
PRIS
Pris inkl. 25% moms 295.800 kr
UNDERREDE
Antal axlar 1 
Däckstorlek 185 R 14 C
MÅTTUPPGIFTER / VIKTER
Längd 6.751 mm
Karosslängd 5.574 mm
Total bredd / invändig bredd 2.300 / 2.172 mm
Totalhöjd / fri takhöjd 1 2.644 / 1.950 mm
Tekniskt tillåten totalvik 2 1.500 kg
Tjänstevikt 3 1.277 kg
Lastvikt 4 223 kg
Påbyggnadens tjocklek (golv / tak / vägg) 37 / 31 / 31 mm
A-mått 5 9.360 mm
BÄDDPATSER
Antal sovplatser (vuxna / barn) 2 / 1 
Bäddmått, enkelbäddar (längd x bredd) 2 x 1.940 x 830 mm
Bäddmått, ombyggnad sittgrupp till bädd (längd x bredd) 1.840 x 780 mm
PLACERING
12V - paket Front, vänster 
Takklimatanläggning Mitt 
TV-fäste 6 6 Skänk 
Placering färskvattentank, tillval cityvatten Bak, vänster 
Utvändigt gasoluttag Mitt, höger 
230 V - och TV / SAT -uttag i förtält Mitt, höger 
TEKNISK UTRUSTNING
Antal uttag 230 V (enkel / dubbel) 4 / 1 

CHASSI / SÄKERHET
WINTERHOFF Stabilisatorkoppling WS 3000 
Påskjutsbroms med automatisk bromsjustering (KNOTT ANS) 
Ökning av lastkapaciteten med tekniska ändringar för enkelaxel
Bagageutrymme 
Rymligt hörnunderskåp 
Låssystem med samma nyckel till allt 
3:e bromslykta integrerad 
Dimbakljus 
Hjulstötdämpare 
Manövreringssystem EASY DRIVER pro 1.8
Reparationssats vid punktering 
Förstärkta stödben 
Indikering av vertikal belastning på stödhjul 
Tempo 100 godkänd (Tyskland)
Stabiliseringssystem KNOTT ETS Plus 
FÄLGAR
Stålfälgar silver med navkapsel 
FÖNSTER
Fönster, öppningsbart, med dubbelt glas och toning 
Framruta med helintegrerad mörkläggningsgardin och insektsnät 
Kombikassetter med mörkläggnings- och insektsrullgardin, för alla rutor (förutom badrum) 
KAROSS
Taklucka DOMETIC-SEITZ Midi-Heki 700 x 500 mm, med mörkläggningsgardin 
och insektsskyddsplissé, Vardagsrum 
Taklucka DOMETIC-SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm, med mörkläggningsgardin 
och insektsskyddsplissé, Sovrum 
Taklucka DOMETIC-SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm, med mörkläggningsgardin 
och insektsskyddsplissé, Badrum 
Entrédörr med fönster, sopkorg, hyllor och insektsskyddsplissé i dörramen 
Markislister med avrinning, front / bak 
Isolerade Hjulhus 
Skärmkant med list för hjulhusskydd 
LED-förtältlampa 
Lucka till förvaringsutrymme THETFORD med centrallås, 752 x 310 mm, låsbar 
KAROSS
Klädskåp med innerbelysning 7

Överskåp med stort förvaringsutrymme och luckor med softstängning 
Förvaringsfack under sittgrupp 
Tv-möbel med belyst vitrin, inkl. ett set exklusiva Hobby-glas 

MÖBELDEKOR
Ashai Esche / Magnolia 
KLÄDSELKOMBINATION
Manos 
KÖK
Super-Slim-Tower-Kylskåp DOMETIC, 150 Liter, inkl. uttagbart 15-Liter- frysfack 
Kombination med gasspis och diskho av rostfritt stål, med 3 lågor, elektrisk tändning 
och tvådelad glaskåpa 
Lådor och förvaringskorgar som kan dras ut helt och har automatisk stängning samt 
tryckknappslås 
Köksvägg med helintegrerad mörkläggnings- och insektsrullgardin, kökslampa, 230 
V-uttag och USB-laddningsport 
SOVPLATS
Uppfällningsmekanism för ribbotten, mekanisk 
BADRUM
Kompaktbadrum med handfat och toalett
Vridbar toalett från THETFORD 
Fönster, mjölkvitt glas, öppningsbart 
VATTEN / GAS / EL
Spillvattentank 23,5 liter, rullbar 
Färskvattentank, 25 liter 
Gasolregulator med övertryckssäkring (DIN EN 12 864) och slang 
Gasfördelare i köket 
TFT- Display för belysning och vattentank, inkl. CI-BUS 
Jordfelsbrytare 
230V- och TV/SAT -uttag i förtält 
Antennuttag med koaxialkablage i bodelen 
13-polig anslutning till dragbil, typ JAEGER 
12 V - paket inkl. laddningsregulator med booster, batteri, batterisensor och 
batterilåda
HobbyConnect, fjärrstyrning av intern teknik via app 9

Brandvarnare 7

LED-BELYSNING
Stämningsbelysning 
Svanhalslampor i sittgruppen 
Svanhalslampor i sovdelen 
VÄRMESYSTEM / KLIMATANLÄGGNING
Värmesystem TRUMA Combi 6 E inkl. 10 liters varmvattenberedare och 
frostskyddsventil 
Ventilerade sittgrupper, förvaringsskåp och sängar 

TEKNISKA DATA 

STANDARDUTRUSTNING

JUBILEUMSMODELL 460 SL 
 



GRUNDPRIS EXCELLENT 460 SL CCC 295.800 kr 
Ökning av lastkapaciteten med tekniska ändringar för enkelaxel 4.750 kr
Stabiliseringssystem KNOTT ETS Plus 9.030 kr
Manövreringssystem EASY DRIVER pro 1.8 25.108 kr
HobbyConnect, fjärrstyrning av intern teknik via app 7.590 kr
Lucka till förvaringsutrymme THETFORD med centrallås, 752 x 310 mm, låsbar 2.900 kr
95ah Batteri från 70ah             1.000 kr

LISTPRIS 345.998 kr 

JUBILEUMSPRIS 
GRUNDPRIS INKL. UTRUSTNINGSPAKET

295.800 kr

DU SPARAR 50.198 kr

Erbjudandet gäller så länge lagret räcker. Med förbehåll för ändringar, felskrivningar och slutförsäljning.

TUMBO 37, 635 31 KVICKSUND
TEL: 016-200 68 50

JUBILEUMSUTRUSTNING

ALLMÄN INFORMATION

Prislista CCC jubileumsmodell säsong 2020, version augusti 2019

I och med publiceringen av denna prislista upphör alla tidigare prislistor att gälla. Priserna är 
rekommenderade cirkapriser från fabriken i Fockbek inklusive lagstadgad moms. Vid på- och inbyggnad 
av tillbehör och extrautrustning ökar tomvikten, vikten i körklart läge och eventuellt fordonets 
höjd. Vi debiterar 139 euro för registreringsbeviset del II/COC, TÜV- och gasolkontroll. I fråga om 
viktuppgifterna är det möjligt med avvikelser på upp till fem procent på grund av bearbetningen 
av naturmaterial. Innehållet gällde vid tidpunkten för tryckningen. Med förbehåll för ändringar av 
konstruktionen och utrustningen samt misstag.
 Modellerna i katalogen innehåller delvis även extrautrustning i fråga om dekorativa detaljer som inte 
hör till standardutrustningen. Med förbehåll för avvikelser i fråga om konstruktion och färg jämfört 
med den avbildade utrustningen om dessa beror på materialens natur och är normalt förekommande. 
Detsamma gäller för tekniska ändringar i fordonet såvida hela produktkvaliteten förblir likvärdig eller 
bättre och att användningsändamålet inte påverkas.

Prisuppgifterna gäller endast för ny serietillverkning. Eftermontering av viss specialutrustning är ibland 
inte möjlig eller medför avsevärda merkostnader.

1 Fordonshöjden kan variera beroende på modell, utrustningsstatus, axel, däck, specialutrustning 
och last och kan vara upp till 120 mm högre.

2 Teknisk tillåten totalvikt får absolut inte överskridas

3 Vikten i körklart läge kan avvika +/- 5 % från det nominella värdet i direktiv 2007/46/EG, bilaga 
I stycke 2.6 bokstav b eller i bilaga III del I stycke A eller B eller i COC eller i ZB II. I den körklara 
vikten ingår nettovikten hos en standardhusvagn plus grundutrustning. I grundutrustningen 
ingår en helt fylld 11 kg gasflaska av aluminium, en 100 % fylld färskvattentank samt 
varmvattenberedare och ev. vattentank för toalettspolning. Grundutrustningen väger 52 kg.

4 Lastkapaciteten motsvarar differensen mellan den tekniskt tillåtna totalvikten och vikten i 
körklart läge. Lastkapaciteten minskar genom montering av specialutrustning och tillbehör 
och när lastkapaciteten beräknas måste hänsyn tas till personlig utrustning. Dessutom är 
lastkapaciteten inte bara beroende av vikten i körklart läge, den faktiska fordonsvikten, vikten på 
tillbehöret och den tekniskt tillåtna totalvikten utan även av respektive axellast. Förutsättningen 
för att den fordonstekniskt möjliga lastkapaciteten ska kunna utnyttjas är en passande, 
axellastberoende lastfördelning.

5 I vissa fall räcker inte enbart informationen om omkretsens storlek för att man ska kunna välja 
passande förtält. Den angivna omkretsen gäller endast för förtält som dras in helt och hållet i 
husvagnens kederlist. Omkretsen kan variera beroende på specialutrustning, däckstorlek, axel 
och last. För att fastställa en exakt omkrets som passar förtältskonstruktionen, rekommenderar 
vi att du mäter just din husvagn.

6 Fästet för teve är monterat så att det ger utrymme för teveapparater med bildskärmsdiagonaler 
på upp till 22" (max. yttermått 535 x 351 x 50 mm).

7 Batteridriven.

8 Inte i kombination med kallskumsmadrass. 

9 Medför ytterligare kostnader, mer information om HobbyConnect hittar du i 
produktbeskrivningen. Tillgång landsspecifik.

10 Beinhaltet: Homologation/EU-Typgenehmigung, CoC/Zulassungsbescheinigung Teil II und 
Gasprüfbescheinigung)

NOTER

PLANLÖSNING

JUBILEUMSMODELL 460 SL 
 

DIN AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE

SE

TYSKLAND

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

BUILT FOR LIFE

L: 6.751 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg 


