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beachy 360

Maten en gewichten
Totale lengte
Opbouwlengte
Totale breedte
Totale hoogte / stahoogte
Bedmaat ombouw zitgroep
Maximum aslast
Massa rijklaar
Bijlading
Dikte vloer / dak / wand

beachy 420

beachy 450

€ 14.900

€ 16.100

€ 17.200

508
366
217
268 / 190 - 205
200 x 180
1200
757
443
37 / 31 / 31

568
426
217
266 / 190 - 205
200 x 180
1200
799
401
37 / 31 / 31

598
456
217
265 / 190 - 205
200 x 240
1200
822
378
37 / 31 / 31

Alle maten in cm en gewichten in kg
UITLEG GEWICHTEN EN LAADVERMOGEN
De massa rijklaar kan +/- 5% afwijken. Op het kentekenbewijs wordt de massa rijklaar vermeld. Dit is het ledig gewicht verrmeerderd met de basisuitrusting. Het laatste is
een gereserveerd laadvermogen voor de standaard kampeeruitrusting.
De basisuitrusting van de BEACHY omvat de tot 100 % gevulde verswatertank en bedraagt 13 kg.
In Nederland wordt voor de BEACHY standaard de technisch maximale massa op het kenteken vermeld. De toegestane maximale massa (aslast) kunt u desgewenst laten
verlagen door uw kentekenbewijs met een aanvraagformulier op te sturen naar de RDW. Meer informatie hierover en het aanvraagformulier vindt u op www.rdw.nl.

Standaarduitrusting
Chassis / Veiligheid
l KNOTT stabilisatorkoppeling
l KNOTT ANS oploopremsysteem met automatische
nastelling
l Neuswiel met geïntegreerde kogeldrukmeter
l Mistlamp achter
l Bandenreparatieset
l Verzinkte uitdraaisteunen
l Geschikt voor toelating 100 km (D)
Ramen
l Venster, uitstelbaar, dubbelwandig en getint
l Combicassette met verduisterings- en insectenplissé
voor alle ramen
Opbouw
l Polyester ondervloer
l Zijwanden in glad aluminium
l Dakluik DOMETIC SEITZ Midi-Heki 700 x 500 mm,
met verduisterings- en insectenplissé in woonruimte
l Lichtmetalen rangeergrepen voor en achter

Opbouw
l Opstap
l Voortentlijst
l Wielkastlijst met rubberen lip voor windschort
l Eéndelige deur met bullseye en insectenhor
l Tweedelige achterdeur. onderste deel draaibaar, met
bullseye en insectenhor
l Bevestigingsogen voor lading, 4 stuks
l Winterventilaltie bij zitgroep, kasten en bedden
Wonen
l 2 flexibele klaptafels “Drijfhout” in woongedeelte
l Inloop kledingkast
l Hangkasten
l Face-to-face zithoek, om te bouwen tot bed
l Comfort-Topper voor bedombouw zitgroep
l Opbergboxen van natuurlijk materiaal,voor opbergvakken; set bestaat uit 1x XL, 1x L, 2x M, 2x keuken
l “Beachy” kussenset in linnenoptiek, 2 stuks
l Vilten tassen, 2 stuks

Keuken
l Dometic CK 40D Hybrid koelbox, 38 liter, 12 / 230 V
l Lade voor koelbox, volledig uittrekbaar, Soft-Close en
Push-Lock sluiting
l RVS spoelbak
Water / Elektra
l Schoon- en afvalwatercontainer, elk 13 liter
l Elektronisch geregelde stroomvoorziening 12 V / 350 VA
l Aardlekschakelaar
l 13-polige JAEGER stekker
l Rookmelder (op batterij)
l 230 V contactdoos, 3 x
l Dubbele USB aansluiting, 2 x
Verlichting
l Pendellampen in woongedeelte, in hoogte verstelbaar
l Indirecte verlichting in woongedeelte, keuken
en kledingkast

Optionele uitrusting
Chassis veiligheid
Stalen reservewiel met houder, onder bodem gemonteerd, in plaats van bandenreparatieset
Stabilisator systeem KNOTT ETS Plus
Velgen
Lichtmetalen velgen, zwart gepolijst
Opbouw
Fietsenrek op dissel
Disselkast (aluminium tansportbox, weer- en temperatuurbestendig)
“Beachy” zonneluifel DWT
Wonen
Opbergbox van natuurljk materiaal, vouwbaar, passend op zijplank klein, grootte S, set van 2
Opbergbox van natuurljk materiaal, vouwbaar, passend op hangregaal, grootte M, set van 2
Opbergbox van natuurljk materiaal, vouwbaar, passend in zitbank, grootte L, set van 2
Opbergbox van natuurljk materiaal, vouwbaar, passend op zijplank groot, groote XL
Badkamer
Draagbaar toilet THETFORD Porta Potti 565P

KG
26
5,7

EURO
390
835

0

655

9,7
5,1
8,5

315
595
325

2,2
1,2
2,7
1,8

35
40
45
45

19,9

235

De verkoopprijzen en inbouwmogelijkheden van de accessoires gelden alleen indien opgegeven vóór
het verlopen van de specificatiedatum. Deze prijzen zijn alleen geldig bij inbouw en levering af fabriek.

15 november 2021. Alle prijzen zijn incl. 21% BTW, transport naar de dealer, rijklaarmaak kosten, kentekenbewijs en verwijderingsbijdrage. Prijswijzigingen, technische veranderingen, druk en zetfouten voorbehouden. Alle voorgaande prijslijsten vervallen met het uitkomen van deze prijslijst. Prijzen zijn geldig tot 1 januari 2022.

