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Технически параметри 
 

 

 
Стандартна окомплектовка 

 
Корпус  

 Корпус  
 Цвят на корпуса – бял с графитни ленти  
 Предни и задни халки от неръждаема стомана  
 Кнехтове от неръждаема стомана с логото на Sea Ray –6 броя 
 Отвор за пълнене на гориво от неръждаема стомана  
 Решетки за вентилация на двигателя 
 Навигационни светлини от неръждаема стомана 
 Заден буксир за теглене на водни ски 
 Предно котвено помещение  
 Задна удължена  платформа, стълба за качване 
 Предно  стъкло, темперирано в зелено отварящо се в средата 

Чохли 
 Слънчева тента,  
 Чохъл на носовата част, на кокпита, и чанта за тях 

Разположение на седалките 
 Отворена носова част с повдигащи се седалки,подлакътници и 

багажни помещения под тях 
 Предна лява седалка на която облегалката може да променя 

полжението си, повдигаща се подбедрена част  
 Предна капитанска  седалка с повдигаща се подбедрена част 

на която облегалката може да променя полжението си  
 L образна  седалка по дължина на левия борд с помещение за 

багаж под нея.  
 Задна седалка на кърмата на лодката  

Кокпит 
 Поставка за чаши  
 Дръжки за ръцете 
 Мокет в кокпита 
 Индиректно осветление  
 Изход 12 V (2 бр.) 
 Задна трансова врата 
 Врата разделяща кокпита от носовата част на лодката 
 Стерео система с MP3 вход Wireless Bluetooth™, iPod вход, с 

4 високоговорителя дистанционно управление на радиото от 
пулта за управление на лодката 

 Тоалетно помещение  с осветление, огледало, 
мивка,Електрическа тоалетна с резервоар, омекотителна 
система на тоалетните отпадъци 

 Хладилна чанта с място за нея 
 Място за багаж под волана 
 Място за ски в дъното на лодката 
 Място за ски под задната седалка на лодката 
 Място за багаж в бордовете на лодката 
 Облицовка от специално обработена кожа пригодена за 

морски условия с UV защита и защита против гъбични 
образувания 

 Маса в кокпита 
 

Дължина  8.23 м 

Ширина 2.59 м 

Дълбочина на газене при пусната колона 96 см 

Дълбочина на газене при вдигната колона 66 см 

Тегло 2,567 кг 

Горивен капацитет  246 L 

Воден капацитет  76 L 

Отпадни води  37 L 

Ъгъл на корпуса  21° 
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Технически системи 
 Пулт за управление  
 Звукова сигнализация за висока температура на двигателя, 
 за ниско налягане на маслото 
 Клаксон 
 Арматурно табло облицовано с кожа 
 Отделение за вещи 

SmartCraft системи 
 Комбиниран електронно диагностичен оборотомер (показващ 

дълбочината, температурата на двигателя,налягане на маслото  
изразходвано гориво,сигнализация за повреди в двигателя, 
работните му часове ,положението на колоната,напрежението 
на акумулаторната батерия и др.) 

 Скоростомер 
 Уред 4 в 1-показващ положението на Z-колоната,напрежението 

на акумулаторната батерия,температурата на двигателя и 
нивото на горивото 

 Електронно управление на ходовете и подаване на газ (DTS) 
 Панел с водозащитени ключове  за системите 
 Трилъчов волан-хидравличен, регулируем във височина 

Електрически системи  
 Помещение за акумулатора  
 Предпазители 
 Цветни кабели със защита против протъркване 

Двигателно помещение  
 Осушителна помпа  12 V Автоматична 
 Осушителна помпа за високо ниво на вода автоматична  
 Вентилатори 12 V 
 Вътрешна обработка с гел кот на двигателно помещение 
 Осветление на 12V 
 Звуко изолирано двигателно помещение 

Водна система 
 Хидрофорна система с 12 V  помпа 
 Душ на  кърмата на лодката 
 Мивка в кокпита 
 Воден резервоар (76 л)  

Горивна система 
 Бензинопроводи, USCG - Тип A-1 
 Резервоар с клапан против високо налягане  

Стандартен бензинов двигател Mercruiser 
 ECT-6.2MPI Bravo III DTS  (300 PHP) 

Опции 

 
Бензинови двигатели Mercruiser с катализатор 

 ECT-6.2MPI Bravo III DTS  (350 PHP) 
Оцветяване на корпуса 

 Оцветяване на лодката в един цвят 
 Оцветяване на корпуса в черно, червено,светло или 

тъмносиньо,хоризон,светлокафяво 
 Оцветяване на корпуса на лодката в три цвята 
 Боядисване на дъното на лодката с противообрастваща боя 

Електрически системи  
 Raymarine A65 Chartplottter  
 Дигитално табло за управление с Raymarine A65 Chartplottter 
 Mercury Active Trim - DTS 

Видове покривала 
 Транспортен чохъл 

Пакет чохли при стандартна слънчева тента 
 Висока слънчева тента 
 Чанта за чохлите 
 Чохъл на носовата част, на кокпита 
 Предно затваряне 
 Странично затваряне 
 Задно затваряне 

Пакет чохли при алуминиева рамка за водни спорове 
 Чохъл на носовата част, на кокпита 
 Чанта за чохлите 
 Предно затваряне 
 Странично затваряне 
 Задно затваряне 

Видове подово покритие 
 Тиково покритие на  водната платформа 
 Тиково покритие в кокпита 
 SeaDek-Гумена имитация на тик на водната платформа 

Водни спортове  
 Бяла алуминиева рамка за водни спортове cъс слънчева тента и 

навигационни светлини 
 Въртяща се поставка за Wakeboard 
 Огледало за водни ски 
 Компресор за въздух 

 

Осветление 
 Предни докови светлини 
 Подводни светлини в борда на лодката под водната платформа 
 LED осветление в кокпита 

Аудио система 
 Управление на Аудио системата от кърмата на лодката  
 Аудио система с по-мощни високоговорители, усилвател, 

Subwoofer-Rockford Fosgate®   
Тоалетна система 

 Система за топла вода на лодката 
Котвен механизъм 

 Електрическа котва - комбинация верига- въже ,галванизирана 
котва 

 Електрическа котва - комбинация верига- въже ,стоманена 
котва  

Други опции 
 Зарядно устройство на напрежение -220V/ 50 към 12V 
 Допълнителни възглавнички на носовата част на лодката 

предназначени за слънчева платформа 
 Маса на носа на лодката 
 Хладилно помещение в кокпита 
 Мивка в кокпита 
 Платформа за излизане от водата 
 Хидравлични стабилизатори 
 Ключ за вдигане на Z колоната от трансома на лодката 
 Спасителен пакет - жилетки, пожарогасител,  кранци, въжета 
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