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CENY / MODEL 495 UL 660 WQM
Cena w PLN loco fabryka z podatkiem VAT 23% PLN 143.077,00 183.015,00

PODWOZIE 495 UL 660 WQM
Liczba osi 1 2 
Rozmiar opon 185 R 14 C 165 R 13 C 

WYMIARY I WAGA 495 UL 660 WQM
Długość całkowita mm 7.202 8.325 
Długość przyczepy mm 6.012 7.156 
Szerokość całkowita / szerokość wnętrza mm 2.300 / 2.172 2.500 / 2.367 
Wysokość całkowita / wysokość wnętrza 1 mm 2.635 / 1.950 2.637 / 1.950
Dopuszczalna masa całkowita 2 kg 1.500 2.000 
Masa w stanie gotowym do jazdy 3 kg 1.297 1.710 
Ładowność 4 kg 203 290 
Technicznie możliwe podwyższenie DMC do kg 1.800 2.200 
Ciężar udźwigu po maksymalnym podwyższeniu DMC kg 478 490 
Technicznie możliwe zmniejszenie DMC do kg 1.450 1.900 
Grubość zabudowy (podłoga / dach / ściana) mm 37 / 31 / 31 39 / 31 / 31 
Wymiar obiegowy przedsionka 5 mm 9.860 10.920 

MIEJSCA DO SPANIA 495 UL 660 WQM
Liczba miejsc do spania (dorośli / dzieci) 4 4 
Miejsce do leżenia, łóżka pojedyncze (długość x szerokość) mm 2 x 1.930 x 820 - 
Miejsce do leżenia, łóżko podwójne- wyspowe (długość x szerokość) mm - 1.990 x 1.395 
Miejsce do leżenia, przebudowa łóżek w siedzisko (długość x szerokość) mm 2.040 x 1.500 / 

1.000 2.000 x 1.200 

MIEJSCA MONTAŻU 495 UL 660 WQM
Zestaw Autark-Set Przód, lewa strona Przód, lewa strona 
Klimatyzator dachowy Środek Przód 
Uchwyt na telewizor Siedzisko Kredens 
Zbiornik świeżej wody, opcjonalne przyłącze wody z sieci miejskiej Tył, prawa strona Przód, prawa strona 
Zewnętrzne przyłącze gazu Przód, prawa strona Przód, prawa strona 
Gniazdo zewnętrzne w przedsionku Przód, prawa strona Przód, prawa strona 
Pokrywa luku bagażowego MAXI THETFORD z centralnym zamkiem, 1 000 x 300 mm, zamykana Przód, prawa strona Tył, prawa strona 
Pokrywa luku bagażowego, THETFORD z centralnym zamkiem, 752 x 310 mm, zamykana (opcjonalnie) Przód, lewa strona - 

TECHNIKA POKŁADOWA 495 UL 660 WQM
Liczba gniazd 230 V ( pojedyncze, podwójne ) 4 / 2 5 / 1 

RAMA / BEZPIECZEŃSTWO
  Zaczep z systemem stabilizacji toru jazdy KNOTT 
  System hamowania najazdowego KNOTT ANS z  
automatyczną regulacją szczęk 

•  Koło podporowe 
  Osłona dyszla 

•  System zamykania jednym kluczem 
• Zintegrowane trzecie światło stop 
• Tylne światło przeciwmgielne 
•  Amortyzatory kół 
• Zestaw do naprawy opon 

  Podpory do dużych obciążeń 
• Ograniczenie prędkości do 100 km/h 

FELGI
  Felgi z metali lekkich, czarne, polerowane

OKNA
•  Uchylne okno bez ramy, podwójnie przeszklone i  

przyciemnione 
  Kasety typu kombi z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą,  
do wszystkich okien (oprócz łazienki) 

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

  Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 400 x 400 mm, 
z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą w obszarze sypialnym 

  Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 400 x 400 mm, 
z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, w łazience 

  Drzwi wejściowe jednoczęściowe, bardzo szerokie, z potrójnym 
zamknięciem, z oknem, koszem na śmieci, schowkami i  
moskitierą w futrynie, wykonanie zależnie od modelu 

  Uchwyt przy drzwiach wejściowych 
• Stopień przed drzwiami wejściowymi 
•  Zintegrowana listwa przedsionka 

ZABUDOWA
•  Wnęki koła, izolowane termicznie 
•  Przeciwwiatrowa osłona wnęki koła z listwą na kedrę 

  Lampa przedsionkowa LED 
•  Skrzynia na butle gazowe, do 2 butli a' 11 kg 
•  Wymuszona wentylacja siedzisk, szafek i łóżek 

CZĘŚĆ MIESZKALNA
•  Stół kolumnowy z regulacja wysokości, możliwość obsługi 

jedną ręką 
  Szafa z oświetleniem wnętrza 
  Pojemne szafki wiszące z systemem łagodnego zamykania  
"soft close " 

• Schowek do przechowywania rzeczy pod siedziskiem 

FRONTY MEBLI
• Kolor czarny Uni / orzech 

TAPICERKA
• Pico 

KUCHNIA
  Elegancka kuchenka gazowa „Gas-on-Glass”, 3-palnikowa 
z elektryczną zapalarką

• Zlewozmywak ze stali szlachetnej i elegancka bateria kuchenna 
  Regały na przyprawy 
  Pojemne szuflady, wysuwane w całości, z systemem  
"Soft close" i  "Push lock " 

• Wkład na sztućce 

ŁAZIENKA
• Toaleta obrotowa THETFORD 

WODA / GAZ / ELEKTRYKA
• Zbiornik na wodę szarą 23,5l, na rolkach 
• Pompa wodna 

WODA / GAZ / ELEKTRYKA
•  Regulator przepływu gazu z wężem, z zabezpieczeniem  

przed wysokim ciśnieniem (DIN EN 12 864) 
• Rozdzielacz gazu w aneksie kuchennym 

  Dodatkowy wyłącznik oświetleniowy dla dzieci 
•  Zasilanie prądem 12V/350 VA,  elektronicznie regulowane 
• Wyłącznik różnicowoprądowy 
•  Gniazdo zewnętrzne w przedsionku, z wyjściem 230 V i SAT/TV 
•  Gniazdo antenowe z kablem koncentrycznym w części 

mieszkalnej 
•  Wtyczka przyczepy JAEGER, 13 -biegunowa 
• Czujnik dymu 6

• Podwójne gniazdo USB 

SMART HOME
  HOBBY CONNECT, sterowanie techniką pokładową za pomocą  
panelu sterowania Hobby oraz złącza Bluetooth i aplikacji 

OŚWIETLENIE LED
  Oświetlenie wnętrza, wykonanie zależnie od modelu 

• Lampy na wysięgniku w części sypialnej 

OGRZEWANIE / KLIMATYZACJA
•  Ogrzewanie Combi 6 TRUMA z bojlerem ciepłej wody o  

pojemności 10 l i z zaworem zimotrwałym 
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● Wyposażenie seryjne  – Technicznie niemożliwe

DANE TECHNICZNE
MAXIA 2022

Objaśnienie przypisów znajduje się na odwrocie.

KOMPLETNE WYPOSAŻENIE  
HOBBYKOMPLETT

  Główne elementy KOMPLETNEGO WYPOSAŻENIA -  HOBBYKOMPLETT
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MAXIA

RAMA / BEZPIECZEŃSTWO 495 UL 660 WQM
Koło zapasowe z uchwytem, zamiast zestawu naprawczego, montowane pod podłogą 26,00 1.764,00 o - 
Waga do mierzenia nacisku dyszla na hak przy kole podporowym 0,60 745,00 ● o 
System stabilizacji KNOTT ETS Plus 5,70 3.807,00 o o 
Zabezpieczenie zaczepu KNOTT „KS 25” 0,30 804,00 o o 

ZWIĘKSZENIE / ZMNIEJSZENIE DMC 495 UL 660 WQM
Zmniejszenie DMC bez konieczności zmian technicznych 0,00 0,00 1.450 1.900 
Zwiększenie DMC bez konieczności zmian technicznych 0,00 0,00 1.600 - 
Zwiększenie DMC ze zmianami technicznymi, pojazdy jednoosiowe 25,00 1.951,00 1.750 / 1.800 - 
Zwiększenie DMC ze zmianami technicznymi, pojazdy dwuosiowe 8,00 2.481,00 - 2.200 

ZABUDOWA 495 UL 660 WQM
Tylne oprawy oświetleniowe z dynamicznym światłem kierunkowskazów 1,00 1.133,00 o o 
Markiza dachowa THULE OMNISTOR 6300, szerokość 350 cm, wysięg 250 cm 29,00 5.456,00 o - 
Markiza dachowa THULE OMNISTOR 6300, szerokość 450 cm, wysięg 250 cm 35,00 7.714,00 - o 
Bagażnik rowerowy THULE montowany na dyszlu, na 2 rowery, ładowność 60 kg 10,00 1.426,00 o o 
Tylny bagażnik rowerowy THULE na 2 rowery, ładowność 40 kg 7,50 1.490,00 o o 
Pokrywa luku bagażowego, THETFORD z centralnym zamkiem, 752 x 310 mm, zamykana (opcjonalnie) 0,50 1.188,00 o - 

CZĘŚĆ SYPIALNA 495 UL 660 WQM
Poszerzenie łóżka dla łóżek pojedynczych z dodatkową tapicerką 5,00 1.700,00 o - 

ŁAZIENKA 495 UL 660 WQM
Roleta przeciwsłoneczna z moskitierą do łazienki 1,50 521,00 - o 

WODA / GAZ / ELEKTRYKA 495 UL 660 WQM
Zbiornik świeżej wody 47 l 25,00 754,00 o ● 
Regulator ciśnienia gazu TRUMA DuoControl wraz z automatycznym układem przełączania, czujnik zderzeniowy i filtr gazu 2,20 1.778,00 o o 
System Smart-Trailer (wyrównanie pojazdu i wskaźnik poziomu gazu w aplikacji E-Trailer) 0,80 1.074,00 o o 
Adapter 7/13-biegunowy kabla przyłączeniowego do samochodu osobowego 0,30 174,00 o o 
Przyłącze zewnętrzne do sieci wodnej 0,50 928,00 o o 
Zewnętrzne przyłącze gazu 1,50 1.092,00 o o 
Pompa wody z dodatkowym przełącznikiem 0,40 238,00 o o 
Zestaw Autark-Set z regulatorem ładowania z funkcją Booster, akumulatorem,  
czujnikiem akumulatora i skrzynką na akumulator 29,00 3.176,00 o o 
Przygotowanie pod zestaw Autark-Set z regulatorem ładowania z funkcją Booster,  
czujnikiem akumulatora oraz skrzynką na akumulator 2,80 1.750,00 o o 
Czujnik tlenku węgla 0,50 471,00 o o 

SMART HOME 495 UL 660 WQM
HOBBY-CONNECT+, zdalne sterowanie techniką pokładową za pomocą telefonii komórkowej i aplikacji 7 0,60 3.702,00 o o 

OGRZEWANIE / KLIMATYZACJA 495 UL 660 WQM
Ogrzewanie TRUMA Combi 6 E, zamiast Combi 6 1,10 3.002,00 o o 
Ogrzewanie podłogowe do typu 540 4,00 2.774,00 o - 
Ogrzewanie podłogowe od typu 545 6,00 3.441,00 - o 
Ogrzewanie gorącą wodą ALDE COMPACT 3020 HE z CI-BUS 8 41,50 12.224,00 - o 
Klimatyzator dachowy DOMETIC FreshJet z CI-BUS, z funkcją grzania, bez oświetlenia, 2,2 kW 32,00 9.405,00 o o 
Przygotowanie do instalacji klimatyzatora dachowego 1,50 334,00 o o 

MULTIMEDIA 495 UL 660 WQM
Ruchomy uchwyt na telewizor wraz z niezbędnymi przyłączami, bez kabli wideo (cinch) 9 2,00 1.170,00 o o 
Maszt anteny TV TELECO 0,90 1.024,00 o o 

SPECYFIKACJE KRAJOWE 495 UL 660 WQM
Dowód rejestracyjny, homologacja, certyfikaty bezpieczeństwa- patrz Przypisy 10 0,00 830,00 o o 

MAXIA

RAMA / BEZPIECZEŃSTWO 495 UL 660 WQM
Waga do mierzenia nacisku dyszla na hak przy kole podporowym ● o 

OKNA 495 UL 660 WQM
Okno w przedniej części pojazdu ze zintegrowaną roletą przeciwsłoneczną i moskitierą ● - 
Okno panoramiczne w przedniej części pojazdu ze zintegrowaną roletą przeciwsłoneczną i moskitierą - ● 
Okno dachowe panoramiczne „HOBBY TOP”, uchylne, podwójnie przeszklone i przyciemniane - ● 

ZABUDOWA 495 UL 660 WQM
Pokrywa luku bagażowego THETFORD z centralnym zamkiem, 752 x 310 mm, zamykana - ● 
Pokrywa luku bagażowego MAXI THETFORD z centralnym zamkiem, 1 000 x 300 mm, zamykana ● - 

CZĘŚĆ MIESZKALNA 495 UL 660 WQM
Garderoba ogrzewana, zamontowana przy wejściu - ● 
 Szafka TV z podświetlaną witryną - ● 
Ścianka przesuwna w stylu industrialnym, oddzielająca kuchnię od salonu - ● 

KUCHNIA 495 UL 660 WQM
Lodówka DOMETIC, 133 l, seria 10, z zamrażalnikiem 12 l , z dwustronnym otwieraniem, absorpcyjna ● - 
Lodówka DOMETIC, 157 l, seria 10, z zamrażalnikiem 18 l, z dwustronnym otwieraniem, sprężarkowa - ● 
Szafa narożna z systemem obrotowo wysuwanych półek - ● 
 Tylna ściana kuchni ze zintegrowaną roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, lampą kuchenną, gniazdami 230 V i gniazdem USB ● - 

CZĘŚĆ SYPIALNA 495 UL 660 WQM
Łóżka pojedyncze ● - 
Łóżko podwójne- wyspowe (Queen Bed) - ● 
Mechanizm do podnoszenia stelaża łóżka ze sprężyną gazową, do łóżek podwójnych - przy ścianie oraz łóżek podwójnych- wyspowych - ● 
Mechanizm do podnoszenia stelaża łóżka pojedynczego, mechaniczny ● - 
Materac z zimnej pianki, 7-strefowy, z elastycznym, drewnianym stelażem do łóżek podwójnych-przy ścianie oraz łóżek podwójnych- wyspowych - ● 
Materac z zimnej pianki, 7-strefowy, z elastycznym, drewnianym stelażem do łóżek pojedynczych ● - 

ŁAZIENKA 495 UL 660 WQM
Łazienka w tylnej części pojazdu z osobną kabiną prysznicową, wykonanie zależnie od modelu - ● 
Kompaktowa łazienka z umywalką i toaletą, wykonanie zależnie od modelu ● - 
Okno bez ramy z szybą mleczną, uchylne - ● 

WODA / GAZ / ELEKTRYKA 495 UL 660 WQM
Zbiornik świeżej wody, 25 l ● - 
Zbiornik świeżej wody 47 l o ● 
 Panel sterowania do systemu oświetleniowego, z wyświetlanym poziomem zbiornika ● - 

OŚWIETLENIE LED 495 UL 660 WQM
Regały narożne z oświetleniem przy siedzisku, wykonanie zależnie od modelu ● - 
Lampki do czytania zmieniające kolor, ściemnianie w 3 stopniach, przy siedzisku ● - 
Lampy na wysięgniku przy siedzisku - ● 

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

● Wyposażenie seryjne         ○ Wyposażenie specjalne         – Technicznie niemożliwe Objaśnienie przypisów znajduje się na odwrocie.  Główne elementy KOMPLETNEGO WYPOSAŻENIA -  HOBBYKOMPLETT

KOMPLETNE WYPOSAŻENIE  
HOBBYKOMPLETT

WYSZUKIWARKA MODELI WIRTUALNY SPACER

Który model Hobby odpowiada  
Ci najbardziej? Korzystając z  
wyszukiwarki modeli łatwo  
odnajdziesz poszukiwany pojazd 
Hobby wg. liczby miejsc do spania, 
długości i szerokości całkowitej.

Korzystając z wirtualnego spaceru 
View 360°, obejrzysz wnętrze 
pojazdu w wygodny sposób, bez 
wychodzenia z domu. Wystarczy, 
że w wyszukiwarce klikniesz na 
znaczek View 360°

360.hobby-caravan.de/pl 360.hobby-caravan.de/pl



Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH 
Harald-Striewski-Straße 15 
24787 Fockbek/Rendsburg 
www.hobby-caravaning.de 
www.facebook.com/hobby.de
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ZAWSZE W POBLIŻU
Dysponując niemal 500 punktami sprzedażowo-serwisowymi, jesteśmy zawsze w pobliżu,  
również podczas urlopu, dzięki jednej z największych w Europie sieci przedstawicielstw handlowych.

INFORMACJE OGÓLNE
Cennik Przyczepy kempingowe Maxia 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 katalogu zawierają również wyposażenie specjalne lub  
elementy dekoracyjne, nie należące do seryjnego zakresu dostawy. Odchylenia w  
strukturze i kolorach od przedstawionych przedmiotów wyposażenia są dopuszczalne,  
o ile są uwarunkowane naturalnymi właściwościami użytych materiałów i są zgodne  
ze standardami handlowymi. Te same zasady dotyczą zmian technicznych pojazdu,  
pod warunkiem zachowania tej samej lub lepszej łącznej jakości materiałów oraz 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.

1 Wysokość pojazdu może być różna w zależności od modelu, stanu wyposażenia,  
osi, opon, wyposażenia specjalnego oraz obciążenia. Wysokość może być większa 
nawet o 120 mm.

2 Nie przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej.

3 Masa w stanie gotowym do jazdy może odbiegać od wartości znamionowej określonej 
w dyrektywie 2007/46/WE, załącznik I ustęp 2.6 punkt b lub załącznik III część I  
ustęp A lub B, w normie CoC lub na karcie pojazdu o +/-5%. Obejmuje ona ciężar 
własny seryjnej przyczepy kempingowej z wyposażeniem podstawowym.  
Wyposażenie podstawowe obejmuje w pełni napełnioną 11-kilogramową butlę  
aluminiową, w 100 procentach napełniony zbiornik świeżej wody, jak również bojler 
i ew. zbiornik do płukania toalety. Ciężar wyposażenia podstawowego w modelach  
495 UL: 52 kg; 660 WQM: 74 kg.

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 Wybrany przedsionek w tym wymiarze może się okazać niewystarczający. Podany 
wymiar dotyczy tylko przedsionków, które są w całości wciągane do istniejącej listwy  
na kedrę przyczepy kempingowej. Wymiar może być inny zależnie od wyposażenia 
specjalnego, wielkości opon, osi i obciążenia. Aby ustalić dokładny wymiar, pasujący 
do rodzaju przedsionka, zaleca się wykonanie indywidualnego pomiaru przyczepy 
kempingowej.

6 Zasilanie bateryjne.

7 Możliwość wystąpienia dalszych kosztów. Dodatkowe informacje dotyczące systemu 
HobbyConnect+ są dostępne w opisie produktu. Dostępność w zależności od kraju.

8 W połączeniu z tym wyposażeniem specjalnym pokrywa luku bagażowego jest 
technicznie niemożliwa.

9 Konstrukcja uchwytu / wyciąganego ramienia TV umożliwia montaż telewizora  
o przekątnej ekranu do maks. 22" na 495 UL (wymiar zewnętrzny maks.  
535 x 351 x 50 mm). Na 660 WQM jest 32".

10 Zawartość: homologacja / homologacja typu, certyfikat zgodności (CoC) / dokumenty 
rejestracyjne pojazdu część II oraz świadectwo szczelności instalacji gazowej.

PRZYPISY

MADE IN GERMANY


