Člun motorový Four Winns HD 220 SD RS
Zapomeňte na kompromisy!
HD 220 RS je pravou volbou pro ty, kterým záleží na eleganci a prostornosti člunu. Přitom ale nechtějí slevit ani ze svých
nároků a požadavků na jeho výbavu a zařízení. HD 220 tak nabízí moderní a nepřehlédnutelný design navržený v nových
dynamických barvách, nadstandardní prostornost kokpitu, zařízení vyrobené ze špičkových materiálů a luxusní pohodlí
sedacích souprav. HD 220 RS dodá svému kapitánovi prestiž a styl.
Barevné kombinace jsou pro vnější i vnitřní grafiku stejné a volit lze ze čtyř variant - žluto bílé, žluto šedé nebo červeno
bílé, červeno šedé.
Pro skvělý pocit z plavby jsou v nabídce motory Volvo Penta a Mercruiser ve výkonovém rozpětím od 300 do 350 HP.
Poznámka k ceně: uvedená cena zahrnuje 21% DPH, dovozní clo, CE certifikaci a dopravu do přístavu v Evropě.

2 503 000 Kč(2 068 595 Kč bez DPH)

Technické parametry

Barva trupu
Atomic /
W hite (žluto - bílá)

Technické parametry
Délka

6,80 m

Šířka

2,60 m

Palivová nádrž
Maximální kapacita
Počet osob

167 L

Vnitřní barvy

816 kg

Atomic /
W hite (žluto - bílá)

11

Hmotnost

1633 kg

Úhel trupu

Passion Red / W hite
(červeno - bílá)

Passion Red / Phantom
Grey (červeno - šedá)

Atomic / Phantom
Grey (žluto - šedá)
Passion Red / Phantom
Grey (červeno - šedá)

20°

Skladovací délka na vleku

7,1 m

Celková výška

1,9 m

Nádrž na vodu

45 L

Motorizace
Vestavěný
motor

Passion Red / W hite
(červeno - bílá)

Atomic / Phantom
Grey (žluto - šedá)

MerCruiser 4,5-6,2L 250-350
HP
Volvo V6-V8 240-350 HP

Trup a
paluba
Kotevní schránka
s vedením pro
kotvu

Dokovací světla

Vyvazovací oka
na přídi a zádi
(nerez ocel)

Ochranná lišta po obvodu
lodi

Zábradlí na přídi
(nerez ocel)

Nerezové kování v trupu lodi

Kování u
příďového oka
(nerez ocel)
Zasouvací vazáky
lan (nerez ocel)

Stable-Vee® trup

Koupací plošina se žebříkem
na zádi

Laminátová
výztuže trupu
lodi

Rohože na koupací plošině

Gelcoat v
designu a
barvách RS

Průchozí paluba a čelní sklo
exkluzivního designu s
hliníkovým rámem

Poziční světla

Čelní sklo v exkluzivním
designu

Vodní sporty
Tyč na lyžování (nerez ocel)

Kokpit
Madla (nerez ocel)

Držáky na nápoje
(nerez ocel)
Sedadla Comfort
Ride se zvedací částí
sedáku
Koberec Tundra

Interiér v designu RS s
čalouněním v imitaci žraločí
kůže
Vinylem čalouněné boční
panely
Sedadla na přídi se
sklápěcími polštáři
Úložný prostor na lyže v
podlaze

Vestavný chladicí
box

Úložné prostory pod
sedadly na přídi a v
kokpitu

Přenosný chladicí
box

Úložné prostory za
opěradly sedadel u řídicí a
boční konzole

Osvětlení kokpitu

Lounge sezení u koupací
plošiny

Uložení motoru

Průchozí paluba

Protiskluzový
povrch

Ochrana před vniknutím
vody
Samovylévací kokpit

Řízení
Precizně čalouněná
palubní deska (vinyl)
s LED osvětlením

Zakázkové budíky Four
Winns

Bezpečnostní pojistka
(vypnutí motoru)

Podsvícené vypínače

Nastavitelný volant
Deluxe

Hloubkoměr s čidlem pro
mělké vody a teploměrem
vody a vzduchu

Motor,
Systém,
Převodovka
Baterie

Automatické
vodní čerpadlo

Elektroinstalace s
vodotěsnými obvody a
ochranou proti korozi
Ovládání trimovacích klapek
na zádi

Zábava
Port pro iPod/MP3 přehrávač

Reproduktory
4

Stereo, AM/FM/připojení
Bluetooth®

Perseniky
Stříška bimini včetně balíčku věžě pro w akeboard

Motory
Vovo Penta 300 - 350
HP

Mercruiser 300 - 350
HP

Volitelná výbava
Trup a paluba
Kotevní vrátek s lanem, řetězem
a kotvou
Sprcha na zádi (vyžaduje duální
baterie, sprchu na přídi)

Vodní sporty

Trimovací
klapky
Osvětlení lodi
pod vodou

Věž pro w akeboard
s elektrickým
zvedáním, bimini s
barevnou stříškou

Reproduktory k věži na
wake, J L Audio (vyžaduje
balíček prémiového sound
systému)

Věž pro w akeboard
se stojanem pro
surfovací prkna

Kokpit
Čalouněná sedadla se
zvedací částí sedáku

Rohože v šedé
nebo písečné barvě

Doplňkové polštáře k
příďovému sezení

Dveře

Fekální nádrž s odsáváním či
vypumpováním obsahu

Stolek v kokpitu s
držáky nápojů

Řízení
Přístroje
Raymarine® A77
GPS

Nastavitelný volant v
prémiové úpravě

Motor, Systém,
Převodovka
Duální baterie s vypínačem

Protipožární
systém

Zábava
Prémiový sound
system

Displej k ovládání sterea na
zádi

Perseniky
Persenik přídě a kokpitu

