


Overall length                     4,70 m
Overall beam                      1,95 m
Weight                                380 kg
Power                              40-70 hp
Passengers                    5 persons

oHull deadrise                             18

Ολικό μήκος                        4,70 m
Ολικό πλάτος                      1,95 m
Βάρος                                  380 kg
Ιπποδύναμη                     40-70 hp
Επιβάτες                            5 άτομα

oΓωνία γάστρας                          18

l Full set cushions
l Driver’s and co-driver’s seats
l Steering mechanism
l Steering cable
l Sport steering wheel
l Electrical panel
l Electrical auto fuse
l Electrical switches w. indicator lights
l Navigation lights
l 2 s/steel cleats 6” on the aft
l 1 s/steel cleat 8” on the bow
l 5 color match grab handles
l Glove box
l Windshield
l 6 beverage holders
l Bow eye
l Anchor roller

STANDARD EQUIPMENT ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣCONSTRUCTION FEATURES

l Πλήρες σετ μαξιλαριών
l Καθίσματα οδηγού-συνοδηγού
l Μηχανισμός τιμονιού
l Ντίζα τιμονιού
l Σπορ τιμόνι
l Ηλεκτρολογικός πίνακας
l Αυτόματη ηλεκτρική ασφάλεια
l Ηλεκτρικοί διακόπτες με ενδεικτικά φώτα
l Φανοί πορείας - αγκυροβολίου
l 2 ανοξείδωτες δέστρες 6” στην πρύμνη
l 1 ανοξείδωτη δέστρα 8” στην πλώρη
l 5 έγχρωμες χειρολαβές επιβατών
l Ντουλάπι συνοδηγού
l Παρμπρίτζ
l 6 ανοξείδωτες ποτηροθήκες
l Δέστρα τρέιλερ
l Ράουλο άγκυρας

Τα χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Specifications are subject to change without prior notice.

Your Authorized OLYMPIC BOATS Dealer

l  (Δίχρωμη γάστρα προαιρετικό)
Χειροποίητη κατασκευή πολυεστέραl 
Αυταδιαζόμενο δάπεδοl 
Αποθηκευτικοί χώροι πλώρης - πρύμνηςl 
Αποθηκευτικός χώρος άγκυραςl 
Αποθηκευτικοί χώροι καθίσματος οδηγούl 
Βινιλικές ταπετσαρίες θαλάσσηςl 
Πλαϊνά ράφια και υποβραχιώνιαl 
316 ανοξείδωτα εξαρτήματα και βίδεςl 
5ετής εγγύηση αντοχής γάστραςl 
Πιστοποιητικό CEl 

l Two-tone gelcoat (optional)
Hand lay-up constructionl 
Self bailing cockpitl 
Bow and aft storage compartmentsl 
Anchor storage compartment in bowl 
Storage compartment under driver seatl 
Marine grade vinylsl 
Side shelves and armrestsl 
316 stainless steel marine hardwarel 
5-year structural hull warrantyl 
CE certificationl 

SPECIFICATIONS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

OLYMPIC BOATS 
3η Πάροδος ΒΙ.ΠΑ. Λακκώματος, Χαλκιδική 63080

3rd Road Industrial Zone of Lakkoma, 63080, Greece
Tel. +30 23990 51 504

www.olympic-boats.com  e-mail: info@olympic-boats.com 
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