Člun motorový Four Winns HD 240 SD
Člun HD 240 charakterizují luxus a styl.
Vinylové čalounění interiéru je příjemné na dotek a nádherně ručně prošívané. Sofa na zádi lodi zase poskytne maximálně
komfortní posezení pro odpočinek po dlouhých dnech strávených na vodě. Zkrátka nepřijde ani kapitán lodi - kormidelní
křeslo je anatomicky tvarované, otočné a před ním je stylová a moderní řídicí konzole s nastavitelným volantem v
prémiové úpravě. Není nutné podřizovat délku výletu potřebám, člun disponuje také funkční toaletní kabinou. Člun je tak
připraven poskytnout zázemí domova na vodě.
Pro aktivní odpočinek slouží prostorná koupací plošina nebo tyč pro vodní lyžování. Člun lze volitelně vybavit také věží na
wakeboard. K pohonu je na výběr motor Volvo Penta nebo Mercruiser s výkony v rozpětí od 300 do 350 HP.
Poznámka k ceně: uvedená cena zahrnuje 21% DPH, dovozní clo, CE certifikaci a dopravu do přístavu v Evropě.

2 976 000 Kč(2 459 504 Kč bez DPH)

Technické parametry

Barva trupu
Denim Blue (modrá)

Crimsonn Red
(červená)

Technické parametry
Délka

7,40 m

Šířka

2,54 m

Palivová nádrž

208 l

Tah dolů

89 cm

Tah nahoru

46 cm

Maximální kapacita

907 kg

Počet osob

11

Hmotnost

2200 kg

Úhel trupu

1,4 m

Podjezdová výška s Arch

2,3 m

Skladovací délka na vleku

7,6 m

Celková výška

1,9 m

Celková výška na přívěsu

2,5 m
45 l

All W hite (bílá)

Ivory (béžová)

Liquid Blue (světle
modrá)

Vnitřní barvy
Latte / Dark Almond
(hnědá - tmavší hnědá)

Lunar / Ebony (šedá
- tmavě hnědá)

Latte / Ebony (hnědá tmavě hnědá)

Tropical White (bílá)

Trup a paluba
Kotevní schránka s
vedením pro kotvu

MerCruiser 6,2L 300-350 HP
Volvo V8 300-350 HP

Ochranná lišta po obvodu
lodi

Vyvazovací oka na
přídi a zádi (nerez
ocel)

Stable-Vee® trup

Zábradlí na přídi
(nerez ocel)

Koupací plošina se
žebříkem na zádi

Vazáky lan (nerez
ocel)

Motorizace
Vestavěný motor

Phantom Grey (šedá)

20°

Podjezdová výška s T-top

Nádrž na vodu

Jet Black (černá)

Nerezové kování v trupu
lodi

Laminátová výztuže

Čelní sklo exkluzivního
designu s hliníkovým
rámem

Integrovaná plovoucí
platforma

Klakson

Poziční světla

Extra široký žebřík

Vodní sporty
Tyč na lyžování (nerez ocel)

Kokpit
Madla (nerez ocel)

Samovylévací kokpit

Držáky na nápoje
(nerez ocel)

Úložný prostor na lyže v
podlaze

Sklopná sedadla s
dvojitou sklopnou
částí podsedáku

Úložné prostory za
opěradly sedadel u řídicí
a božní konzole

Vestavěný i přenosný
chladicí box
Osvětlení kokpitu
Uložení motoru

Úložné prostory pod
sedadly na přídi a v
kokpitu
Lounge sezení u koupací
plošiny
Průchozí paluba

Protiskluzový povrch

Ochrana před vniknutím
vody

Boční úložný prostor s
držáky na nápoje

Čalouněné boční panely
(vinyl)

Interiér v několika
barevných
provedeních

Doplňkové polštáře k
příďovému sezení

Řízení
Precizně čalouněná
palubní deska

Zakázkové budíky Four
Winns

Bezpečnostní pojistka
(vypnutí motoru)

Podsvícené vypínače

Nastavitelný volant
Deluxe

Hloubkoměr s čidlem pro
mělkou vodu a
teploměrem vody i
vzduchu

Zařízení: digitální
měření množství
paliva, hloubkoměr,
teploměr

USB nabíjení

Zábava
Port pro iPod/MP3 přehrávač

Reproduktory
4

Stereo, AM/FM/připojení
Bluetooth®

Přívěs
Four W inns zakázkový přívěs s brzdami

Motory
Vovo Penta 300 - 350
HP

Mercruiser 300 - 350
HP

Motor/Systém/Převodovka
Baterie

Elektroinstalace s vodotěsnými
obvody a ochranou proti korozi

Vyp/zapínač
baterií

Freshwater systém

Automatické
vodní
čerpadlo

Vypínače napájení na zádi

Surf balíček
Zátěžový
systém

Kontrola rychlosti pro lyžování

LX balíček
Stříška bimini, nerezové kování u příďového oka,
kobereček, zasouvací nerezové vazáky lan

SLX balíček (rozšiřuje balíček LX)
Persenik na kokpit a záď, čalounění příďových
sedaček, poziční světla, rohože na koupací plošině,
dveře, stolek

Volitelná výbava

Trup a paluba
Rozšířený kobereček na
plovoucí platformu na zádi

Rohože na koupací
plošinu
(šedá/hnědá)

Sprcha na zádi (vyžaduje
duální baterie)

Trimovací klapky,
kotevní naviják na
přídi

Dokovací osvětlení

Osvětlení pod
vodou

Vrátek s lanem a řetězem a
kotvou (vyžaduje duální
baterie)

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

Stojany pro
surfovací prkna na
wakeboard věži

Dva reproduktory pro věž na
w ake, JL Audio

Kokpit
Doplňkové polštáře k
příďovému sezení

Rohože v šedé či
písečné barvě

Paprskovitá podlaha v
kokpitu (šedá)

Stolek s bočními
poličkami

Dveře

Řízení
GPS/hloubkoměr

Nastavitelný volant v
prémiové úpravě

Motor/Systém/Převodovka
Protipožární systém

Trimovací
klapky

Toaleta s ručním nebo elektrickým
vyčerpáváním

Zábava
Prémiový sound
system

Ovládací displej ke stereu
na zádi

Perseniky
Persenik
kokpitu a
přídě

Stříška bimini (včetně balíčku k
věži na wakeboard)

