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Κοντή οροφήΒασική έκδοση (Μακριά οροφή)

Τα χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ο εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης

Βασικός Εξοπλισμός

Ολικό μήκος
Μήκος Γάστρας
Πλάτος            
Βάρος              
Καύσιμα           
Ιπποδύναμη      
Επιβάτες          
Γωνία γάστρας στον καθρέπτη       

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
6,18 m
5,98 m
2,44 m
950 kg
140 lt

100-175 hp
8 άτομα

ο18

Χαρακτηριστικά Κατασκευής
l Δίχρωμη γάστρα
l Αυταδιαζόμενο δάπεδο
l Αποθηκευτικοί χώροι καμπίνας - πρύμνης
l Αποθηκευτικός χώρος άγκυρας
l 316 ανοξείδωτα εξαρτήματα και βίδες
l Πλαϊνά ράφια και υποβραχιώνια
l Βινιλικές ταπετσαρίες θαλάσσης
l Έγχρωμο κωδικ/μένο ηλεκτρικό σύστημα
l Πιστοποιητικό CE

l Βάση βοηθητικής μηχανής 
l Tραπέζι με βάση 
l Σκάλα μπάνιου
l Ηλεκτρικός εργάτης

Σπαστό ράουλο άγκυραςl 
l Φλάπς
l Ψυγείο
l Κουζίνα οινοπνεύματος
l Δεξαμενή νερού με βρύση και ντουζιέρα
l Προβολείς πρύμνης
l Τέντα δωμάτιο (μόνο στην βασική έκδοση)
l Πρόσθετος πάγγος πρύμνης με μαξιλάρια
l Χημική τουαλέτα
l Κάγγελα πρύμνης
l Καταπακτή στην οροφή

l Κυρτό παρμπρίτζ 
l Δεξαμενή καυσίμων 140 lt 
l Μηχανισμός τιμονιού
l Ντίζα τιμονιού
l Σπορ τιμόνι
l Ηλεκτρικός πίνακας με αυτόματες ασφάλειες  
l Πρίζα 12V 
l Διακόπτης μπαταρίας
l Κόρνα
l 2 Ηχεία
l Υαλοκαθαριστήρας
l Φανοί πορείας 
l Φανός αγκυροβολίου
l Υποβρύχια αντλία 500gph
l Καθίσματα οδηγού-συνοδηγού
l 4 Led φανοί ημέρας & μπλέ νυκτός καμπίνας 
l Led φανός ημέρας & μπλέ νυκτός καταστρώματος

l 4 ανοξείδωτες δέστρες 8"
l Δέστρα τρέιλερ
l Ράουλο άγκυρας
l Κάγγελα πλώρης
l Κάγγελα οροφής
l 3 χειρολαβές
l Καταπακτή καμπίνας
l 5 ανοξείδωτες ποτηροθήκες
l Ντουλάπι συνοδηγού
l Συρώμενες πόρτες αλουμινίου 
l Ανοιγώμενα παράθυρα
l Πλήρες σετ μαξιλαριών 
l Μοκέτα οροφής καμπίνας

Πρόσθετος Εξοπλισμός

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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620 C620 C

   Το Olympic 620 C είναι ένα καμπινάτο σκάφος με εντυπωσιακά χαρακτηριστικά και ποιότητα. 
Σχεδιάστηκε τόσο για αναψυχή όσο και για ψάρεμα, ικανό να αντέχει σε σκληρές συνθήκες.

Ο σχεδιασμός της γάστρας του 620 C συμπεριφέρεται άριστα στο νερό, επιτρέποντας κλειστές στροφές 
και ακριβή χειρισμό. Η εργονομική κονσόλα είναι εξοπλισμένη με σπορ τιμόνι και πίνακα οργάνων με 
σχέδιο, πρίζα 12V, καθώς και διακόπτες με ένδειξη λειτουργίας.
   Το σκάφος έχει μια ευρύχωρη καμπίνα και αρκετούς αποθηκευτικούς χώρους. Επιπλέον, το 620 C 
μπορεί να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες απαιτήσεις σας με ένα πλήθος διαθέσιμου πρόσθετου 
εξοπλισμού, όπως εστία οινοπνεύματος, ψυγείο, σύστημα νερού με νιπτήρα και ντουζ στην πρύμνη, 
τουαλέτα και μια επέκταση του πρυμνιαίου καθίσματος που το μετατρέπει εύκολα σε μεγάλο πάγκο δύο 
ατόμων για ανάπαυση και ηλιοθεραπεία.

Olympic 620 C: η ιδανική επιλογή για πολυήμερες αποδράσεις και ψάρεμα.
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