Člun motorový Four Winns Horizon 180
Zapomeňte na kompromisy!
Vyplujte se svými přáteli vstříc výjimečným okamžikům na lodi Horizon 180, designově zpracované podle
nejaktuálnějších módních trendů. Svěží grafika trupu lodi zaručí pozornost širokého okolí. V nabídce je pět barevných
variant - bílá, šedá, černá, červená a modrá.
Komfortní pohodlí nabízí detailně propracovaný kokpit se spoustou promyšlených detailů.
O zábavné chvíle na 18-stopé palubě nebude nouze díky prostorné koupací plošině anebo při provozování řady vodních
sportů.
K pohonu lodi jsou nabízeny dvě značky motorů - Volvo Penta s výkony v rozpětí 200 - 240 HP a Mercruiser 135 - 250
HP.

1 365 000 Kč(1 128 099 Kč bez DPH)

Technické parametry

Barva trupu či pruhu
Denim blue (modrá)

Technické parametry
Délka

5,50 m

Jet Black (černá)

Šířka

2,30 m

All White (bílá)

Palivová nádrž

91 L

Tah dolů

84 cm

Tah nahoru

41 cm

Maximální kapacita

544 kg

Počet osob
Hmotnost
Hmotnost přívěsu
Úhel trupu

8

Phantom Grey (šedá)
Ivory (béžová)

Liquid blue (světle modrá)

Barva interiéru
Tropical Ivory

Latte/Dark Almond

Tropical Lunar

Lunar/Ebony

Ivory/Walnut

1157 kg
391 kg
19°

Skladovací délka na vleku

6,4 m

Podjezdová výška s T-top

1,1 m

Podjezdová výška s Arch

2m

Celková výška

Crimson Red (červená)

1,4 m

Motorizace
Vestavěný motor MerCruiser 3,0-4,5L 135-250 HP
Volvo V6 200-240 HP

Trup a paluba
Vyvazovací oka na přídi a
zádi (nerez ocel)

Koupací plošina na zádi
se žebříkem

Nerezové vazáky lan

Kování (nerez ocel)

Ochranná lišta po
obvodu lodi

Čelní sklo s hliníkovým
rámem

Laminátová výztuž trupu

Stable-Vee® trup

Gunneling

Poziční světla

Klakson

Integrovaná plovoucí
platforma a lounge

Vodní sporty
Tyč pro lyžování (nerez ocel)

Kokpit
Madla (nerez ocel)
Držáky na nápoje
(nerez ocel)
Překlopitelná
sedadla
Vestavěné chladicí
boxy

Uzamykatelná úložná
schránka
Ručně šité čalounění interiéru
(vinyl)
Barevné varianty interiéru
Úložné prostory pod sedadly
na přídi a v kokpitu

Osvětlení kokpitu

Lounge sezení u koupací
plošiny

Motorový prostor

Ochrana před vniknutím vody

Protiskluzový
povrch

Polstrované sezení na přídi

Úložný prostor na
lyže v podlaze

Kormidelna
Precizně čalouněná
palubní deska

Zakázkové budíky Four
Winns

Bezpečnostní
pojistka (vypnutí
motoru)

Podsvícené vypínače

Nastavitelný volant
Deluxe

USB port

Four winns
zakázkové kontrolky

přístroje: GPS, tachometr,
kontrolka množství paliva

Přístroje a systémy
Baterie

Elektroinstalace s vodotěsnými
obvody a ochranou proti korozi

Automatické
vodní čerpadlo

Přívěs
Zakázkový Four Winns přívěs s brzdami

Zábava
Port pro iPod/MP3 přehrávač

Reproduktory
(2)

Stereo, AM/FM/připojení
Bluetooth®

Motory
Volvo V6 200C/DI/SX
200-240 HP

Mercruiser 4,5l
Alpha 200-250 HP

VOLITELNÁ VÝBAVA
Trup a paluba
Kotevní
naviják

Koupací plošina na zádi
rozšířená nízkým profilem
(šedá/hnědá)

Koupací
plošina na
zádi

Rohože na koupací plošině
(šedá/hnědá)

Vodní sporty
Věž pro wakeboard s plynovým válcem pro zvedání,
biminy s barevnou stříškou

Kokpit
Kobereček v
kokpitu (šedá/hnědá)
Doplňkové polštářek k
příďovému sezení

Zábava
Prémiový sound systém

Přístroje a systémy

Opalovací lehátko
na zádi

Hasicí přístroj

Přívěs
Pozinkovaný přívěs
s GatorHyde

Odstranění přívěsu
z výbavy

Náhradní pneumatika a kolo
(hliníkový/pochromovaný)

Kola (hliníková/
pochromovaná)

Perseniky
Stříška bimini - včetně balíčku pro
wakeboard

Zakrytí celé
lodi

Persenik kokpitu a přídě

LX balíček
Stříška bimini, nerezové kování u příďového
oka, hloubkoměr s teploměrem vody a vzduchu,
měřič motohodin, kobereček, vysouvací vazáky lan

Praktický balíček
Hloubkoměr s teploměrem vody a vzduchu, měřič
motohodin

SLX balíček
Persenik na kokpit a záď, čalounění příďových
sedaček, rohože na koupací plošině

