CENNIK NOWEJ ŁODZI MOTOROWEJ PEGAZUS 450
CONSOLE

Dane techniczne:
Długość
Szerokość
Zanurzenie
Waga bez silnika
Maksymalny załadunek
Kategoria
Maksymalna moc silnika
Długość kolumny
Max ilość ludzi
Typ silnika

4,40 m
1,95 m
0,30 m
280 kg
520 kg
C – morska przybrzeżna
50 KM
20’, L
5 osób
zaburtowy

Pegazus 450 z wyposażeniem standardowym cena PLN netto:
25 800,00 PLN

Wyposażenie standardowe:
Innowacyjny kadłub w kolorze białym RAL9010
Pokład z laminatu w kolorze białym RAL 9010
Przednia woodoporna zamykana bakista
Odchylana środkowa ławka z wyjmowaną bakistą
Szara listwa odbojowa z zakończeniami ze stali nierdzewnej
Siedziska rufowe
Grawitacyjny system pokładowego odprowadzania wody z zaworem kulowym
Ochraniacz pawęży z listwą ze stali nierdzewnej
Dziobowa platforma wykonana z laminatu
KONSOLA BOCZNA P450: konsola sternika wraz z owiewką z plexi, nierdzewnym relingiem
konsoli, mechanicznym układem sterowania z kierownicą, kompletną instalacją elektryczną z
bezpiecznikami, głównym włącznikiem prądu, gniazdem 12V na konsoli, miejscem na 1
akumulator.

Opcjonalne wyposażenie dodatkowe:
KONSOLA CENTRALNA P450 montowana na środkowej bakiście: konsola
sternika wraz z owiewką z plexi, nierdzewnym relingiem konsoli,
mechanicznym układem sterowania z kierownicą, kompletną instalacją
elektryczną z bezpiecznikami, głównym włącznikiem prądu, gniazdem 12V
na konsoli, miejscem na 1 akumulator, blachą nierdzewną do montażu
manetki. (Nowość na sezon 2023!)
Fotel wędkarski na aluminiowej nodze montowany do pokładu
Podstawa fotela z laminatu wzmacniana podgumowana (mobilna)
Laminatowe rufowe siedzisko/osłona zbiornika paliwa
Komplet przednich nierdzewnych relingów wraz z knagami
Komplet tylnych nierdzewnych relingów wraz z knagami
Winda kotwiczna przednia
Ciężarek 14kg w osłonie gumowej wraz z liną 10mb
Knaga ze stali nierdzewnej
Pokrowiec portowy na całą łódź wykonany z wysokiej jakości materiału
Pokrowiec na samą konsolę sterową
Drabinka kąpielowa wykonana ze stali nierdzewnej
Daszek bimini ze stelażem ze stali nierdzewnej
Dodatkowe 2 duże boczne przednie bakisty
2 wzmacniane blaty z laminatu do pokładu słonecznego
Zadaszenie namiotowe części dziobowej
Dodatkowa bakista rufowa lewa z zamykaną klapą

+ 500 PLN DO
STANDARDOWEGO
WYPOSAŻENIA
ZAMIAST KONSOLI
BOCZNEJ
STANDARD
850 PLN
500 PLN
690 PLN
590 PLN
890 PLN
390 PLN
350 PLN
100 PLN
3300 PLN
650 PLN
550 PLN
3900 PLN
3000 PLN
1000 PLN
3900 PLN
1500 PLN

Opcjonalne wyposażenie dodatkowe:
Rozszerzenie instalacji elektrycznej o dodatkowy akumulator, z
bezpiecznikami i włącznikiem, separatorem ładowania Cyrix, kontenerem
na akumulator,
Nierdzewny ochraniacz na kil w części dziobowej
Materace na przednią bakistę (2 sztuki - na klapę przednią i naokoło)
Materace środkowej bakisty (3 sztuki - 1 duży na klapę, 2 małe po bokach)
Materace rufowych siedzisk (2 sztuki - na prawe i lewe siedzisko)
Materace bakist bocznych (2 sztuki - na prawą i lewą bakistę)
2 materace środkowe do pokładu słonecznego
Materac dodatkowego rufowego odchylanego siedziska
Materac typu "wałek" na relingi (cena za 1 szt)
Akumulator VETUS SMF 12V60AH (silnik i echosonda)
Akumulator VETUS AGM 12V100AH (wyciągarki kotwicy/silniki dziobowe)

1000 PLN

450 PLN
850 PLN
700 PLN
450 PLN
890 PLN
430 PLN
290 PLN
200 PLN
450 PLN
1200 PLN

Rekomendowane opcje napędu:
Pływanie spacerowe "bez patentu" do 15 km/h:
Mercury F9.9 EL z manetką boczną, śrubą alu, zbiornikiem 12L
Mercury F9.9 ELPT CT (wersja z elektrycznym podnoszeniem/trymem)

13400 PLN
16400 PLN

Minimum do ślizgu z niskim obciążeniem (2-3 osoby)
Mercury F30 ELPT EFI z manetką boczną, śrubą aluminiową

24000 PLN

Szybkie pływanie ślizgowe około 50-60 km/h:
MERCURY F50 ELPT EFI z manetką boczną, zegary analog, śruba alu
MERCURY F60 ELPT EFI z manetką boczną, zegary analog, śruba alu

30000 PLN
33100 PLN

Przy zakupie silnika w komplece z łodzią PEGAZUS kompletny montaż wraz z
doborem cięgien manetki i pierwszym rozruchem - GRATIS! (zwykle koszt 20003000zł netto)

Opcja przyczepy do łodzi Pegazus 450:
Przyczepa podłodziowa B07 z DMC 750 kg, ładowność 558 kg

5 500 PLN

Przyczepa podłodziowa PP-750 z DMC 750 kg, ładowność 550 kg

5 900 PLN

Uwaga: wszystkie ceny są cenami netto i nie zawierają 23 % podatku VAT
Cennik obowiązuje od dnia 02.11.2022 / dotychczasowe cenniki tracą ważność.

Eskapader Team Polska
GSM: +48 797 600 590
GSM: +48 515 061 422
e-mail: biuro@eskapader.eu
www: www.eskapader.eu

