BOOTE

ÖCHSNER - BOOTE popüler ve tanınmış bir aile işletmesidir.
Halihazırda ikinci nesilde, mükemmelliği, yeni gelişmeyi ve
ayrıntılara dönük teknik dikkati ilke olarak benimsemekteyiz.
Yılların getirdiği deneyim, en iyi şekilde ürünlere aktarılır ve
teknelerin tasarımına ve geliştirilmesine çok erken entegre
edilir.
Kendi sergi salonlarımızda, tüm tekne modelleri hakkında
kişisel ve bireysel olarak kapsamlı danışmanlık alma imkanı
sunuyoruz.
İthalatçıları ve bayileri ortadan kaldırarak, müşterilerimize en
iyi kaliteyi en iyi fiyatlarla sunabiliriz.
Römorkörlü olması bizim için son derece önemli. Bu nedenle,
bizimle birlikte tamamlanan ve kolay kayma ve yolda keyifli bir
sürüş için ideal ayarlar sunan kendi römorklarımıza
güveniyoruz.
Son teknoloji geniş kirişli gövdesi ve özel yaşam alanı ile en
büyük taşıma römorkörlü tekneyi sunmaktan gurur
duyuyoruz. Yıllar önce tamamen imkansız olarak kabul edilen
şey, Öchsner - boote ekibi tarafından başarıldı.
Müşterilerimize
en
son
teknolojiden
tam
olarak
yararlanmalarına yardımcı olmak için birçok püf nokta ve teknik
sunuyoruz.
Her tekne transferi, teknede kapsamlı talimatlar ve denizde
gezinti yapmak dahil olmak üzere denizde yolculuk etmeyi
içerir
. Sadece siz memnun olduğunuzda, biz de memnun oluruz.
ÖCHSNER - BOOTE ekibiniz
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RÖMORK
Araç tarafından çekilebilecek teknelerin boyutu ve
ağırlığı kanunla sınırlıdır. Bizim için "römork" teması
temel olarak ele alınmaktadır. Bu nedenle, tekne
modellerimiz
fikrin
oluşmasından
teknenin
tamamlanmasına kadar basit römorkörler üzerinde
geliştirilmiştir.

KOLAY SEYAHAT

Bunu sadece son teknoloji üretim süreçleri ve en son
malzemelerin kullanımı
yoluyla başarıyoruz.
Sonuçta teknelerimiz yüksek güvenlik ve kalite
standartlarını mutlaka karşılamalıdır.
Teknelerimizin rahat bir şekilde taşınması size
birçok avantaj sağlar. Tekneyi yönetmelikler,
yasaklar veya özel izinlerle uğraşmak zorunda
kalmadan istenen yere bağımsız olarak taşıma
esnekliği, müşterilerimiz için çok fazla özgürlük
yaratır.
Karşılaştırılabilir boyuttaki konvansiyonel teknelere
kıyasla daha düşük ağırlık, size daha olası çekici
araçlar sağlar. Tekne piyasasında 500 kg - 1,500 kg
daha uzun boylu tekne modelleri bulunmaktadır.
Çekici araçların bireysel ekipmanları ve farklı destek
yükleri ağırlık dağılımını etkiler. Bu nedenle, en iyi
sürüş konforu için römorklarımızı teknenize göre
ayarladığımızı söylemeye gerek bulunmamaktadır.

All our boa bağımsız olarak içeri girip çıkabilirsiniz.
Böylece tamamen bağımsız olarak plan yapabilir ve
hareket edebilirsiniz. Bir indirme noktası mevcut
olduğunda, tekneyi kısa süre içinde suya getirirsiniz.
Daha az ağırlık, teknenin çektiği suyun daha az
olduğu anlamına gelir. Denizde hızlandırılması
gerekmeyen, ancak su yüzeyinin üzerinde olan
herhangi bir kütle enerjinin korunmasına yardımcı
olur. Böylece düşük yakıt tüketimi elde ederiz ve
menziliniz belirgin bir şekilde artar.
Bunlara ek olarak, daha sığ sulara girebilir ve daha
önce erişilemeyen yerlere ulaşabilirsiniz.

4

... YENİ BİR ŞEY

KEŞFEDİN
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WIDE-BEAM
(motorlu)
tekneler,
tarafımızca
geliştirilmekte, üretilmekte ve son müşteriye teslim
edilmektedir. Yüksek kalite ve dayanıklılık standartlarımızı
karşılamak için üretim için son teknoloji üretim süreçleri ve
karmaşık manuel çalışmanın bir kombinasyonu kullanılır.
WIDE BEAM tekneyi ÖZEL yapan nedir?
Konvansiyonel, V - şekilli bir tekne ile karşılaştırıldığında,
WİDE - BEAM tekne, genişletilmiş tekne kanatları ve
bunun sonucunda deniz üzerinde daha geniş temas alanı
sayesinde hareketsiz kaldığında stabil bir yan konum
sağlar. Yavaş yer değiştirme hareketiyle, WIDE-BEAM
teknolojisi ideal düz çizgi stabilitesi sağlar ve
hızlanırken pruvada açık bir şekilde bir yükselme sağlar.

GENİŞLİK
SAĞLIYOR...
-SKIPPER WASSERSPORTMAGAZIN-

Tekne sudan çıkar çıkmaz, yan kanatlar yalnızca çapraz
dalgaları dengelemek için kullanılır. Gerçek çalışma
konforu özel olarak şekillendirilmiş kirişler mezarna
aracılığıyla devralınır. Bu kombinasyon, en dalgalı deniz
sürüş özelliklerini elde etmemizi sağlar.
Kıçta daha fazla yüzdürme, su tarafından hızlandırılması
gereken çekişi ve kütleyi de azaltır. Azaltılmış sürtünme,
yakıt tüketimini gözle görülür bir şekilde azaltır ve
tekneyi uçağa almak ve çok hızlı bir şekilde uçakta tutmak
için % 22 'ye kadar daha az motor gücü gerekir.

WIDE-BEAM
TEKNE

STANDART
TEKNE

ÖZELLİKLER:

• • Molada veya yavaş sürüşte optimum yanal denge
• •Yine de özel izin olmadan römorklanabilir
• •Aşırı derecede fark edilebilir yakıt ekonomisi
• • Aynı sürüş özelliklerine sahip % 22 daha fazla motor gücü
• •Geliştirilmiş dalgalı deniz özellikleri
• Düşük draft
• •Maksimum hızlanma değerleri
• •Kolay kayma
• Uzanma kısıtlamamasının olmaması

EL YAPIMI CAM TAKVİYELİ PLASTİK - PETEK ŞEKİLLİ - YAPI
Teknelerimiz tamamen elle döşenerek (elle lamine) üretilmektedir. Bu durum, daha karmaşık şekilleri, farklı
duvar kalınlıklarını ve petek şeklinde uygulama yapmamızı sağlar. Diğer teknikler daha hızlı olsa da, bu
tutarlı yapı kalitesine, parçaların karmaşıklığına ulaşmazlar ve sonuçta çok daha ağırdırlar.
Yachtline modellerinin parçalarını GRP petekli sandviç kompozitten üretiyoruz. Bu yöntem, güçlü sıcaklık

dalgalanmalarına sahip salınım gerilimi ve boyutsal stabilite altında çok iyi alternatif dayanıklılık ile karakterizedir
Bu modern "petek" yapısı, ağırlığı büyük ölçüde azaltmamıza ve teknenin stabilitesini ve gücünü optimize
etmemize yardımcı olur .

ÖNCE GÜVENLİK

İKİ - GÖVDELİ TEKNE

Fiberglas takviyeli plastikten (GRP) yapılmış çift gövdeli tekne yapısı da yüksek stabilite sağlar ve
geleneksel bir gövdeden daha hafiftir. Size mümkün olan en yüksek güvenliği sunar ve ara havalandırma
sayesinde kabinde hoş bir ortam sağlar.

HAFİF - AHŞAP - SİSTEM
Bu, geleneksel yapıda olduğu gibi tekneyi dengelemek için ahşap kullanmaz, ancak tam bir laminat nervürlü
sistem kullanır. Bu özenli tasarım nedeniyle, geminiz, nem ve diğer etkilere rağmen, tüm tekne ömrünün ilk
gününde olduğu gibi stabilitesini ve güvenliğini koruyacaktır.

EN İYİ

8

HİZMET

DENEYİM RAPORLARI

Müşterilerimiz deneyimlerini başkalarıyla paylaşmaya davet edilir. Ana sayfamızda
tüm tekne modelleri ile ilgili müşterilerimizden gelen raporları görebilirsiniz. Bu nedenle
tekne sahiplerinin pratik deneyimlerinden yararlanma fırsatına sahip oluyorsunuz.

TEST İNCELEMELERİ

Teknelerimiz çeşitli uzman dergiler tarafından düzenli olarak test edilmektedir. Bu testler
çevrimiçi olarak herkesin erişimine açıktır.

ÇEVRİMİÇİ ERİŞİM

Ek bir hizmet olarak, müşterilerimizin bulabileceği çevrimiçi bir portal sunuyoruz.
Kullanıcı Elkitabı, Uygunluk Beyanları, Elkitapları ve teknenizle ilgili diğer birçok belge.
Servis işleri ve onarımlar çevrimiçi olarak da sipariş edilebilir.

TALİMAT

Çevrimiçi portalda teknenizle ilgili talimatları ve açıklamaları da video da
bulacaksınız. Böylelikle tekneniz için şimdiden hazırlanabilir ve gerekirse her şeyi
yeniden yenileyebilirsiniz.

TEKNE TESLİMATI

Bilgilendirmede bulunmak ve tekneleri teslim etmek için çok zaman ayırıyoruz. Tüm
müşterilerimize, tekneye ilişkin ipuçları ve püf noktalarını içeren ayrıntılı bir eğitim
sağlanır. Tabii ki tüm sorularınızı cevaplamak için de zaman ayırıyoruz.

AĞIRLIK

Özellikle ağırlık hassas bir konudur. Sıklıkla aldığımız sorular: „Tekne gerçekten
römorklanabilir mi? Hile yapılmaksızın mı?" Teknelerimiz doğal olarak tartılır. Devir
teslimde müşterinin huzurunda tarttıklarımız daha büyük modellerdir. Ancak o zaman
sizi vicdanımız rahat bir şekilde yolculuğa çıkarabiliriz.
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SX20
YCHTLINE-

SX20 -YACHTLINETOPLAM UZUNLUK

5,95 m

TOPLAM GENİŞLİK

2,28 m

TOPLAM AĞIRLIK
motorlu ve römorklu

1500 kg’ya
kadar

KİŞİ
CE - KATEGORİ

6
C

KABİNLER / YATAKLAR

1 / 2+1

TOPLAM AĞIRLIK
römorkörde

2,52 m

Sığ su konumunda
DRAFT

0,42 m

SANAL TUR
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SX20 -YACHTLINE-

• KOLAY

RÖMORKLAMA
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SX20 -YACHTLINE-

Ara havalandırmalı çift kabine sahip kabin, iyi bir oda
iklimi sağlar. Kilitlenebilir ve renkli sürgülü kapı ile
kokpitten ayrılır ve geniş yatış alanı ile çok fazla alan
ve konfor sunar. Çift kişilik yatak, aynalar, şiltenin
altında depolama ve geniş yan saklama bölmeleri
standartlarımızdır.
Gömme yastıklar sayesinde yatış yüzeyi olarak da
kullanılabilen giyinme alanı, mevcut alanı en üst
düzeye çıkarır.
Dekoratif ve dikişlerle kontrast oluşturan modül iç ve
dış döşeme, bu, ayrı ayrı döşemeli elemanların çok
etkileyici bir görünümünü ve uzun boyutlu bir
stabilitesini yaratır.
İskele ve sancak tarafında, geniş kabin uzunluğu
nedeniyle kıyafetler için yeterli alan sağlayan geniş
saklama bölmeleri vardır. Tüm lastik yatağı alanının
altında ek bagaj için bolca alan vardır. Pruvadaki
pervaz, büyük kapaktan ön güverteye erişmek için bir
adım olarak da kullanılabilir.

Kolay bakımlı ve yuvarlak bir GRP
çıtadan yapılmış kiler bloğu, önceden
kurulmuş su tahliyesi, yan havalandırma
pencereleri ve bir tavan penceresi içeren
büyük bir lavabo içerir.
Tuvalet
odası
ergonomik olarak
tasarlanmıştır ve uyumlu bir tuvalet
sistemi ile donatılabilir. Yan cam ideal
havalandırma sağlar.

TANITIM VİDEOSU İÇİN TARA
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SX20 -YACHTLINE-

Pruva demirleme alanına her iki taraftaki iskeleden veya kabindeki
büyük kapaktan ulaşılabilir.
U şeklindeki arka tekne alanının altındaki büyük ve kolay erişilebilir
saklama bölmeleri, halatlar, can yelekleri, katlanır bisikletler veya
şnorkelle dalış ekipmanı gibi gerekli araç üstü ekipmanlarınızı alır.
Kokpitin ön bölümünde gerekli çamurluklar için özel bir bölme
bulunur ve güneş kremi, veya cep telefonu gibi kişisel eşyalar için
yan duvara bir iç kalıp entegre edilmiştir.
Sürgülü kapının altında, deniz haritaları, kitaplar veya dergiler için
güvenli bir yer sunan küçük bir raf vardır.
Arka girişten kolay ve rahat erişim. Kolay giyilebilir eşyaların seçimi,
UV altında uzun ömürlülük ve tuzlu su kullanımı ve harika bir
görünüm, geniş bir şekilde yer alan dış mekanın odak noktasıdır.

Ankraj kutusu ve ankraj sabitleme sistemi ile paslanmaz çelik helezon bağlantı elemanı.
Açık minber, rahat giriş ve çıkış sağlar.
Geminizin kolay ve güvenli bir şekilde yanaşması için büyük paslanmaz çelik
kramponlar.

Güneşlenme veya kitap okuma güneşlenme minderi ikisini yapmanızı
mümkün kılar...
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... ve uzanmak ve oturmak için iki
seçenek sunar.

Kaldırılabilir fonksiyonlu
havalandırmalı koltuklar
sınırsız sürüş keyfi garanti eder.

SX20 -YACHTLINE-
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SX20 -YACHTLINE-

Tam kontrol
Harita çizere entegre Wi - Fi vardır. Yazışma
uygulaması, harita çizerin tamamını görüntülemenizi
sağlar. Tabletinizdeki veya akıllı telefonunuzdaki tüm
işlevler.

Kolay senkronizasyon
Bir sonraki seyahatinizi kendi evinizin konforunda
planlayabilir, referans noktaları belirleyebilir ve haritaları
indirebilirsiniz. Bunlar, araç üstü harita çizer ile sorunsuz
bir şekilde senkronize edilmiştir.

Topluluğa katılın
Herkes marinaları veya çekicilikleri derecelendirme ve
geri bildirim verme fırsatına sahiptir.
Nerede olursanız olun bu bilgiyi alabilirsiniz.

Harita
eşleştirme
doğrudan
ActiveCaptain
uygulamasından indirilebilir. Bu, harita materyalinizin
her zaman cihazla uyumlu olmasını ve mevcut
güncellemeleri almanızı sağlar.
Harita veya cihaz güncellemeleri evde rahatlıkla
görüntülenebilir ve indirilebilir. Güncellemeler, gemide
bir sonraki ziyarette otomatik olarak yüklenir.
SD kartların genişletilmesi ve bilgisayar üzerinden
yapılan güncellemeler geçmişte kalmıştır.
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SX20 -YACHTLINE-

Kabinden bir döşeme elemanı, yatış yüzeyini artırmak için
kokpitte kullanılır

TANITIM VİDEOSU İÇİN TARA
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SX20 -YACHTLINE-

TUR-PAKETİ
Kampçı kapağı
Konforlu güverte boşluğuna sahip tamamen kapalı kokpit
alanı

Kokpit kaputu
Hafif ve dayanıklı malzemeden üretilmiştir

Buzdolabı
Buz kutusu dahil

Tuvalet tesisi
Entegre ve çıkarılabilir kimyasal tanklı

Çift batarya sistemi
Akü seçici anahtar dahil

Su basınç sistemi
Kıçta yer alan lavabo, su depolu ve musluklu
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SX20 -YACHTLINE-

ESNEK ALAN SUNAR
KONFORLU
GÜNEŞLENME GÜVERTE
MİNDERİ
GENİŞ TUVALET ALANI
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SX20 -YACHTLINE-

SÜRÜŞ VİDEOSU İÇİN TARA
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SX20 YACHTLINE-

BLAST - Honda'nın özel kontrol sistemi, kontak ve yakıt
koşullandırmasını kontrol ederek her koşulda optimum torku
ayarlamak için kullanılabilir.

YÜKSELTİLMİŞ DÜŞÜK DEVİR
TORKU

PROGRAMLANMIŞ YAKIT ENJEKSİYONU (PGM - FI)
Son teknoloji ürünü bilgisayar kontrollü benzin enjeksiyon sistemi,
hassas bir şekilde ölçülen miktarda yakıt sağlar ve kolay çalıştırma,
yakıt tüketiminde azalma, optimize edilmiş egzoz emisyonları ve
uzatılmış kilometre performansı sağlar.
Hem tekne sahipleri hem de çevre, en gelişmiş motor teknolojisinden
yararlanır.

EKONOMİ KONTROLLÜ MOTOR

ECOMO (EKONOMİ KONTROLLÜ MOTOR)
Motorun sürekli olarak kontrol edilen hava / yakıt karışımı,
yanmadan kaynaklanan kirleticileri, örneğin nitrojen, hidrokarbon
ve karbon monoksit gibi, en aza indirir. Bu özel Honda teknolojisi,
dünyanın en önemli emisyon düzenlemelerini kolayca ortadan
kaldırır ve benzer modellere kıyasla yakıt tüketimini yüzde 13 'e
kadar azaltır.
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SR25
22

-YAHTLINE-

SR25 -YACHTLINE-

TOPLAM UZUNLUK

8,04 m

TOPLAM GENİŞLİK

2,48 m

TOPLAM AĞIRLIK
motorlu ve römorklu

2,500kg ‘ya
kadar

KİŞİ

7

CE - KATEGORİ

C

KABİNLER /
YATAKLAR

2 / 3+2

TOPLAM UZUNLUK

römorkörde
Sığ su konumunda
DRAFT

2,75 m
0,62 m
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SR25 -YACHTLINEKabin, ek elemanlar kullanılarak artırılabilen ince döşeme
tasarımlı çift kişilik bir yatağa sahiptir. Ayrıca, yatağın yan
taraflarında uzanan raflar daha fazla mutfak eşyası
istifleme imkânı sunar

Daha uzun turlarda bile bagaj ve ekipman için yeterli alan
sunan bölmeli minderlerin altında depolama alanı
bulunmaktadır.

Bitişikteki tek ranza, yatış yüzeyini genişletmek için
kokpitte kullanılabilen konfor minderleri ile de
donatılmıştır
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SR25 -YACHTLINEİşlevsel sıhhi oda geniştir ve tuvaleti, balkonu ve lavabosu
vardır. Depolama alanı, büyük bir ayna ve bir pencere,
yüksek kaliteli genel izlenimi tamamlar.

Lombar, her iki tarafta da, pruvaya doğru yükselen ve sırtı açık
bir minberde sona eren rahat bir yükseklikte bir korkulukla
sabitlenir. Daha fazla güvenlik, tekneye yerleştirmeyi
kolaylaştıran 6 paslanmaz çelik kastanyola ile sağlanır.

Araç gereçler ve göstergeler kokpitte açık bir şekilde
düzenlenmiştir ve yükseklik ayarlı dümen kabininde ek
konfor sağlar.
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SR25 -YACHTLINE-

SR25 Deniz Şezlongu
Burada 2 kişi, serin bir içecekle teknenin
kıçında atmosferin tadını sonuna kadar
çıkarabilir.
Yüksekliği ayarlanabilir koltuk başlığı ayrı ayrı
ayarlanabilir.

koltuğu / lombar
merdiveni
Her plaj tatili için idealdir. Akıllı
demirleme sırasında iskeleyi
Yüzerken, lombar, su seviyesinde
kullanılabilir.

/

suya

Deniz
girme

tekniği sayesinde,
genişletebilirsiniz.
bir oturak olarak

Suya girme platformu
Keyifli bir alan yaratır ve SR25 yat hattının tasarımına
mükemmel bir şekilde uyar. Ekstra büyük bir denize
girme merdiveni içeri girip çıkmanıza yardımcı olur.
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SR25 -YACHTLINE-

Kokpit alanı/ kıç oturma alanı
SR25 'imizin kokpiti gerçek boyuta
tanıklık eder . Kolayca yerleşebilir
U şeklindeki oturma alanında 5 kişiyi
rahatlıkla barındırabilir. Yeni bir
teknik sayesinde, tüm sırtlıklar
bireysel
oturma
konumlarına
uyarlanabilir. Buna ek olarak, sırtlık
tamamen indirilebilir ve büyük bir
yatma
yüzeyi
oluşturulabilir.
Koltuğun altında, kolayca erişilebilen
kıç saklama bölmesi bulunur. Tüm
bunlar, geminizde rahat bir zaman
geçirmek için gerekli esnekliği ve
konforu sağlar.

Çok fonksiyonlu tavan
Sağlam ve pratik çok fonksiyonlu tavan,
güneşin konumuna bağlı olarak istenen
konuma ayarlanabilir. Buna ek olarak,
opsiyonel olarak mevcut olan güneş
koruma yelkeni de buraya takılabilir.

SÜRÜŞ VİDEOSU İÇİN TARA
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SR25 -YACHTLINEKiler - sürücü kabini lavabo dahil kilere
dönüştürülebilir. Masa burada bir bar olarak
kullanılabilir ve gerektiğinde yay veya kıç ile
hizalanabilir.

Kıç bölgesinde masa da kullanılabilir. Bunu
yatağa doğru ya da banyo platformuna
doğru da hizalayabilirsiniz.
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SR25 -YACHTLINE-

SANAL TUR İÇİN TARA
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SR25 -YACHTLINE"YAPILMASI KOLAY" - TEKNİK PAKET
Cam kokpit 10"
Harita çizici, araç gereçler (istek üzerine ücretsiz düzenleme), müzik, vb.

Hız kontrol sistemi
İdeal seyir hızınız için

Trim asistanı
Azaltılmış tüketim için - tamamen otomatik
Ödün vermeden sürüş keyfi, ideal yakıt verimliliği

E - ANAHTAR Sistemi
Motorun anahtarsız çalıştırılması, işletilmesi - durdurulması

Elektronik dişli
Zorlu liman manevralarında bile çaba harcamadan kolay kullanım için

Motor verileri ekranı
Çok fonksiyonlu ekranda

Seyahat bilgisayarı
İdeal genel bakış için (tüketim değerleri, ortalama günlük tüketim, gün boyu
kullanılan yakıt)

Waterski asistanı
Volvo Penta'nın wakeboarding ve su kayağı için elektronik tren hız kontrol sistemi,
değişen yük koşullarında bile sürekli motor hızına uyum sağlar.

Yakıt ön filtre sistemi
Daha fazla güvenlik için su ayırıcı dahil

DAB+ anten
Trafik verileri, başlıklar ve sanatçılar gibi ek bilgiler veya en son haber başlıkları ile
birlikte programa da yer bırakan en iyi ses kalitesine sahip modern iletişim için.

Akü - Yükseltme (AGM - Akü Seti)
Bu yükseltme, geleneksel pillerden daha hızlı ve daha fazla güçle şarj olmanızı
sağlar. Gerekirse, elektrik tüketicilerine de buna bağlı olarak daha büyük
miktarlarda elektrik iletebilirsiniz.

Premimum Ses Sistemi
Kokpit alanında hoparlör, cam kokpit üzerinden çalışma
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SR25 -YACHTLINE-

E - ANAHTAR
Volvo Penta'nın elektronik "kontak anahtarı sistemi ". Motoru tek
bir düğmeye basarak çalıştırmak ve durdurmak için.

Mümkün olan en iyi kontrol
EVC sistemi kullanılarak, değiştirme doğru ve çok az çabayla
gerçekleştirilebilir.
Hız kontrol sistemi
Önceden ayarlanmış bir motor devri, değişen deniz koşullarında
bile korunur
Trim asistanı
Keyifli bir sürüş davranışı sağlar ve Z - sürücüsünün konumunu
tamamen otomatik olarak düzeltir, bu da yakıt verimliliğini büyük
ölçüde artırır
Cam kokpit sistemi
Cam kokpit, yüksek performans, kullanım kolaylığı ve dahili işlevler
isteyen gemi kaptanları için tasarlanmıştır. Geniş çok dokunmatik
geniş ekranlı harita çizici, tüm ilgili bilgileri ve araç ve gereçleri net
bir şekilde sunar. Bireysel görüşler kendi ihtiyaçlarınıza göre
uyarlanabilir.

Genişletilmiş Oto Kılavuz
Varış noktanızı girmeniz yeterlidir ve Garmin'in patentli Otomatik
Yönlendirme teknolojisi uygun haritaları anında tarar ve ekranda
güvenli, sanal bir rota oluşturur, böylece yol haritanızda alçak
köprüler, sığ sular ve diğer engelleri önleyebilirsiniz.

Nihai ağ bağlantılı tekne uygulaması
Ücretsiz ActiveCaptain uygulaması ile deniz aktivitelerini her
yerden yönetebilirsiniz. Mobil cihazınız ile cam kokpit, harita
malzemesi ve tekne çevresi arasında basit ama güçlü bir bağlantı
oluşturur. Kartlarınıza her yerden sınırsız erişebilir ve yenilerini
satın alabilirsiniz. Harita çizicide görüntülenen akıllı bildirimler sizi
güncel tutar ve yolculukları önceden planlamanızı sağlar.
ActiveCaptain ayrıca harita çizici ile otomatik olarak senkronize
edilir. Yazılım güncellemeleri için bildirimler alacaksınız ve cihaza
ne zaman indirilmesi gerektiğine karar verebileceksiniz.
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TANITIM VİDEOSU İÇİN TARA

32

SR25 -YACHTLINE-

TUR-PAKETİ

DEV YÜZME HAVUZU

Çok fonksiyonlu tavan için yan parçalar (kampçı kapağı)
Eyer kalitesini ölçmek için yapılan yan paneller çok işlevli çatıya takılabilir ve
tekneyi tamamen sabit bir karavan kapağı ile kapatabilir.

Cockpitpersenning

ÇOK FONKSİYONLU TAVAN
PRUVA PERVANESİ
DENİZ KOLTUĞU

Yüzme havuzu platformu ve çok işlevli çatı dahil olmak üzere tekneyi çevresel etkilerden korur
.

Güneş şezlongu - güneşlenme terası
Konforlu şezlong, çok hafif yüksek kaliteli malzeme, kompakt paket boyutuyla pratik,
saklanması kolay

Güneş koruma yelken - pruva alanı
Yelken, pruvadaki güneşlenme alanını gölgelemek için kullanılır

Güneş Koruması - yan kısım
Çok fonksiyonlu tavana takılan bu yan parça, kokpitten sancak veya iskele tarafına
kadar gölgelendirilebilir

Elektrikli seramik tuvalet

otomatik yıkama ve otomatik kapı fonksiyonlu

Kirli su pompası
Tek bir düğmeye basarak kolay drenaj için gerekirse tank boşaltılabilir.

Elektrikli ankraj vinci
25m zincir, ankraj galvanizli, aşırı yük emniyet anahtarı, VA otomatik yuvarlanma
ile kokpitten çalıştırılabilir

Vinç için uzaktan kumanda
Kaptan koltuğunda durmak zorunda kalmadan pratik kullanım için

Pruva iticisi için uzaktan kumanda
Herhangi bir kenetlenme manevrasını kolaylaştırır
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29 -YACHTLINE-

TOPLAM UZUNLUK

9,05 m

TOPLAM GENİŞLİK

2,55 m

TOPLAM AĞIRLIK
motorlu ve römorklu

3.350 kg 3,500 kg

KİŞİ

8

CE - KATEGORİ B
KABİNLER / YATAKLAR

3/6

TOPLAM UZUNLUK
römorkörde

3,28 m

Sığ su konumunda
DRAFT

0,60 m
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29 -YACHTLINE-

Işık ve havalandırma kulesine sahip zemin altı kabini ferah, yüksek
ve parlaktır. 2 kişilik bir uyku alanı, konfor minderleri ve
havalandırma için 2 pencere sunar.

Salondaki rahat kanepe, sadece birkaç basit adımla rahat bir
yatış yüzeyine dönüştürülebilir. Bunu giysi raylı geniş bir
gardırop takip eder. Salon, daha küçük eşyaları temizlemek
için pratik raflarla tamamlanır.

Oda konsepti en ince ayrıntısına kadar düşünüldü. Lüks
salona atılan adım da mantıklı bir şekilde kullanılır ve kilere
yakınlığı nedeniyle, örneğin pratik bir çöp kutusu olarak
kullanılabilir.
37
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29 -YACHTLINELüks donatan kabini, salondan bir kapı ile ayrılır ve
etkileyici tasarım özellikleriyle etkileyicidir. Tavan ve
okuma lambalarının yanı sıra ilginç pencere alanları
kabinin optimum şekilde aydınlatılmasını sağlar. Yatan
yüzeyin altındaki geniş depolama alanları, Yachtline
serisinin standart premium sınıfını tamamlar.

Geniş saklama bölmeleri çift kişilik yatağın kenarına
kadar uzanır ve giydirme alanı, yastık elemanlarının
sürekli bir yatma alanına sokulmasıyla genişletilebilir.

Hijyenik odada duş vardır ve tuvaleti etrafında bir lavabo,
depolama ve asma elemanları ve bardak tutucular düzenler.
Aydınlatma, aynı zamanda iyi havalandırma
sağlayan iki parlak pencere ile tamamlanmaktadır.
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29 -YACHTLINE"YAPILMASI KOLAY" - TEKNİK PAKET
Cam kokpit 10"
Harita çizici, araç gereçler (istek üzerine ücretsiz düzenleme), müzik, vb.

Hız kontrol sistemi
İdeal seyir hızınız için

Trim asistanı
Azaltılmış tüketim için - tamamen otomatik
Ödün vermeden sürüş keyfi, ideal yakıt verimliliği

E - ANAHTAR Sistemi
Motorun anahtarsız çalıştırılması, işletilmesi - durdurulması

Elektronik dişli - mümkün olan en iyi kontrol Zorlu liman manevralarında bile çaba harcamadan kolay kullanım için

Motor verileri ekranı
Çok fonksiyonlu ekranda

Yakıt ön filtre sistemi
Daha fazla güvenlik için su ayırıcı dahil

Temiz su seviyesi göstergesi
Her zaman su rezervi hakkında bilgi sahibi olun

Seyahat bilgisayarı
İdeal genel bakış için (tüketim değerleri, ortalama günlük tüketim, gün boyu kullanılan
yakıt)

Waterski asistanı
Volvo Penta'nın wakeboarding ve su kayağı için elektronik tren hız kontrol
sistemi, değişen yük koşullarında bile sürekli motor hızına uyum sağlar.

DAB+ anten
Trafik verileri, başlıklar ve sanatçılar gibi ek bilgiler veya en son haber
başlıkları ile birlikte programa da yer bırakan en iyi ses kalitesine sahip modern
iletişim için.

Akü - Yükseltme (AGM - Akü Seti)
Bu yükseltme, geleneksel pillerden daha hızlı ve daha fazla güçle şarj olmanızı
sağlar. Gerekirse, elektrik tüketicilerine buna göre daha büyük miktarlarda
elektrik de sağlayabilirsiniz.

Premimum Ses Sistemi
Kokpit alanında hoparlör, cam kokpit üzerinden çalışma
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29 -YACHTLINE-

E-ANAHTAR
Volvo Penta'nın elektronik "kontak anahtarı sistemi ". Motoru tek
bir düğmeye basarak çalıştırmak ve durdurmak için.

Mümkün olan en iyi kontrol
EVC sistemi kullanılarak, değiştirme doğru ve çok az çabayla
gerçekleştirilebilir.
Hız kontrol sistemi
Önceden ayarlanmış bir motor devri, değişen deniz koşullarında
bile korunur
Trim asistanı
Keyifli bir sürüş davranışı sağlar ve Z - sürücüsünün konumunu
tamamen otomatik olarak düzeltir, bu da yakıt verimliliğini büyük
ölçüde artırır
Cam kokpit sistemi
Cam kokpit, yüksek performans, kullanım kolaylığı ve dahili işlevler
isteyen gemi kaptanları için tasarlanmıştır. Geniş çok dokunmatik
geniş ekranlı harita çizici, tüm ilgili bilgileri ve araç ve gereçleri net
bir şekilde sunar. Bireysel görüşler kendi ihtiyaçlarınıza göre
uyarlanabilir.

Genişletilmiş Oto Kılavuz
Varış noktanızı girmeniz yeterlidir ve Garmin'in patentli Otomatik
Yönlendirme teknolojisi uygun haritaları anında tarar ve ekranda
güvenli, sanal bir rota oluşturur, böylece yol haritanızda alçak
köprüler, sığ sular ve diğer engelleri önleyebilirsiniz.

Nihai ağ bağlantılı tekne uygulaması
Ücretsiz ActiveCaptain uygulaması ile deniz aktivitelerini her
yerden yönetebilirsiniz. Mobil cihazınız ile cam kokpit, harita
malzemesi ve tekne çevresi arasında basit ama güçlü bir bağlantı
oluşturur. Kartlarınıza her yerden sınırsız erişebilir ve yenilerini
satın alabilirsiniz. Harita çizicide görüntülenen akıllı bildirimler sizi
güncel tutar ve yolculukları önceden planlamanızı sağlar.
ActiveCaptain ayrıca harita çizici ile otomatik olarak senkronize
edilir. Yazılım güncellemeleri için bildirimler alacaksınız ve cihaza
ne zaman indirilmesi gerektiğine karar verebileceksiniz.
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29 -YACHTLINE-

TUR-PAKETİ
Kampçı kapağı
Yüksek kaliteli paslanmaz çelik çubuklar Kaput, yan paneller ile çok kolay bir şekilde
tamamen kapatılabilir. 1,91 metre baş mesafesi ile.
"KOLAY GÜNEŞLENME" fonksiyonu dahil

Kokpit kaputu
Tekneyi çevresel etkilerden korur

Güneş şezlongu - güneşlenme terası
Yüksek kaliteli malzemeden yapılmış rahat şezlong

Elektrikli seramik tuvalet

otomatik yıkama ve otomatik kapı fonksiyonlu

Kirli su pompası
Tek bir düğmeye basarak kolay drenaj için gerekirse tank boşaltılabilir

Elektrikli ankraj vinci
25m zincir, ankraj galvanizli, aşırı yük emniyet anahtarı, VA otomatik döndürme
ile kokpitten çalıştırılabilir

Vinç için uzaktan kumanda
Kaptan koltuğunda durmak zorunda kalmadan pratik kullanım için

Pruva iticisi için uzaktan kumanda
Herhangi bir kenetlenme manevrasını kolaylaştırır
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GENİŞ

ALAN
MÜKEMMEL

HAFİFLİK
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29 -YACHTLINE-

AKIL SAYESİNDE
RÖMORKLANABİLİR
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SRX30
46

YACHTLINE-

SRX30 -YACHTLINE-

TOPLAM
UZUNLUK

TECHNISCHE

10,23 m

TOPLAM
DATEN
GENİŞLİK

2,55 m

TOPLAM AĞIRLIK
motorlu ve römorklu

3.400 kg 3,500 kg

KİŞİ

8

CE KATEGORİ

B

KABİNLER /
YATAKLAR

3/ 5

TOPLAM
UZUNLUK
römorkörde
Sığ su konumunda
DRAFT

3,03 m
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SRX30 -YACHTLINEKİLER
Dolaylı aydınlatma çok rahat bir
atmosfer sağlar.
Yeterli duvar dolapları reklam günlük alan sağlar.
Kademeli tezgah, kaliteli ahşap iç
mekana
uyarlanmıştır
ve
temizlenmesi son derece kolaydır.

MODERN DONATAN KABİNİ
Kilitlenebilir sürgülü kapı, donatan
kabinini salondan ayırır ve gerekli
mahremiyeti sağlar.
Yatış alanı 2 kişi için cömertçe
tasarlanmıştır.

50

BANYO
Bir önceki modelden daha geniş,
daha yüksek ve daha alçak olan
SRX30, Yachtline serilerindeki en
büyük banyoyu sunar. 4x daha
büyük panoramik cam tavan,
maksimum parlaklık ve keyifli bir iç
mekan iklimi sağlar.

ZEMİN ALTI KABİNİ
Geniş zemin altı kabini, ışık ve
havalandırma kulesinin yanı sıra çekici
tasarımıyla 2 kişi için keyifli bir uyku
ortamı yaratır. Yatak uzunluğu 2,20m
'ye kadardır.

SRX30 -YACHTLINEBüyük
ve
ergonomik
masa
gerektiğinde salonda, kokpitte veya
donatan kabininde kullanılabilir.

AKILLI
- Hiçbir alan boşa harcanmayak Her iki adım da açılabilir ve ek
depolama alanı sağlayabilir.

Donatanın kabini sürgülü bir
kapı ile salondan ayrılmıştır.
Bu alan tasarruf çözümü,
maksimum genişlikte bir
geçiş oluşturur.

TANITIM VİDEOSU İÇİN TARA 51

SRX30 -YACHTLINEEn iyi kalite ve detaylara duyulan sevgi
Her yerde, mekanın optimum kullanımını,
çalışanlarımızın uzun yıllara dayanan deneyimlerini
ve planlamalarını görebilirsiniz. Her ayrıntı en iyi
olası bakımı hak eder, % 100 el yapımıdır ve bu
nedenle kesinlikle benzersizdir.

SANAL TUR İÇİN TARA
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EN BÜYÜK
RÖMORKLANABİLİR

KABİN BOTU
53

SRX30 -YACHTLINE-

Kokpit / arka koltuk alanı
SRX30 'umuzun kokpit alanı gerçek büyüklüğe
tanıklık eder. L şeklindeki oturma alanı 5 kişiyi
rahatlıkla barındırabilir. Sırtlık tamamen indirilebilir,
böylece büyük bir yatma yüzeyi oluşturulur.
Koltuğun altında, kolayca erişilebilen arka saklama
bölmesi bulunur. Tüm bunlar, geminizde rahat bir
zaman geçirmek için gerekli esnekliği ve konforu
sağlar.

Depolama bölümüne kolay
erişim

Katlanmış sırtlık arkalığı, geniş bir yatma yüzeyi oluşturur
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SRX30 -YACHTLINEÇok fonksiyonlu tavan
Sağlam ve pratik çok fonksiyonlu tavan, güneşin
konumuna bağlı olarak ilgili konuma ayarlanabilir.
Buna ek olarak, opsiyonel olarak mevcut olan güneş
koruma yelkeni de buraya takılabilir.
Yüzme platformu
Keyifli bir alan yaratır ve SRX30 yat hattının
tasarımına mükemmel bir şekilde uyar. Ekstra uzun
bir yüzme merdiveni içeri girip çıkmanıza yardımcı
olur.

Deniz koltuğu/ lombar / yüzme merdiveni
Her plaj tatili için idealdir. Akıllı tekniği sayesinde,
demirleme sırasında iskeleyi genişletebilirsiniz.
Yüzerken, lombar, su seviyesinde bir yüzme oturağı
olarak kullanılabilir. Dikey durumda ekstra uzun ve
geniş bir yüzme merdiveni elde edeceksiniz.

Deniz koltuğuAlçaltılabilir su oturma alanı ve
entegre
çete
yolunun
bir
kombinasyonu,
herhangi
bir
durumda dışarı çıkmayı kolaylaştırır.
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SÜRÜŞ VİDEOSU İÇİN TARA
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SRX30 -YACHTLINE-

"YAPILMASI KOLAY" - TEKNİK - PAKET
Cam kokpit 12"
Grafik çizici, enstrümanlar (istenildiği gibi ücretsiz düzenleme), müzik ve çok daha fazlası.

Hız kontrol sistemi
İdeal seyir hızınız için

Trim asistanı
Azaltılmış tüketim için - tamamen otomatik
Ödün vermeden sürüş keyfi, ideal yakıt verimliliği

E - ANAHTAR Sistemi
Motorun anahtarsız çalıştırılması, işletilmesi - durdurulması

Elektronik dişli - mümkün olan en iyi kontrol Zorlu liman manevralarında bile çaba harcamadan kolay kullanım için

Motor verileri ekranı
Çok fonksiyonlu ekranda

Yakıt ön filtre sistemi
Daha fazla güvenlik için su ayırıcı dahil

Temiz su seviyesi göstergesi
Her zaman su rezervi hakkında bilgi sahibi olun

Yol bilgisayarı
İdeal genel bakış için (tüketim değerleri, ortalama günlük tüketim, gün boyu
kullanılan yakıt)

Waterski asistanı
Volvo Penta'nın waterboarding ve su kayağı için elektronik tren hız kontrol sistemi,
değişen yük koşullarında bile sürekli motor hızına uyum
conditions.

DAB+ anten
Trafik verileri, başlıklar ve sanatçılar gibi ek bilgiler veya en son haber
başlıkları ile birlikte programa da yer bırakan en iyi ses kalitesine sahip modern
iletişim için.

Akü - Yükseltme (AGM - Akü Seti)
Bu yükseltme, geleneksel pillerden daha hızlı ve daha fazla güçle şarj olmanızı
sağlar. Gerekirse, elektrik tüketicilerine buna göre daha büyük miktarlarda
elektrik de sağlayabilirsiniz.

Premimum Ses Sistemi
Kokpit alanında hoparlör, cam kokpit üzerinden çalışma
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SRX30 -YACHTLINE-

E - ANAHTAR
Volvo Penta'nın elektronik "kontak anahtarı sistemi ". Motoru tek
bir düğmeye basarak çalıştırmak ve durdurmak için.

Mümkün olan en iyi kontrol
EVC sistemi kullanılarak, değiştirme doğru ve çok az çabayla
gerçekleştirilebilir.
Hız kontrol sistemi
Önceden ayarlanmış bir motor devri, değişen deniz koşullarında
bile korunur
Trim asistanı
Keyifli bir sürüş davranışı sağlar ve Z - sürücüsünün konumunu
tamamen otomatik olarak düzeltir, bu da yakıt verimliliğini büyük
ölçüde artırır
Cam kokpit sistemi
Cam kokpit, yüksek performans, kullanım kolaylığı ve dahili işlevler
isteyen gemi kaptanları için tasarlanmıştır. Geniş çok dokunmatik
geniş ekranlı harita çizici, tüm ilgili bilgileri ve araç ve gereçleri net
bir şekilde sunar. Bireysel görüşler kendi ihtiyaçlarınıza göre
uyarlanabilir.

Genişletilmiş Oto Kılavuz
Varış noktanızı girmeniz yeterlidir ve Garmin'in patentli Otomatik
Yönlendirme teknolojisi uygun haritaları anında tarar ve ekranda
güvenli, sanal bir rota oluşturur, böylece yol haritanızda alçak
köprüler, sığ sular ve diğer engelleri önleyebilirsiniz.

Nihai ağ bağlantılı tekne uygulaması
Ücretsiz ActiveCaptain uygulaması ile deniz aktivitelerini her
yerden yönetebilirsiniz. Mobil cihazınız ile cam kokpit, harita
malzemesi ve tekne çevresi arasında basit ama güçlü bir bağlantı
oluşturur. Kartlarınıza her yerden sınırsız erişebilir ve yenilerini
satın alabilirsiniz. Harita çizicide görüntülenen akıllı bildirimler sizi
güncel tutar ve yolculukları önceden planlamanızı sağlar.
ActiveCaptain ayrıca harita çizici ile otomatik olarak senkronize
edilir. Yazılım güncellemeleri için bildirimler alacaksınız ve cihaza
ne zaman indirilmesi gerektiğine karar verebileceksiniz.
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SRX30 -YACHTLINE-

TUR-PAKETİ
Çok fonksiyonlu tavan için yan parçalar (kampçı kapağı)
Eyer kalitesinde ölçülmek üzere yapılmış olan yan paneller,
çok işlevli tavana takılabilir ve tekneyi tamamen sabit bir kamp kapağı ile kapatabilir.
İki entegre havalandırma sistemi tarafından sağlanan yeterli havalandırma
bulunmaktadır.

Kokpit kaputu

Tekneyi çevresel etkilerden korur

Güneş şezlongu - güneşlenme terası
Çok fonksiyonlu tavana takılan bu yan parça, kokpitten sancak veya iskele tarafına
kadar gölgelendirilebilir

Güneş koruma yelken - pruva alanı
Yelken, pruvadaki güneşlenme alanını gölgelemek için kullanılır

Güneş Koruması - yan kısım
Çok fonksiyonlu tavana takılan bu yan parça, kokpitten sancak veya iskele tarafına
kadar gölgelendirilebilir

Elektrikli ankraj vinci
25m zincir, ankraj galvanizli, aşırı yük emniyet anahtarı, VA otomatik yuvarlanma
ile kokpitten çalıştırılabilir

Vinç için uzaktan kumanda
Kaptan koltuğunda durmak zorunda kalmadan pratik kullanım için

Pruva iticisi için uzaktan kumanda
Herhangi bir kenetlenme manevrasını kolaylaştırır
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LASTİK BOT - PAKET

Dahili vinç, saniyeler içinde bir ŞİŞME botu sudan
çıkarmayı kolaylaştırır
.

Trim klapeleri
Özellikle ayarlanabilir lamel teknoloji, tek bir düğmeye basarak yanal ve pruva dengesi
sağlar ve bot ile kayma özelliklerini geliştirir.

Elektrikli ankraj vinci
Bununla botunuzu kolayca sudan çıkarabilirsiniz.
- Daha rahat olamazdı.

Kıçın yeniden takılması
Botu 60 kg'a kadar taşımak için ekstra güçlendirilmiş ve uyarlanmış kıç yapısı

Kayma yardımı / kayma silindiri / iskele silindiri
pürüzsüz bir işlem sağlamak için

Ek teleskop merdiveni
iskele / merdiven kombinasyonuna ek bir giriş noktası sağlar

LED ışık paketi
Sualtı aydınlatması ve kıç bölgesindeki yan amblemlerin dolaylı aydınlatması. Su altı
dünyasının güzel ambiyansı ve akşamları karaya çıkış için idealdir

ŞİŞME BOT VİDEOSU İÇİN TARA
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SRX30 YACHTLINE-

ÇOK FONKSİYONLU TAVAN

DOG GANGWAY

DENİZ KOLTUĞU & İSKELE MERDİVENİ
RÖMORKLANABİLİR BOT-PAKET
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İÇTEN YANMALI MOTORUMUZ TEKNİK

DAHA İYİ BİR SÜRÜŞ DENEYİMİ İÇİN TEKNE YÜKÜ
DENGELEME
Arkadan çekişlilerin ayarlama valfi vardır, bu da tahrik açısının
ve dolayısıyla pervane jetinin dikey olarak ayarlanabileceği
anlamına gelir. Bu, teknenin her koşulda su yüzeyine en uygun
açıda çalışmasını sağlar. İsteğe bağlı Powertrim Assistant'ı
seçerseniz, bu yazılım mümkün olan en iyi sürüş koşulu için
sürücü kaplamasını otomatik olarak ayarlayacak ve optimize
edecektir. Bu işlev sizi hızlı bir şekilde yelken sürüşüne çıkarır ve
rüzgar ile yükü dengeler.

DAHA YÜKSEK AKIM KAYNAĞI
Volvo Penta Aquamatic arka tekerlekten çekiş, her parçası sorunsuz çalışacak şekilde tasarlanmış
mükemmel ayarlanmış bir pakettir
. Bunun gibi birçok avantajdan yararlanın:
Daha iyi yol tutuş ve daha yüksek performans için Duoprop
Daha uzun ömür standardı için temiz su soğutması
Daha rahat bir sürüş için alçak ağırlık merkezi
Suya kolay erişim için bozulmamış kıç
Düşük yakıt tüketimi
Daha düşük gürültü ve titreşim gelişimi teknede daha fazla konfor sağlar
Daha iyi yol tutuş ve daha kolay manevra
Kıç kısmındaki kompakt, entegre sistem, motor için daha fazla alan sunar
Daha
Darbeyüksek
koruması
yakıt
olarak
verimliliği
diskin- devrilme
daha iyi pervane
fonksiyonu
mili açıları sayesinde daha iyi performans
• Egzoz gazları tahrik tarafından pervane akışına ve tekneden uzağa yönlendirilir

DUOPROP (çift pervane)
Bu tahrik paketiyle, uyumlu bir şekilde birbiriyle eşleşen bir
motor ve aktarma organı elde edersiniz. Böylece, yüksek tork,
üstün güce ve sürüş performansına dönüştürülebilir.
Duoprop pervaneler, tahrik sisteminin ayrılmaz bir parçası
olarak tasarlanmıştır ve son derece verimli ve hesaplı bir
kullanım sunar:
- Tekerlek etkisi yoktur
- Daha yakın dönüş dairesi
- Geliştirilmiş düz çizgi stabilitesi
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BİRİNCİ SINIF YAKIT VERİMLİLİĞİ
Aquamatic Duoprop sistemi, iç ve dış uygulamaların çoğuna
kıyasla yakıt tüketimini yüzde 30 'a kadar azaltırken, yüksek
verimlilik ve yüksek performans sunar .

HİSSEDEBİLECEĞİNİZ VERİMLİLİK
Daha geniş etkili pervane kanadı alanı sayesinde, Aquamatic Du
- prop motorları daha verimlidir ve yüzde 30 'a kadar yakıt
tasarrufu sağlar. Doğrudan enjeksiyonla, her damla yakıttan daha
fazla enerji elde edersiniz. Ek olarak, değişken zamanlama,
emme ve egzoz supaplarının hız ve yük açısından her hareketini
optimize eder. Sonuç olarak, tüm motor devirlerinde daha fazla
tork ve hızlanma elde edersiniz.

MEMNUNİYET MERKEZDEDİR
Volvo Penta'nın hız kontrolü, yük değişimleri sırasında, örneğin
bir
wakeboarder
denizde
seyir
halindeyken,
dönüş
manevralarında veya denizin dalgalı olduğu zamanlarda motoru
otomatik olarak sabit bir hızda tutar. Motor klape için mikro
ayarlamalar yapar, bu sayede sürüş keyfine odaklanabilirsiniz.

DENİZDE DAHA İYİ KAVRAMA
Karşıt - doğrultulu duoprop pervanelerin daha geniş etkili pervane
kanadı alanı, benzersiz performans, çevik yol tutuş ve suda
mükemmel yol tutuş sağlar. Sizin için bu, her hızda daha eğlenceli
anlamına gelir.
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AKIL İLE
RÖMORKLANABİLİR
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11/20 'den itibaren geçerlidir
ÖCHSNER - Boote GmbH & Co. KG
Brückentorstr. 24
97273 Kürnach b. Würzburg
Telefon: +49 9367 3265
info@oechsner-boote.de
Genel Müdür Florian Öchsner
Düzen ve içerik:
Sven Küffner
Florian Öchsner
Resimde gösterilen tekneler, temel ekipmanların aksine, temel
fiyata dahil olmayan özel ekipmanlar gösterebilir. Bundan önce,
satın almadan önce tüm ayrıntıları satış elemanınızla görüşün.
Resimler daha fazla görünüm yükseltme ile
gerçeklikten kolayca farklılık gösterebilir. Renkler bu
kitapçıktaki renklerden farklı olabilir.
Bazı resimler fotomontajdır, çünkü baskı tarihinden önce
denizde fotoğraf çekmek mümkün değildi.
Ürünler, herhangi bir duyuru yapılmaksızın her an değişebilir ve
yerel koşullara ve gereksinimlere bağlı olarak değişebilir.
Yazdırma hataları, yazım hataları, değişiklikler ve hatalar hariç.
Basılı çizimlerin ölçeklendirilmesi ister istemez doğru değildir.
Her zaman tıklamaya değer:
www.oechsner-boote.de
Burada ürün yelpazemizle ilgili tüm haberleri, test raporlarını ve
güncel bilgileri bulacaksınız.

Telif Hakları
Bu broşürde kullanılan tüm fotoğraflar, resimler ve metinler
Öchsner-boote GmbH & Co. KG'nin mülkiyetindedir.

Yorumları ve test raporlarını www.oechsner-boote.de adresinde bulabilirsiniz.

