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Člun nafukovací Zodiac Open 6.5 Strongan
šedý/trup šedý

Zodiac Open 6.5 je moderní člun připravený a vybavený pro všestranné použití. Skvělý pro relaxaci s rodinou na
slunné palubě a díky vysokému vlečnému bodu perfektní i pro vodní sporty. Prostorná paluba je také vhodná
jako praktická základna pro rybaření nebo ji lze pomocí volitelného příslušenství plně využít při potápění.
Navrhněte si Open 6.5 podle svých představ zde!

Akční cena: od 829 000 Kč (od 685 124 Kč bez DPH)
Technické parametry:

Zodiac Open 6.5 Strongan

Barva
Délka vnější
Délka vnitřní
Šířka vnější
Šířka vnitřní
Počet komor
Hmotnost
CE kategorie

Dobrodružný styl s elegantními liniemi,
perfektně ergonomický kokpit, výjimečný trup
hlubokého V, který nabízí kontrolu a stabilitu
přes nebezpečné a drsné moře - to dělá z
Open 6.5 SUV na moři.

Šedá / šedá
6,10 m
4,93 m
2,54 m
1,39 m
5
760 kg
C

Jako skutečný švýcarský armádní nůž i
tento člun je vhodný pro jakýkoliv druh
aktivity. Palubu lodi lze snadno přizpůsobit

Max. zatížení
pro plavbu C
Max. osob
pro plavbu C
Délka nohy
motoru
Max. motor
Materiál
Palivová
nádrž

1770 kg
15
XL
175 HP
Strongan™ Duotex™
200 l

aktivity. Palubu lodi lze snadno přizpůsobit
jak pro relaxaci s rodinou, tak i jako komfortní
prostor pro rybaření. Open 6.5 je vhodný pro
vlečení po jakékoliv silnici, a tak s ním
snadno můžete objevovat nová místa. Řadí
se do nově příchozí generace člunů s
inovativním designem a vysokou
technologickou úrovní od firmy Zodiac
Nautic.
Vztlakové nafukovací válce tohoto člunu jsou
vyrobené z tkaniny Strongan Duotex™, což je
materiál původně vyrobený v leteckém
odvětví, který společnost Zodiac přetvořila
pro své účely. Jedna se o verzi PVC, která je
zcela vodotěsná i vzduchotěsná. Strongan
Duotex™ je mnohem pevnější a odolnější
než standardní PVC.

Standardní výbava
Řídící konzole včetně volantu a bovdenu řízení
Větrný štít
Úložný prostor v řídící konzoli
Kapitánská sedačka
Kotevní schránka
54 l chladící box
Integrovaná palivová nádrž 200 l
Odnímatelné vzduchové válce
Držák na wake a vodní lyže
Tažné oko
Navigační světla
Kotevní rolna

Bilge pump
2x USB/12V zásuvka
Odpojovač baterie
Úchytná oka a madla pro manipulaci
Zadní sedačky s odnímatelnými opěrkami
Samo odvodňovací paluba
Koupací žebřík
Nožní pumpa s tlakoměrem
Souprava na opravu
Roll Bar
Bohaté úložné prostory

Volitelná výbava
T-Top stříška
Polstrování přídě
Příďové opalovací lehátko
Příďové zábradlí
Opěrka pro kapitána
Roll Bar
Zadní prodloužené platformy
Stereo audio systém
Paluba ze syntetického teaku černá nebo šedá
Syntetický teak na zadní platformy černá nebo
šedá
Kotevní naviják elektrický

Persenik konzole řízení
Persenik sedačky řidiče
Persenik zadní opěrky
Držáky prutů
Držáky vlajky
Držáky nápojů
Držák se schránkou pro návnadu (46x37cm)
Sada se sprchou
Bimini
Hydraulické řízení do výkonu 150HP

Záruka
Výrobce standardně poskytuje zákazníkovi
smluvní záruku na 2 roky. Staňte se členy
klubu Zodiac a získejte navíc 3 roky záruky
na strukturu trupu a jeho standardní
laminátové komponenty.
Formulář pro registraci členství v klubu
Zodiac naleznete zde.

Zodiac naleznete zde.

