
Tekniske data og pris 

Sovepladser

Totallængde / karosserilængde

Totalbredde / indvendig bredde

Teknisk tilladte totalvægt 1

Pris inkl. moms og  
leveringsomkostninger

5.084 mm / 3.660 mm

2.165 mm / 2.072 mm

900 kg

118.950 kr.

5.684 mm / 4.260 mm

2.165 mm / 2.072 mm

950 kg

127.950 kr.

5.984 mm / 4.560 mm

2.165 mm / 2.072 mm

1.000 kg

135.950 kr.

Mål/vægte
Totalhøjde / indvendig ståhøjde 2 mm 2.675 / 1.900 - 2.050 2.659 / 1.900 - 2.050 2.651 / 1.900 - 2.050

Vægt i køreklar tilstand 3 kg 757 799 822 

Lasteevne 4 kg 143 151 178

Maks teknisk tilladt totalvægt kg 1.200 1.200 1.200 

Karrosseritykkelse (gulv / tag / væg) mm 37 / 31 / 31 37 / 31 / 31 37 / 31 / 31 

Sovepladser
Liggeflade, ved opredning  
(længde x bredde) mm 2.000 x 1.800 2.000 x 1.800 2.400 x 2.000 

1 Den teknisk tilladte totalvægt må aldrig overskrides.

2 Køretøjets højde kan variere afhængigt af model, udstyrstilstand, aksel, dæk, specialudstyr og last.

3 Vægten i køreklar stand kan iht. Retningslinje 2007 / 46 / EG bilag I afsnit 2.6 bogstav b eller i bilag III del I afsnit 
A eller B aller de i COC angivet værdier variere + / - 5 %. I angivelsen er egenvægten inkl. standardudstyr, tillagt 
grududstyret. BEACHY's basisudstyr omfatter ferskvandsbeholderen, der er fyldt til 100 % og vejer 13 kg.

4 Lasteevnen svarer til differencen mellem den teknisk tilladte totalvægt og vægten i køreklar tilstand. Den  
reduceres ved montering af ekstraudstyr og tilbehør, og den skal tage højde for vægten af personligt udstyr.  
Desuden afhænger lasteevnen ikke kun af vægten i køreklar tilstand, køretøjets faktiske vægt, tilbehørets  
vægt og den teknisk tilladte totalvægt, men også af de pågældende akseltryk. En passende akseltrykafhængig 
lastfordeling er en forudsætning for at kunne udnytte køretøjets teknisk mulige lasteevne.

5 Batteridrevet.

6 Indeholder: Homologering/EU-typegodkendelse, CoC/indregistreringspapirer del II og gaskontrolattest.
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beachy 360 beachy 420 beachy 450



Chassis / sikkerhed
• KNOTT-Antislingerkobling 
•  Selvjusterende påløbsbremse KNOTT ANS 
• Næsehjul med kugletryksmåler 
• Tågelygte 
• Dæk-nødreparationssæt 
• Galvaniserede støtteben 
• Tempo 100 godkendt 

Vindue
• Oplukkelig dobbelttonede hængevinduer 
•  Kombikasette med mørk- og myggenetsgardin for alle 

vinduer

Karosseri
• Glasfiberunderbund 
• Glatte sideplader 
•  DOMETIC SEITZ Midi-Heki, 700 x 500 mm tagluge med 

integreret mørklægnings- og insektnet, opholdsrum 
• Rangergreb i letmetal i både for og bagende
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Standardudstyr

Ekstraudstyr

Karosseri
• Indgangstrin 
• Forteltliste 
• Hjulkasseafdækning med gummilæbe 
•  Dør med insektnet. 
• Todelt dør i bagenden med insektnet
• 4 isofixbeslag til at holde på bagagen
• Vinterventilation ved siddegruppe, skabe og seng 

Beboelse
• To fleksible klapborde
• Klædeskab 
• Hængefag 
• Siddegruppe, kan ombygges til seng 
• Komfort topmadras til opredning af siddegruppen
•  Kasser til opbevaring, sæt består  

af 1 x XL, 1 x L, 2 x M, 2 x køkken 
• Pude sæt "Beachy", 2 stk
• Organizer tasker i filt, 2 stk

Køkken
• Køleboks DOMETIC CK 40D, Hybrid, 38 liter, 12V / 230V
• Skuffe til køleboks, udtrækkelig med softclose beslag
• Håndvask i rustfrit stål 

Vand / Elektronik
• Friskvands og spildevandsbeholder, begge 13 liter 
• Elektronisk strømforsyning 12V / 350VA
• FI-relæ 
• 13-Polet JAEGER stik 
• Røgalarm 5

• Stikdåse 230V, 3x
• USB stikdåse 

LED belysning
• Lyspendel, højdeindstillelig 
•  Indirekte belysning i bodelen, køkkenet og klædeskabet 
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Chassis / sikkerhed
Træktøjsafdækning i riffeloptik 3,50 TBA o o o 
Reservehjul med holder, i stedet for dæk-reparationssæt, monteret under bunden 26,00 3.242,00 o o o 
Stabiliseringssystem KNOTT ETS Plus 5,70 6.996,00 o o o 

Op- / nedvejning
Opvejning uden tekniske ændringer 0,00 0,00 1.200 1.200 1.200 

Fælg
Alufælge sort poleret 0,00 5.467,00 o o o 

Karosseri
Cykelholder placeret på træktøjet 10,00 2.620,00 o o o 
Træktøjskasse (alu transportboks) 7,10 4.997,00 o o o 
"Beachy" solsejl til sidevæggen 8,50 2.729,00 o o o 

Beboelse
Opbevaringskasse, sammeklappelig til siden, str S, 2 stk 2,20 294,00 o o o 
Opbevaringskasse, sammeklappelig til hængereol, str M, 2 stk 1,20 336,00 o o o 
Opbevaringskasse, sammeklappelig til bænken, str L, 2 stk 2,70 378,00 o o o 
Opbevaringskasse, sammeklappelig til siden, str XL 1,80 378,00 o o o 

Bad
Transportabelt toilet THETFORD Porta Potti 565P inkl. THETFORD-bundplade 20,50 1.974,00 o o o 

Landespecifikt
CoC og gasprøvningsattest 6 0,00 1.526,00 o o o 

● Standardudstyr  ○ Ekstraudstyr  – Teknisk ikke muligt

Generelle oplysninger
Prisliste BEACHY sæson 2022,  
Status 15. november 2021

Med denne prisliste mister alle tidligere prislister sin gyldighed. Priserne er vejledende og inklusiv moms. 
Ved montering af ekstraudstyr ændrer vægtene sig, vægten i køreklar tilstand og højden på fartøjet. 
Vægtene er angivet under hensyntagen til, at der er tale om naturmaterialer, hvorfor vi forbeholder os 
retten til en afvigelse på +/- fem procent. Angivelserne er disse gældende på tryktidspunktet og vi tager 
forbehold for ændringer i konstruktionerne og udstyr ligesom der tages forbehold for trykfejl. 

De i kataloget afbildede billeder kan indeholde ekstraudstyr og dekorationsmaterialer som ikke er 
standardudstyr. Der kan forekomme afvigelser på farverne i billederne og ligeledes kan struktur en også 
se anderledes ud end på billederne. Der tages forbehold for tekniske ændringer når dette blot er til gavn 
for kvaliteten eller brugen af campingvognen.

Priserne er inklusiv standardudstyret. Efterfølgende fabriksmonteret udstyr kan være forbundet med 
ekstra omkostninger eller være umuligt.

BEACHY er et mærke fra 
Hobby Group.

Tyskland

beachy 360 beachy 420 beachy 450

Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH 
Harald-Striewski-Straße 15 
24787 Fockbek/Rendsburg 
www.hobby-caravaning.de 
www.facebook.com/hobby.de


