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PRIS / MODELLER 495 UL 660 WQM
Pris inkl. moms og leveringsomkostninger Dkr. 257.950,00 327.950,00

UNDERVOGN 495 UL 660 WQM
Antal aksler 1 2 
Dækstørrelse 185 R 14 C 165 R 13 C 

MÅL/VÆGTE 495 UL 660 WQM
Totallængde mm 7.202 8.325 
Karosserilængde mm 6.012 7.156 
Totalbredde / indvendig bredde mm 2.300 / 2.172 2.500 / 2.367 
Totalhøjde / indvendig ståhøjde 1 mm 2.635 / 1.950 2.637 / 1.950
Teknisk ti lladt totalvægt 2 kg 1.500 2.000 
Vægt i køreklar ti lstand 3 kg 1.297 1.710 
Lasteevne 4 kg 203 290 
Maks teknisk ti lladt totalvægt kg 1.800 2.200 
Lasteevne ved maksimal opvejning kg 478 490 
Teknisk mulig nedvejning ti l kg 1.450 1.900 
Karrosseritykkelse (Gulv / tag / væg) mm 37 / 31 / 31 39 / 31 / 31 
Forteltsmål 5 mm 9.860 10.920 

SOVEPLADSER 495 UL 660 WQM
Antal sovepladser (voksne / børn) 4 4 
Liggefl ade, enkeltseng (længde x bredde) mm 2 x 1.930 x 820 - 
Liggefl ade, Queenseng (længde x bredde) mm - 1.990 x 1.395 
Liggefl ade, ved opredning (længde x bredde) mm 2.040 x 1.500 / 

1.000 2.000 x 1.200 

PLACERING 495 UL 660 WQM
Autarkpakke Forrest venstre Forrest venstre 
Tagklimaanlæg Midten Forrest 
TV holder Siddegruppe Anrett erbord 
Friskvandstank: City vandti lslutning (ekstraudstyr) Bagerst højre Forrest højre 
Udvendig gasudtag, ekstraudstyr Forrest højre Forrest højre 
Placering af udvendigt sti k Forrest højre Forrest højre 
MAXI serviceluge, THETFORD med centrallås, 1000 x 300 mm, kan afl åses Forrest højre Bagerst højre 
Ekstra serviceluge THETFORD med lås (ekstraudstyr) Forrest venstre - 

INTEGRERET TEKNIK 495 UL 660 WQM
Antal sti kdåser 230 V (enkelt / dobbelt) 4 / 2 5 / 1 

CHASSIS / SIKKERHED
  KNOTT-Anti slingerkobling 
  Selvjusterende påløbsbremse KNOTT ANS 

•  Næsehjul 
  Træktøjsafdækning 

•  Låsesystem med en nøgle 
• 3. bremselygte integreret 
• Tågelygte 
•  Støddæmper 
• Dæk-nødreparati onssæt 

  Kraft igere støtt eben 
• Tempo 100 godkendt 

FÆLG
  Alufælge sort poleret

VINDUE
•  Oplukkelig dobbeltt onede hængevinduer 

  Kombikassett e med mørklægnings- og insektnet ved alle 
vinduer (ikke bad) 

KAROSSERI
  DOMETIC SEITZ Midi-Heki, 700 x 500 mm tagluge med 
integreret mørklægnings- og insektnet, opholdsrum 

  DOMETIC SEITZ Mini-Heki, 400 x 400 mm tagluge med 
integreret mørklægnings- og insektnet, soveværelset 

  DOMETIC SEITZ Mini-Heki, 400 x 400 mm tagluge med 
integreret mørklægnings- og insektnet, baderum 

  Indgangsdør i et stykke. Døren er ekstra bred og har vindue, 
skraldespand, hylder og insektnet, modelafh ængig 

  Greb ved indgangen 
• Indgangstrin 
•  Integrerede forteltslister 

KAROSSERI
•  Isolerede hjulkasser 
•  Hjulkasseafdækning med gummilæbe 

  LED forteltslampe 
•  Gaskasse med plads ti l 2 x 11 kg gasfl asker 
•  Vinterventi lati on ved siddegruppe, skabe og seng 

BEBOELSE
•  Enhåndsbetjent søjlebordstel 

  Klædeskab med belysning 
  Overskabe med Soft close 

• Opbevaringsplads under siddegruppen 

MØBELDEKOR
• Uni sort/ nøddebrun 

STOFKOMBINATIONER
• Pico 

KØKKEN
  Design blus „Gas-on-glass“ med 3 blus og elektronisk 
antænding

• Stålvask og design armatur 
  Krydderihylde ved køkkenoverskab 
  Fuldt udtrækkelig skuff e med soft close og push-lås 

• Besti kindsats 

BAD
• Drejetoilet THETFORD 

VAND / GAS / ELEKTRONIK
• Rullebar spildevandstank 23,5 liter 
• Vandpumpe 

VAND / GAS / ELEKTRONIK
•  Gasregulator med overtrykssikring (DIN EN 12 864 

gælder ikke DK) 
• Gasventi ler i køkkenblokken 

  Separat kontakt ti l børnene 
•  Elektronisk strømforsyning 12V / 350VA 
• FI-relæ 
•  Udvendig forteltsti kdåse, inkl. 230 V udgang, SAT- / 

TV-ti lslutning 
•  Antennesti k med kabelføring 
•  13-Polet JAEGER sti k 
• Røgalarm 6

• USB-dobbelt sti kdåse 

SMART HOME
  HOBBY CONNECT, styring af teknikken med 
Hobby-betjeningspanel og Bluetooth App 

LED BELYSNING
  Hyggebelysning, modelafh ængig 

• Svanehalslampe i soveværelset 

VARME / KLIMA
•  Varme TRUMA Combi 6 inkl. 10 liter varmtvandsbeholder 

og frostsikringsventi l 

Status 15. november 2021

● Standardudstyr  – Teknisk ikke muligt

TEKNISKE DATA
MAXIA 2022

Beskrivelserne ti l fodnoterne er anført på bagsiden.

HOBBYKOMPLET
UDSTYRET

 Highligts af HOBBYKOMPLET-udstyret
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MAXIA

CHASSIS / SIKKERHED 495 UL 660 WQM
Reservehjul med holder, i stedet for dæk-reparati onssæt, monteret under bunden 26,00 3.242,00 o - 
Kugletryksmåler integreret i næsehjulet 0,60 1.369,00 ● o 
Stabiliseringssystem KNOTT ETS Plus 5,70 6.996,00 o o 
KNOTT „KS 25“-tyverisikring ti l trækhoved 0,30 1.478,00 o o 

OP- / NEDVEJNING 495 UL 660 WQM
Nedvejning uden tekniske ændringer 0,00 0,00 1.450 1.900 
Opvejning uden tekniske ændringer 0,00 3.586,00 1.550 - 
Opvejning med tekniske ændringer ti l enkeltaksel 25,00 3.586,00 1.750 / 1.800 - 
Opvejning med tekniske ændringer ti l dobbeltaksel 8,00 4.560,00 - 2.200 

KAROSSERI 495 UL 660 WQM
Baglygte med dynamisk blinklys 1,00 2.083,00 o o 
THULE OMNISTOR 6300 tagmarkise, bredde 350 cm, dybde 250 cm 29,00 10.027,00 o - 
THULE OMNISTOR 6300 tagmarkise, bredde 450 cm, dybde 250 cm 35,00 14.176,00 - o 
Cykelholder på træktøjsafdækning THULE, ti l 2 cykler, nytt elast 60 kg 10,00 2.620,00 o o 
Bagmonteret cykelholder THULE, ti l 2 cykler, nytt elast 40 kg 7,50 2.738,00 o o 
Ekstra serviceluge THETFORD med lås (ekstraudstyr) 0,50 2.184,00 o - 

SENGE 495 UL 660 WQM
Sengeudvidelse ti l enkeltsenge med ekstra hynde 5,00 3.124,00 o - 

BAD 495 UL 660 WQM
Insektnet ti l badeværelsesvinduet 1,50 957,00 - o 

VAND / GAS / ELEKTRONIK 495 UL 660 WQM
Friskvandstank, 47 liter 25,00 1.386,00 o ● 
Gastrykregulator TRUMA DuoControl, inkl. automati sk skift , crashsensor og gasfi lter 2,20 3.267,00 o o 
Smart trailer system (køretøjsnivellering og gaslevel via e-trailer app) 0,80 1.974,00 o o 
7-/13-polet adapter ti l bilti lslutningskabel 0,30 319,00 o o 
City-vandti lslutning 0,50 1.705,00 o o 
Udvendig gasudtag, ekstraudstyr 1,50 2.007,00 o o 
Vandpumpe 0,40 437,00 o o 
12 V autarkpakke inkl. lader med booster, batt eri, batt erisensor og batt erikasse, kun i forbindelse med 
TFT-betjeningspanel (CI-BUS) 29,00 5.837,00 o o 
Lader ti l 12 V strømforsyning med booster, batt erisensor og batt erikasse, kun i forbindelse med TFT-betjeningspanel 2,80 3.217,00 o o 
Kuliltealarm 0,50 865,00 o o 

SMART HOME 495 UL 660 WQM
HOBBY CONNECT+, fj ernstyring ti l teknikken ombord med app via mobiltelefoni 7 0,60 6.802,00 o o 

VARME / KLIMA 495 UL 660 WQM
Varme TRUMA  Combi 6 E, i stedet for Combi 6 1,10 5.518,00 o o 
Gulvtemperering t.o.m. model 540 4,00 5.098,00 o - 
Gulvtemperering fra model 545 6,00 6.324,00 - o 
Centralvarme ALDE COMPACT 3020 8 41,50 22.465,00 - o 
Tagklimaanlæg DOMETIC FreshJet inkl. CI-BUS, med varmefunkti on, 2,2 KW uden belysning 32,00 17.283,00 o o 
Forberedt ti l tagklimaanlæg 1,50 613,00 o o 

MULTIMEDIE 495 UL 660 WQM
TV holder inkl. ti lslutning uden videokabel (cinch) 9 2,00 2.150,00 o o 
TV antennemast TELECO 0,90 1.881,00 o o 

LANDESPECIFIKT 495 UL 660 WQM
CoC og gasprøvningsatt est 10 0,00 1.526,00 o o 

MAXIA

CHASSIS / SIKKERHED 495 UL 660 WQM
Kugletryksmåler integreret i næsehjulet ● o 

VINDUE 495 UL 660 WQM
Frontvindue med integreret mørklægnings- og insektnet ● - 
Panoramafrontvindue med fuldintegreret mørklægningsgardin og myggenet - ● 
Panorama tagvindue „HOBBY TOP“, oplukkeligt, tonet og med dobbeltglas - ● 

KAROSSERI 495 UL 660 WQM
Centralt låsesystem THETFORD ti l serviceluge, 752 x 310 mm, låsbar - ● 
MAXI serviceluge, THETFORD med centrallås, 1000 x 300 mm, kan afl åses ● - 

BEBOELSE 495 UL 660 WQM
Opvarmet garderobe ved indgangen - ● 
 TV-bord med belyst vitrineskab - ● 
Rumdeler ved køkkenet i industi relt design - ● 

KØKKEN 495 UL 660 WQM
DOMETIC køleskab 133 liter, 10er serie, inkl. 12 liter frostboks, med dobbeltanslag og absorberteknik ● - 
DOMETIC køleskab, 157 liter, 10er serie, inkl 18 liter frostboks, med dobbeltanslag og kompressorteknik - ● 
Hjørneskab med masser af plads - ● 
 Køkkenvæg med integreret mørklægnings- og insektnet, køkkenlampe 230V sti kdåse, hylder og USB-sti kdåse ● - 

SENGE 495 UL 660 WQM
Enkeltsenge ● - 
Queenseng - ● 
Sengerammen har monteret gastryksfj eder for lett ere åbning, dobbeltsenge og queenseng - ● 
Mekanisk støddæmper ti l lamelbund ti l enkeltsenge ● - 
7-zonet koldskumsmadras ti l dobbeltseng - ● 
7-zonet koldskumsmadras ti l enkeltsenge ● - 

BAD 495 UL 660 WQM
Toiletrum med separat brusekabine, modelafh ængig - ● 
Kompakt badeværelse med håndvask og toilet (modelafh ængig) ● - 
Oplukkelig hængevindue i mælkeopti k - ● 

VAND / GAS / ELEKTRONIK 495 UL 660 WQM
Friskvandstank, 25 liter ● - 
Friskvandstank, 47 liter o ● 
 Betjeningspanel ti l lyssystemet og vandstandsmåler ● - 

LED BELYSNING 495 UL 660 WQM
Belyst hjørnereol i siddegruppen, modelafh ængig ● - 
Læsespots med farvespil, kan dæmpes i tre niveauer, i siddegruppen ● - 
Svanehalslampe i siddegruppen - ● 

EKSTRAUDSTYR

● Standardudstyr    ○ Ekstraudstyr  – Teknisk ikke muligt Beskrivelserne ti l fodnoterne er anført på bagsiden. Highligts af HOBBYKOMPLET-udstyret

HOBBYKOMPLET
UDSTYRET

KONFIGURATOR MODELSØGER VIRTUEL RUNDGANG

Sammensæt selv din drømmevogn. Med 
modelsøgeren er det let at sammensætte 
vognen præcist efter dine behov. Let og 
enkelt på din PC, Tablet eller smartphone.

Hvilken Hobbytype er du? 
Med modelsøgeren kan du 
søge på lige den indretning 
eller størrelse der passer dig.

360 grader rundvisning af din 
Hobby. Klik på modelsøgeren!

360.hobby-caravan.de/dk 360.hobby-caravan.de/dk 360.hobby-caravan.de/dk



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

TYSKLAND

DK 

DIN AUTORISEREDE FORHANDLER

ALTID TÆT PÅ
Cirka 500 autoriserede for-
handlere står klar til at hjælpe.

GENERELLE OPLYSNINGER
Prisliste Campingvogn Maxia Sæson 2022, 
Status 24.01.2022

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.

1 Køretøjets højde kan variere og være op til 120 mm højere afhængigt af model, 
udstyrsvariant, aksel, dæk, specialudstyr og last.

2 Den teknisk tilladte totalvægt må aldrig overskrides.

3 Vægten i køreklar tilstand kan afvige med +/- 5 % fra den nominelle værdi, der er omtalt 
i direktiv 2007/46/EF, bilag I, punkt 2.6, litra b), eller i bilag III, del I, afsnit A eller B, 
samt iCoC eller registreringsattesten, del II. Den indbefatter standardcampingvognens 
egenvægt plus grundudstyret. Grundudstyret omfatter en fuldstændigt fyldt 11 kilos 
aluminiumsflaske, den 100 procent fyldte friskvandstank samt fyr og evt. toiletskylletank.
Grundudstyret vejer følgende for modellerne 495 UL: 52 kg; 660 WQM: 74 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 Forteltmålet er baseret på omkredsmålet og er ikke altid fyldestgørende for valget af 
forteltets størrelse. Målene gælder for fortelte som er fuldt integreret i forteltslisten. 
Forteltmålet kan ændre sig på grund af eksempelvis ekstraudstyr, hjulstørrelse og last. 
For at sikre et helt korrekt forteltmål anbefaler vi at måle omkredsen individuelt.

6 Batteridrevet.

7 Tilknyttede omkostninger – flere oplysninger om Hobby Connect+ kan findes i 
produktbeskrivelsen. Tilgængeligheden er landespecifik.

8 I kombination med dette ekstraudstyr bortfalder servicelugen.

9 Indbygning af fjernsynsholder / TV-arm på 495 UL giver plads til en skærm op til 22". 
(maks. udvendige mål 535 x 351 x 50 mm). På 660 WQM er den 32".

10 Indeholder: Homologering/EU-typegodkendelse, CoC/indregistreringspapirer del II og 
gaskontrolattest.

NOTER

PRODUCERET I TYSKLAND


