
l Πλήρες σετ μαξιλαριών πλώρης - πρύμνης
l Σπορ καθίσματα μπάκετ με αναδίπλωση
l Τέντα ηλίου inox
l Κάλυμμα κονσόλας
l Κάλυμμα αγκυροβολίου
l Κάλυμμα τρέιλερ
l Τραπέζι
l Βάση βοηθητικής μηχανής
l Δεξαμενή νερού
l Καλαμοθήκες
l Πρίζα 12V

Πρόσθετος Εξοπλισμός

l Δεξαμενή καυσίμων 140 lt.
l Δείκτης καυσίμων
l Μηχανισμός τιμονιού
l Ντίζα τιμονιού
l Σπορ τιμόνι
l Ηλεκτρολογικός πίνακας 
l Αυτόματες ηλεκτρικές ασφάλειες
l Αδιάβροχοι ηλεκτρικοί διακόπτες με ενδεικτικά φώτα
l Διακόπτης μπαταρίας
l Κόρνα
l Φανοί πορείας
l Φανός αγκυροβολίου
l Φανοί δαπέδου
l Υποβρύχια αντλία 500gph
l Ανοξείδωτη αναδιπλούμενη τηλεσκοπική σκάλα μπάνιου
l 2 περιστρεφόμενα καθίσματα με ρύθμιση θέσης και ύψους
l 4 ανοξείδωτες δέστρες 8"
l Ντουλάπι συνοδηγού 
l 2 ανοξείδωτες ποτηροθήκες
l Παρμπρίτζ
l Κάγγελο κονσόλας
l Δέστρα τρέιλερ
l Κάγγελα πλώρης

Βασικός Εξοπλισμός

l Δίχρωμη γάστρα
l Χειροποίητη κατασκευή πολυεστέρα
l Αβύθιστο
l Αυταδιαζόμενο δάπεδο
l 316 ανοξείδωτα εξαρτήματα και βίδες
l Αποθηκευτικοί χώροι πλώρης - πρύμνης
l Αποθηκευτικός χώρος άγκυρας
l Αποθηκευτικός χώρος στην κονσόλα
l Έγχρωμο κωδικοποιημένο ηλεκτρικό σύστημα
l Πιστοποιητικό CE

Χαρακτηριστικά ΚατασκευήςΤεχνικά Χαρακτηριστικά
Μήκος γάστρας
Μήκος ολικό
Πλάτος
Βάρος
Καύσιμα
Ιπποδύναμη
Επιβάτες
Deadrise γάστρας

5,68 m
6,25 m
2,28 m
700 kg
140 lt

100-175 hp
8 άτομα

o18

Τα χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ο εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης

Έκθεση - Ναυπηγείο: 3η πάροδος ΒΙΠΑ Λακκώματος
Λάκκωμα Χαλκιδικής,  63080

      23990 51 504      
www.olympic-boats.com  e-mail: info@olympic-boats.com
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Η πρόσβαση από την πρύμνη γίνεται εύκολα και 
απροβλημάτιστα.

Κάτω από τα καθίσματα βρίσκονται επιπλέον 
αποθηκευτικοί χώροι με δυνατότητα κλειδώματος. 

            Η ευρύχωρη κονσόλα παρέχει επαρκή
χώρο για τα όργανα του σκάφους, ντουλαπάκι
για τα προσωπικά σας είδη και μεγάλο αποθη-
κευτικό χώρο.

Περιστρεφόμενα καθίσματα, ραφάκια για μικρο-
αντικείμενα, ποτηροθήκες, χειρολαβές και 
φωτισμός καταστρώματος είναι μερικά μόνο 
από τα χαρακτηριστικά που κάνουν το 580  CC
ένα μοναδικό στην κατηγορία του σκάφος.

      Για ακόμα μεγαλύτερη άνεση και πολυτέλεια προσθέστε τα σετ μαξιλαριών 
από βινυλικές ταπετσαρίες θαλάσσης (προαιρετικός εξοπλισμός).

Η πλώρη του σκάφους μετατρέπεται, γρήγορα και εύκολα, σε ένα μεγάλο 
κρεβάτι για ηλιοθεραπεία και ξεκούραση (προαιρετικός εξοπλισμός).

Το 580CC θα σας εντυπωσιάσει με τις δυνατότητες του και τις σπορ γραμμές 
του. Η καλομελετημένη γάστρα του και το ευρύχωρο κατάστρωμα το κάνουν 
ιδανικό για να απολαυσετε τη θάλασσα. Επιπλέον, οι αναπαυτικές θέσεις στην 
πρύμνη και την πλώρη μπορούν να φιλοξενήσουν όλη την οικογένεια και τους 
φίλους σας ταυτόχρονα (τα μαξιλάρια ανήκουν στον προαιρετικό εξοπλισμό).

Προσθέστε στα παραπάνω την πενταετή εγγύηση και την αξιοπιστεία ενός 
σκάφους Olympic και θα δείτε γιατί το 580CC είναι πρώτο στη κατηγορία του.

      Τα περιστρεφόμενα καθίσματα είναι
ρυθμιζόμενα καθ’ύψος και εμπρος-πίσω, 
καλύπτοντας έτσι όλους τους 
σωματότυπους.
Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα τοπο-
θέτησης μπάκετ καθισμάτων flip-up 
για άνετη οδήγηση και σε όρθια θέση.
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