.

Technikai adatok
Teljes hossz

ISO 8666 szerint

16.36 m
14.20 m

53' 8"
46' 7"

Szélesség

4.79 m

15' 9"

Merülés

1.37 m

4' 6''

390 l

86 UK gal

Üzemanyag tartály

2080 l

457 UK gal

Vízkiszorítás

17.8 t

17.52 UK t

CE kategória

B

B

18

18

Hajótest hossza

Édesvíz tartály

Szállítható személyek száma
Standard motor
2x Volvo Penta IPS700

kb.

34 csomó*

2x Volvo Penta IPS800

kb.

36 csomó*

3x Volvo Penta IPS600

kb.

38 csomó*

Motor opció

*A teljesítményadatok tájékoztató jellegűek, a számok nem tekinthetőek fixnek, mivel a végsebességet olyan tényezők is befolyásolják, mint a hajótest tisztasága, a propellerek állapota, a szállított tömeg, illetve a levegő és a víz hőmérséklete. A teljesítmény a választott opcióktól is függ. A FJORD fenntartja
magának a jogot, hogy a cég fejlesztési politikájával összhangban megváltoztassa a specifikációt a kutatás-fejlesztési eredmények függvényében. A standard propellert Greifswaldban teszteltük a Volvo által előírt körülmények között. A számok tájékoztató jellegűek, nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.
A specifikáció és a használt anyagok előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztathatók. Pontos felszerelési listáért és árakért keresse a hivatalos márkaképviseletet. Érvényes 2019.01.01-től.
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HAJÓTEST
/ Műanyag erősítésű üvegszál test, gélezés, szín:
Signal White (színkártya alapján), vinilészter
külső réteg. Vákuum infúzió.
/ Vízvonal, gélezés, szín: Jet Black (színkártya
alapján)
/ 9 nyitható oldalablak (6 a Master kabinban, 1 a
fürdőben, 1 a vendégkabinban, 1 a gardróbban)
FEDÉLZET ÉS KOKPIT
/ Konyha, szín: Signal White (színkártya
alapján). Polcok és fiókok, corian munkapult,
lehajtható csap, kerámia indukciós főzőlap - 2
égővel, hűtőszekrény
/ Műszerfal, szín: Signal White (színkártya alapján),
lábtámasz, kapaszkodó, kesztyűtartó, pohártartó,
kürt, kapcsolótábla, motortéri tűzoltó rendszer, 2
üzemanyag elzáró vészhelyzetre (spejz)
/ Műanyag erősítésű üvegszál fedélzet, gélezés, szín:
Signal White (színkártya alapján), külső vinilészter réteg.
Hidraulikusan kihajtható horgonytartó kar, 20 kg-os
eloxált horgonnyal, rozsdamentes acél lánccal és
elektromos horgonycsörlővel. Rozsdamentes acél rúd a
puffernek. Vastag, rozsdamentes acél kapaszkodók,
rozsdamentes acél hátsó korlát 2 ajtóval. Oldalperemből
kihajtható lépcsők mindkét oldalon. 2 U alakú kanapé a
kokpitban, a hátsó háttámlája ledönthető. Napozóágy az
orrban, paddal. Kormányosi és másodkormányosi ülés
ledönthető párnával. 2 kokpitasztal, elektromosan
mozgathatók, napozóággyá alakíthatók. Kézi motortérfedél.
/ Tík borítás a fedélzeten
/ FJORD kormánykerék, állítható
/ Teljes üveg szélvédő
/ Hideg-meleg vízes zuhany
/ Teleszkópos fürdőlétra, fürdőplatfromba
integrálva
/ 8 alumínium kikötőbika, rozsdamentes acél
kapaszkodók

/ T alakú merev tető és szélvédő-keret, festett,
szín: Jet Black (színkártya alapján)
MEGHAJTÁS
/ Hangszigetelt motortér, tűzoltó rendszer
ventillátorokkal, automatikus és kézi. Szervíz
akkumulátorok: 2 x 90 Ah /12, Akkumulátor töltő 150 A
szervíz akkumulátorokhoz)
/ 2 Volvo Peta IPS 700, N4 propeller
/ Volvo Penta multifunkciós kijelző, 7"
/ Volvo Interceptor rendszer, Auto trim és LIst
funkcióval
/ Üzemanyag tartály: 2080 liter, üzemanyag szűrő
ELEKTROMOS FELSZERELÉS
/ 12 V és 230 V elektromos rendszer, 230 V-s parti áram
csatlakozással. Dugaljak a Master kabinban (3), fürdőben
(1), vendégkabinban (1), motortérben (1), technikai
helyiségebn (1), 12 V-s dugalj a műszerfalon (1).
/ Szervíz-akkumulátorok, 2 x 260 Ah
/ Kivitel: EU / AUS
/ Inverter / töltő 12 V / 3000 W - 150 A
/ Vezeték nélküli telefontöltő a kabinban
/ Generátor, Fisher Panda 5000i (4kW)
/ Elektromos WC
/ Állítható fényű spotlámpák, indirekt fények és
olvasólámpák a kabinokban. Lámpa a fürdőben, a T
tetőben, a technikai helyiségben és a motortérben.
/ Szennyvíz tartály: 200 liter
/ Édesvíz tartály: 390 liter
/ Fenékvíz-pumpák: automata, elektronikus
(3) és kézi a kokpitban (1)
NAVIGÁCIÓ ÉS MŰSZEREK
/ Kompasz
KIVITEL ÉS HAJÓBELSŐ
/ A1: Master kabin dupla ággyal, 2 kihúzható fiókkal, 2
szekrény, 2 kisasztal, gardrób, 3 tetőablak, 2 nyitható.
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Teljes fürdő leválasztott zuhanyzóval, esőztető és
kézi zuhannyal, fa borítású "comfort" ülőke.
/ B1: vendégkabin két ággyal, szekrény, tároló, kisasztal

KÁRPIT ÉS FA
/ Kárpit: cloque. Szín: cream (színkártya alapján)
/ Kültéri ülőhelyek kárpitja: sunbrella, szín:
charcoal (színkártya alapján)
/ Kormányosi szék kárpitja, szintetikus bőr,
szín: Dark Grey (színkártya alapján)
/ Deluxe matracok minden kabinban
/ Belső bútorzat magas minőségű
furnérból, szín: Warm Mahogany
(színkártya alapján)
/ Padlólap minden kabinban: pale acacia
(színkártya alapján)
SZÁLLÍTÁS
/ Dedikált helyek a kézi tűzoltó készülékeknek - a
készülékek nem képezik a felszerelés részét. FJORD
kézikönyv FJORD táskában.

.

Nettó ár

STANDARD SPECIFIKÁCIÓ SZERINT

899.000 €

MEGHAJTÁS

XE2301

FUSION MS-UNIDOCK dokkoló - iPod/iPhone, USB, Android

XE3110

FUSION link kapcsolat hordozható eszközökhöz

XW7001

Ultimate 3 zónás külső Entertainment csomag (csak

XC2001

2 Volvo Penta IPS700, N3 propeller

300 €

XC2005

2 Volvo Penta IPS800, N3 propeller

33.200 €

XE2056

2 FUSION MS-DA51600 5 csatornás erősítő

XC2006

2 Volvo Penta IPS800, N4 propeller

33.200 €

XE2108

2 high-end, kétcsatornás hangfal az elülső napozónál

XC2010

3 Volvo Penta IPS600, T6 propeller (XD3301-el nem rendelhető)

43.200 €

XE2109

2 high-end, kétcsatornás hangfal a hátsó napozónál

XC2011

3 Volvo Penta IPS600, T5 propeller (XD3301-el nem rendelhető)

43.200 €

XE2120

2 high-end, 10" mélynyomó a kokpit hátsó napozójánál

XC5111

"Active Ride Control and Coordinated Turn" funkció a Volvo Interceptor

6.550 €

XE2208

FUSION MS-NRX külső kezelőegység az elülső napozónál

XE2209

FUSION MS-NRX külső kezelőegység a hátsó napozónál

XW7004

TV Entertainment csomag - vendégkabin

rendszerhez (IS)

CSOMAGOK

XW7000-el)

XW1005

Cover csomag

XE2004

FUSION MS-AV755 DVD/CD lejátszó, AM/FM rádióval, a vendégkabinban

XV1002

Védőhuzat a kormányosülésre (színkártya alapján)

XE2105

2 high-end, kétcsatornás hangfal a vendégkabinban

XV1004

Védőhuzat a közlekedőre (színkártya alapján)

XE5004

Sík képernyős LED TV a vendégkabinban

XV1005

Védőhuzat a műszerfalra (színkártya alapján)

XE5014

TV előkészítés a vendégkabinban

XV1008

Védőhuzat az elülső kokpitpadra (színkártya alapján)

XV1014

Védőhuzat az elülső napozóágyhoz (színkártya alapján)

XW7506

TV Entertainment csomag - tulajdonosi kabin

XE2005

FUSION MS-AV755 DVD/CD lejátszó, AM/FM rádióval, a Master kabinban

XW7000

Entertainment csomag

XE2106

2 high-end, kétcsatornás hangfal a Master kabinban

XE2000

FUSION MS-AV755 DVD/CD lejátszó, AM/FM rádióval, a Master kabinban

XE5005

Sík képernyős LED TV a Master kabinban

XE2101

2 high-end, kétcsatornás hangfal a Master kabinban

XE5015

TV előkészítés a Master kabinban

XE2107

2 high-end, kétcsatornás hangfal a kokpitban

XE2201

FUSION MS-NRX külső kezelőegység a műszerfalon
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6.980 €

2.290 €

5.800 €

2.850 €

2.850 €

.

XB9002

OPCIÓK

Nettó ár

T formájú merev tető és szélvédő-keret festve, szín: Signal White

7.800 €

(színkártya alapján)

HAJÓTEST
XA1001

Üvegszál erősítésű műanyag test, festett, nem metálfény (színkártya alapján) 28.900 €

XA1002

Üvegszál erősítésű műanyag test, festett, metálfény (színkártya alapján)

XA2001
XA2002

ELEKTROMOS FELSZERELÉS

37.900 €

XD1002

Akkumulátor készlet, 2x 90Ah + 4x 260 Ah

2.500 €

Vízvonalcsík, festett, nem metálfény (színkártya alapján)

3.900 €

XD1601

Kivitel: USA / Japán

2.900 €

Vízvonalcsík, festett, metálfény (színkártya alapján)

4.400 €

XD3002

Fisher Panda generátor 10000i, 8 kW / 10 kVA

14.900 €

XD3301

Giroszkóp (Anti Rolling Gyro) (csak XD3002-vel, XC2005-el vagy

44.900 €

FEDÉLZET ÉS KOKPIT

XC2006-al) a végsebesség kb. 32 csomó

XB1001

Konyha, festett, nem metálfény (színkártya alapján)

6.300 €

XB1002

Konyha, festett, metálfény (színkártya alapján)

7.600 €

XB1006

Műszerfal, festett, nem metálfény (színkártya alapján)

4.200 €

XB1007

Műszerfal, festett, metálfény (színkártya alapján)

5.200 €

XB1022

Szintetikus tík borítás a fedélzeten és az oldalperemen (színkártya alapján)

4.800 €

XB3000

Palló, behúzható, távirányítóval

19.900 €

XB3502

Fürdőplatform hidraulikus emelővel és beépített létrával

21.900 €

XB3511

Fürdőlétra, kapaszkodókkal

XB4006

Rozsdamentes acél horgony, 20 kg, 100 méter rozsdamentes

990 €

XD4001

Lábfények az oldalfedélzeten

3.500 €

XD4011

4 víz alatti fény a tatnál

3.800 €

XD5012

2 kihúzható hűtőszekrény a hátsó padban, rozsdamentes acél

3.400 €

XD5014

Elöl nyíló hűtőszekrény, a konyhában, bal oldalon (XD5021-

1.900 €

el nem rendelhető)
XD5021

Jégkészítő a konyhában, bal oldalon (XD5014-el nem rendelhető)

2.300 €

XD5030

Elektromos grillsütő 230 V (XD5002 helyett)

1.100 €

XD6001

Légkondicionáló, második parti áram csatlakozással (csak XD3002-vel )

1.900 €

acél lánccal és elektromos horgonycsörlővel
XB4110

Horgonylánc-hossz mérő

580 €

XB4121

2 fedélzetbe húzható bika a fürdőplatformon bocihoz/jet

950 €

(második csatlakozás az USA kivitelhez nem rendelhető)
XD7001

Eberspächer D4 fűtési rendszer (csak XD1002-vel)

4.900 €

XD8010

Plusz szennyvíztartály

2.800 €

NAVIGÁCIÓ ÉS MŰSZEREK

skihez (vontatásra és kikötésre nem alkalmasak)
XB4320

Édesvizes fedélzetmosó

XB7000

Dingirekesz elektromos leeresztővel és puffer tárolóval.
Napozópad, háttámlás ülőpad és két ereszthető-emelhető
kokpitasztal, lehajtható lapokkal (csak XB3502-vel)

Hanse Hungaria Kft | 8360 Keszthely, Belterület Hrsz 3795/17/B
info@hansehungaria.hu | hanse.hu

18.900 €

990 €

XN1001

Simrad multifunkciós kijelző NSS evo3-12" a műszerfalon, DST

5.490 €

jelátalakítóvalr

24.900 €
XN1005

Plusz Simrad multifunkciós kijelző NSS evo3-12" a műszerfalon
(csak XN1001-el)

4.990 €

.

XN1011

Simrad multifunkciós kijelző NSS evo3-9" a másodkormányosi

3.990 €

KIVITEL ÉS HAJÓBELSŐ

ülésnél, bal oldalon (csak XN1001-el)
XN1100

Simrad IS42 többfunkciós műszer (vízmélység, sebesség,

1.090 €

XL1002

Simrad szélessávú 4G radar (csak XN1001-el)

XN2002

Simrad szélessávú 4G radar kúp, festett (színkártya alapján)

3.900 €

Simrad automata kormány elektromos kompasszal és Simrad

XL7100

VOLVO pozicionáló rendszer

XN3500

Simrad NAIS500 (csak XN1001-el)

1.990 €

XN3700

Simrad Sonarhub mélységmérő és HDI jelátalakító (csak XN1001-el)

2.190 €

XN3800

Kamera, hátrafelé néző (csak XN1001-el)

965 €

XN3811

Kamera a motortérben (csak XN1001-el)

965 €

XN4001

Simrad VHF RS90

1.690 €

XN6001

Raymarine SAT45 antenna

7.850 €

XN6009

Műholdas telefon kúp, festett (színkártya alapján) (csak

23.900 €

Műholdas telefon kúp, üres, a szimmetriáért

XN6011

Műholdas telefon kúp, üres, festett (színkártya alapján) (csak

XN6030

GPS antenna, festett (színkártya alapján) - csak chartploterrel
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Betét a dupla ágyhoz a hátsó kabinban

350 €

Kárpit - cloque (színkártya alapján)

XU1002

Kárpit - dash (színkártya alapján)

1.750 €

XU1003

Kárpit - scoop bőr (színkártya alapján)

3.450 €

XU1011

Külső kárpit - sunbrella (színkártya alapján)

2.100 €

XU1012

Külső kárpit - ultraleather (színkártya alapján)

7.650 €

XU1031

Kárpit, kormányosülés - ultraleather (színkártya alapján)

3.900 €

XU1510

Szőnyeg a kabinokhoz (színkártya alapján)

2.900 €

XU5001

Bútorlap - Atlanta Walnut (színkártya alapján)

3.700 €

XU5002

Bútorlap - Milano Oak (színkártya alapján)

4.700 €

XU5003

Bútorlap - Lisboa Chestnut (színkártya alapján)

5.200 €

XU5004

Bútorlap - festés, dizájn: Manhattan Loft (színkártya alapján)

34.600 €

XU5005

Bútorlap - festés, dizájn: Paris Lounge (színkártya alapján)

34.600 €

800 €

600 €

6.250 €

XU1001

1.490 €

XN6010-el)

B2: vendégkabin 2 ággyal, szekrény, fürdő, ajtóval leválasztva (csak

KÁRPIT ÉS FA

800 €

XN6001-el)

4.200 €

A2 kivitelhez)

5.890 €

XN3002

A3: Master kabin dupla ággyal, WC külön zuhanyzóval, ajtóval
leválasztva (csak B1 kivitelhez)

XL2002

AP44 irányítóegységgel

XN6010

XL1003

850 €

(csak XN2001-el)
XN3001

3.900 €

(csak B2 kivitelhez)

hőmérsélet) (csak XN1001-el)
XN2001

A2: Master kabin dupla ággyal, saját mosdóval, ajtóval leválasztva

950 €

.

XU5006

Bútorlap - festés, dizájn: Ibiza White (színkártya alapján)

32.600 €

XU5007

Bútorlap - festés, dizájn: Dolphin Grey (színkártya alapján)

XU6011

Padlólap - Noce Nero (színkártya alapján)

800 €

XU6012

Padlólap - Noce Nero (színkártya alapján)

1.400 €

32.600 €

KIEGÉSZÍTŐK
XV1000

Sátor a kormányálláshoz és a konyhához (színkártya alapján)

XV1001

Védőhuzat a kokpitasztalra (színkártya alapján) (XB7000-rel nem rendelhető)

XV1006

Védőhuzat a hátsó ülésre (színkártya alapján)(XB7000-rel nem választható)

1.950 €

XV1011

Árnyékoló az orrfedélzet napozójához, oszlopokkal, szín: fekete

3.900 €

XV1012

Árnyékoló a hátsó napozóhoz és ülőrészhez, oszlopokkal, szín: fekete

3.300 €

XV1013

Védőhuzat a hátsó napozóágyhoz (színkártya alapján)(XB7000-rel nem r.)

1.250 €

XV2002

Elektromos bimini a T tetőben, szín: fekete

XV5001

8 puffer

2.600 €

XV5101

Spotlámpák, távirányítóval

1.100 €

XV9910

Széf

4.200 €
990 €

13.400 €

600 €

SZÁLLÍTÁS
XZ1001

Hajó fóliázva, felpakolva, csak teszt mennyiségű üzemanyaggal feltöltve

XZ2001

Felpakolás teherautóra, fedélzeti szerelvények és antennák nem felszerelve
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1.300 €
980 €

XZ2010

Állvány tengerentúli szállításhoz

XZ2020

Elszállításra kész

XZ2030

Átadás / Jóváhagyás

3.900 €
500 €
0€

Fenti árak euróban értendők, alap árak, a gyárból kiadott hajókra vonatkoznak és nem tartalmazzák az Áfa-t.
Az egyes tömegek és méretek a tervdokumentációból számítottak. Az anyagok és felszerelések változtatásának
jogát fenntartjuk. Fenti árak ajánlott árak, és a megrendelés visszaigazolásától számított négy hónapon belüli
átvétel esetén érvényesek. Késedelmes elszállítás esetén a gyártó fenntartja magának a jogot, hogy az akkor
aktuális árakat vegye figyelembe. A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy 15 munkanappal meghosszabbítsa a
gyártási időt, ha a hajótest vagy a fedélzet festett. Fenti méretek közelítő értékek. A specifikáció és a felhasznált
anyagok előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. Érvényes 2019.01.01-től.

