805 PILOTHOUSE
9 osôb

7.15 m

350 hp

2 postele

Prišla nová generácia modelov Pilothouse, šitá na mieru náročného rybára. Zakrivený trup predstavuje
esteticky príjemný a športovejší dizajn. 805 Pilothouse je zameraný na šport, ktorý máte radi, a ponúka
funkcie zamerané na vynikajúce zážitky na vode, ako napríklad okysličená skrinka na ryby, vďaka
ktorej bude vaša nástraha čerstvá a váš úlovok sviežejší. Dosiahnite svoje rybárske miesto rýchlejšie s
možnosťou výberu jedného alebo dvoch motorov Mercury až do výkonu 350 hp a až 9 osôb na palube. A
pre prémiový zážitok verzia Explorer zvyšuje váš čas na vode viac štýlu a luxusných funkcií rybolovu.

PARAMETRE
Celková dĺžka (m)
Dĺžka trupu (m)
Celková šírka(m)
Výška boku lode(m)
Váha lode bez motora(kg)
Max.váha motora(kg)
Max. nosnosť (kg)
Dĺžka nohy

Max. výkon
Ponor
Nádrž na pitnú vodu
Palivová nádrž Typ pal.
Nádrže
Výška lode
Max. posádka
CE kategória

7,16
6,99
2,89
2,66
2434
422
1190
XXL / 2*XL

MOTORIZÁCIA
Mercury 225 V6 - Mercury 250 V8 Verado - Mercury 300 V8
Verado - Mercury 350 L6 Verado

Twin Mercury F150
Vonkajšie riadenie s kormidlom V6/V8
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350hp (257kw)
0.46m
350 l
160 l
Integrovaná
2,80 m
9
C

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE
-Kúpací rebrík
-Predný bežec na kotvu
-Navigačné osvetlenie
-Smartcraft
-Hydraulické riadenie
-Držiaky udíc
-Pilot a Co pilot sedačka
-Kabínové osvetlenie
-a mnoho daľšieho ...................

MOŽNOSŤ DOOBJEDNAŤ
-Smart edícia : Kabin komfort balík, Kokpit komfort balík, Rybárský balík
-Kabin komfort balík : Výpln. matrac na posteľ, Kábínové závesy, Strešné okno, Chladnička, Stierač s ostrekovaním
-Kokpit komfort balík: Zadná a boćná sklápacia lavica, Kokpit sprcha, kokpit stolík, Externé kúpacie platá, Mooring sada
-Rybársky balík :Interierové držiaky udíc, wash down faucet, Kokpit zábradlie, Livewell systém s pumpou
-Elektronický balík : Simrad GPS Chart plotter NSS 7 , Stereo Fussion , VesselView digital link
-Elektronický balík vonkajší: GPS ploter Simrad 9 NSS evo 3 s HDI sondou , Stereo Fussion + 4 reproduktory, Vesselview link
-Explorer balík : marine modré teleso lode, Explorer design, čierne zábradlie s držiakmi fendrov, strešný drźiak udíc,

DOPLNKOVÁ VÝBAVA
-Prídavné bočné odsúvacie dvere
-Externé kúpacie platá
-Farebný bok lode - navy blue
-Predný vyväzovai stĺpik
-DAB stereo s anténou
-VHF Simrad RS 20
-Active trim
-Radar
-Vonkajšie GPS Simrad NSS 7 evo 3
-Strešné okno
-Uzatvorená toaleta

-Predná elektrická kotva
-Zadná elektrická kotva
-Zipwake automatické trim klpaky
-Predný dokormidlovák
-Reflektor
-Slnečná clona
-Bimini s camper oplachtením
-220 V systém
-Naftové kúrenie
-Mooring sada
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