
Dane techniczne  
i ceny

Miejsca do spania

Długość całkowita / Długość 
przyczepy

Szerokość całkowita / szerokość 
wnętrza

Dopuszczalna masa całkowita 1

Cena Loco fabryka z  
23% VAT (w PLN)

5.084 mm / 3.660 mm

2.165 mm / 2.072 mm

900 kg

61.492,00 PLN

5.684 mm / 4.260 mm

2.165 mm / 2.072 mm

950 kg

66.579,00 PLN

5.984 mm / 4.560 mm

2.165 mm / 2.072 mm

1.000 kg

71.667,00 PLN

Wymiary i waga
Wysokość całkowita /  
wysokość wnętrza 2 mm 2.675 / 1.900 - 2.050 2.659 / 1.900 - 2.050 2.651 / 1.900 - 2.050

Masa w stanie gotowym do jazdy 3 kg 757 799 822 

Ładowność 4 kg 143 151 178

Technicznie możliwe 
 podwyższenie DMC do 

kg 1.200 1.200 1.200 

Grubość zabudowy  
(podłoga / dach / ściana) 

mm 37 / 31 / 31 37 / 31 / 31 37 / 31 / 31 

Miejsca do spania
Miejsce do leżenia, przebudowa łóżek 
w siedzisko (długość x szerokość) 

mm 2.000 x 1.800 2.000 x 1.800 2.400 x 2.000 

1 Nie przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej.

2 Wysokość pojazdu może się różnić w zależności od modelu, stanu wyposażenia, ogumienia, wyposażenia specjal-
nego i ładunku.

3 Masa w stanie gotowym do jazdy może odbiegać od wartości znamionowej, wymienionej w dyrektywie 2007 / 46 
/ WE, załącznik I ustęp 2.6 punkt b lub załącznik III część I ustęp A lub B lub w normie CoC lub na karcie pojazdu 
ZB II o + / -5%. Obejmuje ona ciężar własny przyczepy kempingowej z wyposażeniem seryjnym. W skład podsta-
wowego wyposażenia BEACHY wchodzi kanister świeżej wody, ważący 13 kg przy całkowitym napełnieniu.

4 Ładowność odpowiada różnicy technicznie dopuszczalnej masy całkowitej i masy w stanie gotowym do jazdy. 
Montaż wyposażenia specjalnego i akcesoriów zmniejsza możliwą ładowność, należy również uwzględnić ciężar 
wyposażenia osobistego. Poza tym możliwa ładowność zależy nie tylko od masy w stanie gotowym do jazdy, 
rzeczywistej masy pojazdu, ciężaru wyposażenia i technicznie dopuszczalnej masy całkowitej, ale również od 
danych nacisków na osie. Warunkiem wykorzystania możliwej technicznie ładowności jest odpowiednie, stosowne 
do nacisku na osie, rozłożenie ładunku.

5 Zasilanie bateryjne.

6 Zawartość: homologacja / homologacja typu, certyfikat zgodności (CoC) / dokumenty rejestracyjne pojazdu część II 
oraz świadectwo szczelności instalacji gazowej.
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Rama / bezpieczeństwo
• Zaczep z systemem stabilizacji KNOTT

•  System hamowania najazdowego KNOTT ANS z  
automatyczną regulacją szczęk 

• Koło podporowe z wagą do mierzenia nacisku dyszla na hak 

• Tylne światło przeciwmgielne 

• Zestaw do naprawy opon 

• Wysuwane wsporniki narożne, ocynkowane w całości

• Ograniczenie prędkości do 100 km/h 

Okna
• Okno bez ramy, uchylne, podwójnie przeszklone  

i przyciemnione 

•  Kasety typu kombi z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, 
do wszystkich okien

Zabudowa
• Spód pojazdu wykonany z tworzywa TWS

• Ściany boczne pokryte gładką blachą 

•  Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 
700 x 500 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą,  
w części mieszkalnej 

• Uchwyty manewrowe ze stopu metali lekkich w przedniej 
i tylnej części pojazdu 

P
L

Wyposażenie seryjne

Wyposażenie specjalne

Zabudowa
• Stopień przed drzwiami wejściowymi 

• Listwa przedsionka 

• Osłona przeciwwiatrowa wnęki koła z listwą na kedrę

•  Drzwi wejściowe jednoczęściowe, z przeszklonym  
okienkiem i moskitierą

•  Tylna klapa dwuczęściowa, uchylna dolna część,  
z przeszklonym okienkiem i moskitierą

• Oczka mocujące do zabezpieczenia ładunku, 4 sztuki

• Wymuszona wentylacja siedzisk, szafek i łóżek

Część mieszkalna
• Uniwersalny stolik składany „Driftwood” w części  

mieszkalnej, 2 sztuki

• Garderoba 

• Wiszące schowki 

• Siedziska „Face- to-Face” , z możliwością  
przekształcenia w łóżko

• Komfortowy materac nawierzchniowy do modyfikacji 
siedziska

•  Pojemniki z naturalnych materiałów, składane, pasujące do 
schowków, zestaw 1 x XL, 1 x L, 2 x M, 2 x z. kuchenny

• Zestaw poduszek „Beachy” , 2 sztuki

• Filcowe torby do przechowywania, 2 sztuki

Kuchnia
• Lodówka przenośna DOMETIC CK 40D Hybrid,  

38 l, 12 / 230 V 

•  Szuflada do lodówki przenośnej, wysuwana w całości, 
z systemem „soft close” i „push lock” 

• Zlewozmywak ze stali szlachetnej 

Woda / elektryka
• Kanistry na świeżą wodę i wodę szarą, 13 l każdy

• Zasilanie prądem 12V/350 VA, elektronicznie regulowane

• Wyłącznik różnicowoprądowy 

• Wtyczka przyczepy JAEGER, 13 -biegunowa 

• Czujnik dymu 5

• Gniazda 230 V, 3x

• Podwójne gniazdo do ładowania USB, 2x 

Oświetlenie LED
• Lampy wiszące w strefie mieszkalnej, z możliwością  

regulacji wysokości 

•  Pośrednie oświetlenie strefy mieszkalnej,  
kuchni i szafy na ubrania 
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Rama / bezpieczeństwo
Osłona dyszla TBA 576,00 o o o 

Koło zapasowe z uchwytem, zamiast zestawu naprawczego, montowane pod podłogą 26,00 1.779,00 o o o 

System stabilizacji KNOTT ETS Plus 5,70 3.840,00 o o o 

Zwiększenie / zmniejszenie DMC
Zwiększenie DMC bez konieczności zmian technicznych 0,00 0,00 1.200 1.200 1.200 

Felgi
Felgi z metali lekkich, czarne, polerowane 0,00 3.001,00 o o o 

Zabudowa
Bagażnik rowerowy montowany na dyszlu 9,70 1.438,00 o o o 

Skrzynia bagażowa montowana na dyszlu (aluminiowa skrzynia transportowa,  
odporna na działanie warunków atmosferycznych i temperatury) 

5,10 2.743,00 o o o 

Osłona przeciwsłoneczna „Beachy” z DWT, mocowana do bocznej ściany jak markiza 8,50 1.498,00 o o o 

Część mieszkalna
Pojemnik z naturalnego materiału, składany, pasuje do schowków małej komody, wymiar S, zestaw 2 szt. 2,20 161,00 o o o 

Pojemnik z naturalnego materiału, składany, pasuje do schowków półki wiszącej, wymiar M, zestaw 2 szt. 1,20 184,00 o o o 

Pojemnik z naturalnego materiału, składany, pasuje do schowków siedziska, wymiar L, zestaw 2 szt. 2,70 207,00 o o o 

Pojemnik z naturalnego materiału, składany, pasuje do schowków dużej komody, wymiar XL 1,80 207,00 o o o 

Łazienka
Toaleta przenośna THETFORD Porta Potti 565P zuchwytem mocującym do podłogi THETFORD 19,90 1.086,00 o o o 

Specyfikacje krajowe
Dowód rejestracyjny, homologacja, certyfikaty bezpieczeństwa- patrz Przypisy 6 0,00 838,00 o o o 

● Wyposażenie seryjne  ○ Wyposażenie specjalne  – Technicznie niemożliwe

Informacje ogólne

Cennik przyczepy BEACHY sezon 2022,  
Status 15 listopada 2021

Z chwilą opublikowania tego cennika wszystkie dotychczasowe cenniki tracą ważność. Ceny stanowią 
niewiążące zalecane ceny loco fabryka Fockbek i zawierają podatek VAT. W przypadku montażu 
akcesoriów i wyposażenia specjalnego zwiększają się ciężar własny, masa w stanie gotowym do jazdy 
i ewentualnie wysokość pojazdu. Opłata za kartę pojazdu / CoC, badanie TÜV oraz przegląd instalacji 
gazowej wynosi 149,– euro. W związku z zastosowaniem naturalnych materiałów różnice w ciężarze 
mogą wynosić do pięciu procent. Treść oddaje stan w momencie oddania do druku. Zastrzega się 
możliwość zmian konstrukcji i wyposażenia oraz występowania pomyłek. 
Modele przedstawione w prospekcie zawierają częściowo również wyposażenie specjalne lub elementy 

dekoracyjne, nienależące do seryjnego zakresu dostawy. Odchylenia w strukturze i kolorach od 
przedstawionych przedmiotów wyposażenia są zastrzeżone, o ile są one uwarunkowane naturą użytych 
materiałów i zgodne ze standardami handlowymi. To samo dotyczy zmian technicznych pojazdu, pod 
warunkiem zachowania tej samej lub lepszej łącznej jakości produktu i pod warunkiem, że nie mają one 
negatywnego wpływu na cel zastosowania.

Wymienione ceny obowiązują tylko w ramach nowego produktu seryjnego. Późniejsza zabudowa 
określonych artykułów wyposażenia specjalnego może być niemożliwa lub wiązać się ze znacznymi 
kosztami dodatkowymi.

BEACHY jest marką należącą 
do grupy Hobby.

Niemcy

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


