
CONSTRUCTION FEATURES

l Hand lay-up construction
l Self bailing cockpit
l Unsinkable
l Bow and aft storage compartments
l Anchor storage compartment in bow
l 316 stainless steel marine hardware
l 5-year structural hull warranty
l CE certification

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

l Χειροποίητη κατασκευή πολυεστέρα
l Αυταδιαζόμενο δάπεδο
l Αβύθιστο
l Αποθηκευτικοί χώροι πλώρης - πρύμνης
l Αποθηκευτικός χώρος άγκυρας
l 316 ανοξείδωτα εξαρτήματα και βίδες
l 5ετής εγγύηση αντοχής γάστρας
l Πιστοποιητικό CE

l Electrical panel
l Navigation lights
l Anchor light
l 2 s/steel cleats 6” on the aft
l S/steel cleat 8” on the bow
l S/steel bow rails
l Bow eye
l Anchor roller
l Console
l Console rail
l Windshield
l Electrical panel
l Steering mechanism
l Steering cable
l Steering wheel
l Foldable swimming ladder

STANDARD EQUIPMENTΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
l Ηλεκτρολογικός πίνακας
l Φανοί πορείας
l Φανός αγκυροβολίου
l 2 ανοξείδωτες δέστρες 6” στην πρύμνη
l Ανοξείδωτη δέστρα 8” στην πλώρη
l Ανοξείδωτα κάγκελα πλώρης
l Δέστρα τρέιλερ
l Ράουλο άγκυρας
l Κονσόλα
l Κάγγελο κονσόλας
l Παρμπρίζ
l Ηλεκτρολογικός πίνακας
l Μηχανισμός τιμονιού
l Ντίζα τιμονιού
l Τιμόνι
l Αναδιπλούμενη σκάλα μπάνιου

SPECIFICATIONS
Overall length
Overall beam
Weight
Power
Passengers

4,90 m
1,95 m
375 kg

30-60 hp
5 persons

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ολικό μήκος
Ολικό πλάτος
Βάρος
Ιπποδύναμη
Επιβάτες

4,90 m
1,95 m
375 kg

30-60 hp
5 άτομα

Πρόσθετος εξοπλισμός
Optional equipment

l Ανοξείδωτη τέντα ηλίου 
l Κάλυμμα αγκυροβολίου
l Κάλυμμα τρέιλορ
l Περιστρεφόμενη βάση καθίσματος οδηγού
l Μαξιλάρια καθίσματος οδηγού
l Χειρολαβές
l Υποβρύχια αντλία
l Καλαμοθήκες
l Πάγγος με κουτί
l Βάση βοηθητικής μηχανής

Επιπλέον: l Inox sun top
l Mooring cover
l Boat cover
l Swivel base for driver’s seat
l Cushions for driver’s seat
l Handgrips
l Bilge pump
l Rod holders
l Bench with box
l Engine bracket

Additionally:

        490CC
Μαξιλάρια πλώρης 
   Bow cushion 

        490FX
Μαξιλάρια πλώρης 
   Bow cushion 

        490SX
Μαξιλάρια πλώρης 
   Bow cushion 

Μαξιλάρια Πρύμνης
Rear Bench cushions

Φαρδύ κάθισμα
οδηγού 

Wide driver’s seat

Τέντα πλεύσης
Converible top

Τα χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ο εξουσιοδοτημένος ΣυνεργάτηςOLYMPIC
Boats
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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 



Περιστρεφόμενo κάθισμα με ρύθμιση ύψους και θέσης (γλισιέρα) 
και ραφάκια για μικροαντικείμενα.
Driver's seat with swivel base adjustable in height and 
     position, shelves for small items.

  Νέα Olympic 490 Fx - Olympic 490 Sx - Olympic 490CC. Τρία υψηλών απαιτήσεων σκάφη 
με αβύθιστη κατασκευή, αυταδιαζόμενο δάπεδο και 5ετή εγγύηση γάστρας. Αξιόπλοα και 
γρήγορα, ευρύχωρα και πρακτικά με μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους, είναι οι ιδανικές 
λύσεις για ψάρεμα και αναψυχή.
  Επιλέξτε το σχέδιο και τον εξοπλισμό που σας ταιριάζει.  

New Olympic 490 Fx - Olympic 490 Sx - Olympic 490CC. Three high-level boats with 
unsinkable construction, self-bailing cockpit and 5-year hull warranty. Supple and swift, 
spacious and practical with large storage compartments, they are the ideal solutions for  
fishing and recreation.

Choose the layout and equipment that suits you.

  Νέα Olympic 490 Fx - Olympic 490 Sx - Olympic 490CC. Τρία υψηλών απαιτήσεων σκάφη 
με αβύθιστη κατασκευή, αυταδιαζόμενο δάπεδο και 5ετή εγγύηση γάστρας. Αξιόπλοα και 
γρήγορα, ευρύχωρα και πρακτικά με μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους, είναι οι ιδανικές 
λύσεις για ψάρεμα και αναψυχή.
  Επιλέξτε το σχέδιο και τον εξοπλισμό που σας ταιριάζει.  

New Olympic 490 Fx - Olympic 490 Sx - Olympic 490CC. Three high-level boats with 
unsinkable construction, self-bailing cockpit and 5-year hull warranty. Supple and swift, 
spacious and practical with large storage compartments, they are the ideal solutions for  
fishing and recreation.

Choose the layout and equipment that suits you.

449900 SSxx

449900 FFxx

Η κονσόλα προσφέρει επιπλέον αποθηκευτικό 
χώρο και εύκολη πρόσβαση.

The console offers additional storage space and 
easy access.

Προσεγμένος σχεδιασμός για εύκολη 
αγκυροβόληση χωρίς να εμποδίζει την 
πρόσβαση από την πλώρη.

Carefully designed for easy anchoring 
without restricting access from the bow.

Ακόμα και ογκώδες εξοπλισμός χωράει στον αποθηκευτικό 
χώρο της πρύμνης.

Even bulky equipment fits in the stern storage compartment. 449900 CCCC

Ο σχεδιασμός της πλώρης έγινε με έμφαση στην
εργονομία και άνεση, τόσο κατά την πλεύση όσο
και κατά το ψάρεμα. Κάτω από τα καθίσματα
βρίσκονται επιπλέον αποθηκευτικοί χώροι με
δυνατότητα κλειδώματος.
The design of the bow has been emphasized in
ergonomy and comfort, both during travel as 
well as while fishing. Under the seats additional
storage compartments with locking option are
available.

με προαιρετικό πάγκο και κονσόλα εμπρός ή πίσω

with optional bench and console to the front or to the back

με προαιρετικό κάθισμα οδηγού

with optional driver's seat

Επιπλέον διαρυθμίσεις 
Additional layouts

449900 FFxx
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