Tekniset tiedot
ja hinnasto

Voimassa 15.11.2021 alkaen

beachy 360

beachy 420

beachy 450

Kokonaispituus / korin pituus

5.084 mm / 3.660 mm

5.684 mm / 4.260 mm

5.984 mm / 4.560 mm

Kokonaisleveys / sisäleveys

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

15.980 €

16.980 €

17.980 €

Vuodepaikkoja

Suurin sallittu kokonaismassa 1
Hinnat sisältävät alv 24%

Mitat ja painot
Kokonaiskorkeus / sisäkorkeus 2

mm

2.675 / 1.900 - 2.050

2.659 / 1.900 - 2.050

2.651 / 1.900 - 2.050

Omamassa 3

kg

757

799

822

Kantavuus 4

kg

143

151

178

Teknisesti suurin mahdollinen
kokonaismassa

kg

1.200

1.200

1.200

Vahvuudet (lattia / katto / seinät)

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

Vuodepaikkoja
Vuodemitat, istuinryhmä
vuodekäytössä (pituus x leveys)

Huomautukset
1 Suurimman sallitun kokonaismassan määrää ei missään olosuhteissa saa ylittää!
2 Kokonaiskorkeus voi vaihdella mallista, varustetilanteesta, rengastuksesta, lisävarustuksesta ja kuormaamisesta
johtuen.
3 Omamassa voi direktiivi 2007 / 46 / EG liite I kappale 2.6 kirjain b tai liite III osa I kohta A tai B tai CoC tai ZB
II mukaisesti ilmoitetusta määrästä poiketa + / - 5 %. Se tarkoittaa vakiovarusteisen vaunun painoa lisättynä
perusvarustuksen painolla. BEACHYn perusvarustukseen kuuluu 100-prosenttisesti täytetty makean veden säiliö,
jonka paino on 13 kg.

4 Kantavuus on suurimman sallitun kokonaismassan ja omamassan erotus. Kantavuus pienenee erikois- ja lisävarusteiden painon määrällä. Vaunua lastattaessa on myös huomioitava suurin sallittu akselipaino sekä lastin tasainen
jakautuminen eri puolille vaunua; se vaikuttaa oleellisesti myös vaunun vedettävyyteen ja turvallisuuteen.
5 Paristokäyttöinen.
6 Sisältö: Hyväksyntä/EU-tyyppihyväksyntä, CoC/rekisteröintiasiakirjat osa II ja kaasutestitodistus.

Vakiovarustus
Alusta ja turvallisuus

Rakenteet

Keittiö

• KNOTT-kuulakytkin

• Askelma

• Kylmälaukku DOMETIC CK 40D Hybrid, 38 ltr, 12/230V

• Työntöjarru automaattisella säädöllä KNOTT ANS

• Telttatalista

• K
 aappi kylmälaukulle, täysin aukeava, pehmeästi
sulkeutuva ja lukittava

• Nokkapyörä, jossa aisapainovaaka
• Takasumuvalot
• Renkaanpaikkaussarja
• Nurkkatuet, täyssinkityt
• R
 ekisteröinti nopeudelle 100 km/t
(missä lainsäädäntö sen sallii)

Ikkunat
• Avattavat ikkunat, tuplalasitetut ja sävytetyt
• K
 ombi-kasettiverhot, joissa pimennys- ja
hyöntessuojaverho, kaikissa ikkunoissa

Rakenteet
• Lasikuitulattia
• Sivuseinät sileää peltiä
• D
 OMETIC SEITZ Midi-Heki-kattoikkuna oleskelutilassa,
700 x 500 mm, pimennys- ja hyttyssuojaverho
• Kevytmetalliset vetokahvat edessä ja takana

• Pyöräkoteloissa kiinnityspaikka tuulisuojalle
• Yksiosainen ulko-ovi, jossa venttiili ja hyttysverkko-ovi

• Teräsallas

• K
 aksiosainen takaluukku, kääntyvä alaosa,
venttiili ja hyttysverho

Vesi / sähkö

• Kiinnityskiskot kuorman sitomiseen, 4 kpl

• Käyttövesi- ja harmaavesikanisteri, 13 ltr
• Sähköisesti ohjattu 12V / 350VA-sähköjärjestelmä

• Talvi-ilmankierto istuinryhmässä, kaapeissa ja vuoteissa

• FI-turvakatkaisin

Oleskelutila

• 13-napainen JAEGER-liitäntäpistorasia

• Kätevä ”Driftwood”-taittopöytä asuinosassa, 2 kpl

• Savuhälytin 5

• Tilava vaatehuone

• Pistorasiat 230V, 3 kpl

• Säilytystilat

• USB-kaksoispistorasia, 2 kpl

• Kasvokkain istuttava -istuinryhmä, vuoteeksi muunneltava

LED-valaistus

• Mukava peite vuoteen muodostamiseksi istuinryhmästä

• Riippuvalot asuintilassa, korkeussäädettävät

• S
 äilytysrasiat luonnon materiaalia, taitettavat, sopivat
säilytystiloihin: 1 kpl XL, 1 kpl L, 2 kpl M, 2 kpl keittiö

• Epäsuora valaistus asuintilassa, keittiössä ja vaatekaapissa

• ”Beachy” -tyynysetti liinavaatekuosia, 2 kpl
• Säilytystaskut huopaa, 2 kpl

Lisäpaino kg

Hinnat sis.
alv:n 24%

Erikoisvarustus

beachy 360

beachy 420

Aisakotelo aaltopeltioptiikkaa

3,50

kysy

o

o

o

Varapyörä telineessä alustan alapuolella, renkaanpaikkaussarjan sijasta

26,00

395,00

o

o

o

Ajonvakautusjärjestelmä KNOTT ETS Plus

5,70

860,00

o

o

o

0,00

0,00

1.200

1.200

1.200

0,00

670,00

o

o

o

Alusta ja turvallisuus

beachy 450

Kokonaismassan korotus / pienennys
Korotettu kokonaismassa ilman teknisiä muutoksia

Vanteet
Kevytmetallivanteet mustin koristein

Rakenteet
Pyöräteline vetoaisaan

10,00

320,00

o

o

o

Aisasäilytyskotelo (alumiini-kuljetuslaatikko, sään- ja lämpötilan kestävä)

7,10

610,00

o

o

o

”Beachy” DWT-aurinkovarjo sivuseinälle

8,50

330,00

o

o

o

Oleskelutila
Järjestelyboxi luonnonmateriaalia, taitettava, sopiva sivuseinälle, pieni, koko S, 2 kpl

2,20

35,00

o

o

o

Järjestelyboxi luonnonmateriaalia, taitettava, sopiva hyllyn säilytyslokeroihin, koko M, 2 kpl

1,20

40,00

o

o

o

Järjestelyboxi luonnonmateriaalia, taitettava, sopiva istuinlaatikkoon, suuri, koko L, 2 kpl

2,70

45,00

o

o

o

Järjestelyboxi luonnonmateriaalia, taitettava, sopiva sivuseinälle, suuri, koko XL

1,80

45,00

o

o

o

20,50

240,00

o

o

o

0,00

160,00

o

o

o

Pesutila
Kannettava WC THETFORD Porta Potti 565P sis. THETFORD-lattialevyn

Maaspesifikaatiot
Rekisteröintiasiakirjat (sisältyvät Suomessa vaunun suositushintaan) 6

● Vakiovarustus

○ Erikoisvarustus

Yleistä huomioitavaa
Hinnasto BEACHY mallivuosi 2022,
Voimassa 15.11.2021 alkaen

FIN

Tämän hinnaston ilmestyessä kaikki aikaisemmat hinnastot lakkaavat olemasta voimassa. Kaikki hinnat
ovat sitoumuksetta vapaasti tehtaalla Fockbekissa sisältäen voimassa olevan arvonlisäveron. Lisävarusteet lisäävät vaunun omapainoa sekä suurinta sallittua kokonaispainoa sekä mahdollisesti kokonaiskorkeutta. Paino- ja mittatiedot voivat vaihdella luonnollisista materiaaleista johtuen +/-5%. Tämän
hinnaston tiedot perustuvat painoajankohdan tilanteeseen. Oikeudet kaikkiin muutoksiin rakenteissa ja
varustuksessa pidätetään.

– Ei teknisesti mahdollista

Saksa
Kuvastossa kuvatuissa vaunuissa saattaa olla erikoisvarusteita ja koristeita, jotka eivät kuulu vakiotoimitukseen. Erot rakenteissa ja väreissä tämän kuvaston ja lopullisten tuotteiden välillä saattavat vaihdella
emmekä ota niistä vastuuta. Pidätämme itsellämme myös oikeuden teknisiin ja muihin muutoksiin niistä
etukäteen ilmoittamatta.
Kaikki annetut hinnat koskevat tehtaan uusien ajoneuvojen valmistusta. Tiettyjen erikoisvarusteiden
jälkiasennus ei ole mahdollista tai aiheuttaa lisäkuluja.

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

