kostnader eller alternativt ikke være teknisk mulig.

BEACHY - en merkevare fra
Hobby Group.
Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek/Rendsburg
www.hobby-caravan.de

