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38.300

MAXIA

MATEN EN GEWICHTEN
Totale lengte (cm) 720 832
Opbouwlangte (cm) 601 716
Totale breedte / binnenbreedte (cm) 230 / 217 250 / 237
Totale hoogte / stahoogte (cm) 263 / 195 263 / 195
Maximum aslast (kg) 1550 2000
Massa rijklaar (kg) 1297 1710
Bijlading (kg) 253 290
Aantal slaapplaatsen 4 4
Bedmaat éénpersoonsbedden l x b (cm) 2 x 193 x 82 -
Bedmaat queensbed l x b (cm) - 199 x 140
Bedmaat bedombouw zitgroep l x b (cm) 204 x 150 / 100 200 x 120
Omloopmaat (cm)  986 1092

ALL-INCLUSIVE 
CHASSIS / VEILIGHEID
Geïntegreerde kogeldrukmeter in neuswiel l	 o
RAMEN
Voorraam, met volledig geïntegreerde verduisterings- en insectenplissé l	 -
Panoramavenster met volledig geïntegreerd verduisterings- en insectenplissé - l

Panoramisch dakraam “HOBBY TOP”, uitzetbaar, dubbel glas en getint - l

OPBOUW
THETFORD serviceluik, met centraalslot, 752 x 310 mm, afsluitbaar - l

THETFORD MAXI serviceluik, met centrale vergrendeling, 1000 x 300 mm, afsluitbaar l -
WONEN
Verwarmde garderobe bij ingang - l

Tv-kast met verlichte vitrine - l

KEUKEN
113 liter DOMETIC koelkast, serie 10, incl. 12 liter vriesvak, met dubbele aanslag, absorbtiechniek l -
157 liter DOMETIC koelkast, serie 10, incl. 18 liter vriesvak, met dubbele aanslag, compressortechniek - l

Hoek onderkast met zwenkplateaus - l

Keukenwand met verduisterings- en insectenrollo, verlichting, 230 V contactdozen, bergvakken en USB aansluiting l -
SLAPEN
Bedbodem opklapbaar l l

7-zones koudschuimmatras met lattenbodem l		 l

BADKAMER
Badkamer achterin met separate douchecabine - l

Compacte badkamer met wastafel en toilet l -
Venster, uitstelbaar, met melkglas - l

WATER / ELEKTRA
Schoonwatertank, 25 liter l -
Schoonwatertank, 47 liter o l

Bedieningspaneel voor licht en niveau-aanduiding watertank l -
VERLICHTING
Hoekregaal met verlichting bij de zitgroep l -
Leesspots met kleurenspel in de zitgroep, in drie stappen dimbaar l -
Zwanenhalsverlichting in woongedeelte - l

 



495 UL 660 WQM

CHASSIS / VEILIGHEID
Stalen reservewiel met houder, onder bodem gemonteerd, in plaats van bandenreparatieset 26 386 o -
Geïntegreerde kogeldrukmeter in neuswiel 0,6 163 l o
Stabilisator systeem KNOTT ETS Plus 5,7 833 o o
Diefstalbeveiliging disselkoppeling KNOTT “KS 25” 0,3 159 o o
ASLASTVERHOGING
Aslastverhoging enkelasser, met technische verandering (kg) 25 427 1750 -
Aslastverhoging tandemasser, met technische verandering (kg) 8 543 - 2200
OPBOUW
Achterlichten met dynamisch knipperlicht 1 248 o o
Dakluifel THULE OMNISTOR 6300, breedte 350 cm, uitval 250 cm 29 1.194 o -
Dakluifel THULE OMNISTOR 6300, breedte 450 cm, uitval 250 cm 35 1.688  - o
Fietsendrager THULE, op dissel, voor 2 fietsen, belastbaar tot 60 kg 10 312 o o
Fietsendrager THULE, op achterzijde, voor 2 fietsen, belastbaar tot 40 kg 7,5 326 o o
THETFORD serviceluik, afsluitbaar met centraalslot (752 x 310 mm) 0,5 260 o -
SLAPEN
Bedverbreding voor éénpersoonsbedden, incl. extra matras 5 372 o -
BADKAMER
Verduisterings- en muggenrollo voor badkamerraam 1,5 114 - o
WATER / GAS / ELEKTRA
Schoonwatertank, 47 liter 25 165 o l

Gasdrukregelaar TRUMA DuoControl incl. automatische omschakeling, crash-sensor en gasfilter 2,2 389 o o
City wateraansluiting 0,5 203 o o
Buitengasaansluiting 1,5 239 o o
Autarkpakket incl. lader met booster, accu, accusensor en accubak 29 695 o o
Voorbereiding voor 12 V Autarkpakket incl. lader met booster, accusensor en accubak 2,8 383 o o
Rook- / gasmelder 0,5 103 o o
SMART HOME
HOBBY-CONNECT+, afstandsbesturing voor boordtechniek via app (+ kosten data-abonnement) 0,6 810 o o
VERWARMING / AIRCO
Verwarming TRUMA Combi 6 E, in plaats van Combi 6 1,1 657 o o
Vloerverwarming 495 UL 4 607 o -
Vloerverwarming 660 WQM 6 753 - o
CV installatie ALDE COMPACT 3020 HE, incl. CI-BUS (niet in combinatie met serviceluik) 41,5 2.675 - o
Vloerverwarming via het ALDE cv systeem 35 1.289 - o
Dakairco DOMETIC FreshJet, incl. CI-BUS, met verwarmingsfunctie, zonder verlichting 2,2 KW 32 2.058 o o
Voorbereiding dakairco 1,5 73 o o
MULTIMEDIA
TV-beugel, incl. benodigde aansluitingen en videokabel (Cinch) (22” - 495 UL, 32” - 660 WQM) 2 256 o o

l	Standaard uitrusting o Optionele uitrusting -  Technisch niet mogelijk

OPTIONELE UITRUSTING
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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. 

29.950 38.300



Juli 2021. Alle pri jzen zi jn incl. 21% BTW,  transpor t naar de dealer, r i jklaarmaak kosten, kentekenbewijs en verwijderingsbi jdrage. Pr i jswijzigingen, technische 
veranderingen, druk en zetfouten voorbehouden. Alle voorgaande pri jsl i js ten vervallen met het uitkomen van deze pri jsl i js t. Pr i jzen zi jn geldig tot 1 januari 2022.

Uni Black / Noten - “Pico”

HOBBY ALL-INCLUSIVE 

UITLEG GEWICHTEN EN LAADVERMOGEN
De massa rijklaar kan +/- 5% afwijken. Op het kentekenbewijs wordt de massa 
rijklaar vermeld. Dit is het ledig gewicht vermeerderd met de basisuitrusting. Het 
laatste is een gereserveerd laadvermogen voor de standaard kampeeruitrusting.
De basisuitrusting bedraagt voor de modellen 495 UL: 52 kg; 660 WQM: 74 kg.
In Nederland wordt voor een Hobby caravan 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.

CHASSIS / VEILIGHEID
Antislingerkoppeling KNOTT   
Oploopremsysteem met automatische nastelling  
Disselafdekking
Eén sleutel slotsysteem 
 Geïntegreerd derde remlicht en mistlamp achter 
Bandenreparatieset 
VELGEN
Lichtmetalen velgen, zwart gepolijst
RAMEN
Vensters, uitstelbaar, dubbelwandig en getint  
Combicassette met verduisterings- en insectenplissé in woonruimte 
   (uitgezonderd toiletruimte)
OPBOUW
Dakluik DOMETIC SEITZ Midi-Heki 700 x 500 mm in woonruimte 
Dakluik DOMETIC SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm in slaapruimte 
Dakluik DOMETIC SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm in badkamer 
Toegangsdeur extra breed, met driepuntsvergrendeling, raam, 
afvalemmer, opbergvakken en insectenplissé in deuropening
Handgreep bij de ingang
LED voortentlamp 
Disselbak geschikt voor 2 x 11 kg gasflessen 
Winterventilatie bij zitgroep, kasten en bedden
WONEN
Eénzuils heftafel met innovatieve éénhandsbediening 
Kledingkast met binnenverlichting 
Bovenkasten met Soft-Close kleppen 
MEUBELDECOR / STOFFERING
Uni Black - Noten / Pico
KEUKEN
3-pits design kookplaat “gas-op-glas”, met elektrische ontsteking
Brede volledig uittrekbare laden met Soft-Close en Push-Lock sluitingen
Bestekinzet
BADKAMER
Draaibaar toilet THETFORD
WATER / GAS / ELEKTRA
Rolbare vuilwatertank, 23,5 liter
Aparte lichtschakelaar voor kinderen
Elektronisch geregelde stroomvoorziening 12 V / 350 VA 
Aardlekschakelaar 
Voortent contactdoos, incl. 230 V uitgang, SAT- / TV-aansluiting
Antennestopcontact met coaxkabel in woongedeelte 
Rookmelder (werkt op batterij)
Dubbele USB aansluiting
SMART HOME / HOBBY CONNECT 
Aansturing van het bedieningspaneel via Bluetooth per app
VERLICHTING
Sfeerverlichting, uitvoering model afhankelijk
Zwanenhalsverlichting in slaapgedeelte
VERWARMING
Verwarming TRUMA Combi 6 incl. 10 liter boiler en vorstventiel

Bij op- en inbouw van toebehoren en opties verhogen het leeg gewicht, de massa in rijklare 
toestand en evt. de hoogte van het voertuig. Bij het vermelde gewicht zijn afwijkingen tot 5∘% 
mogelijk door het gebruik van natuurlijke materialen. De inhoud komt overeen met de stand bij 
het ter perse gaan. 

KNOTT KOPPELINGSSLOT

KOPPELINGSSLOT € 159,-
Speciaal geharde uitvoering met veiligheidsslotcylinder.

SCM GEKEURD




