




TUNA 400 M AL "J-RUN"

Довжина корпусу, м 

Ширина, м 

Висота борту, м 

Висота транцю, мм 

Суха вага, кг

Пасажиромісткість, л.

Кут на міделі / 
транці, град. 

Вантажопідйомність макс., кг 

Рекомендований
двигун, к.с. 

Макс. двигун, к.с. 

Категорія

Length of the hull, m

Width, m

Height of a board, m

Height of the transom, mm

Dry weigth, kg

Passenger capacity

Deadrise at mіdele  /
transom, degr.

Load capacity, kg

Recommended
engine power, hp

Max. engine power, hp

Category

Транспортувальний тент 

М'які накладки на носовий диван 

М'які накладки на кормовий диван 

Tent for transportation

Soft pads on the bow sofa

Soft pads on the aft sofa

4,05

1,49

0,48

381

112

4

7,4/5,5

365

12

15

D

400

Optional equipment  /  Опціонально комплектується

TUNA  400   M AL "J-RUN"



Транспортувальний тент

М'які накладки на носовий диван 

Якірна ел.лебідка

Килимок в кокпіт 

Аератор

Tent for transportation

Soft pads on the bow sofa

Anchor winch

Carpet in cockpit

Livewell Tanks

TUNA 410 M AL
TUNA 410   M AL

4,16

1,7

0,66

381/508

150

4

12/11

370

15

30

C

410 Довжина корпусу, м 

Ширина, м 

Висота борту, м 

Висота транцю, мм 

Суха вага, кг

Пасажиромісткість, л.

Кут на міделі / 
транці, град. 

Вантажопідйомність макс., кг 

Рекомендований
двигун, к.с. 

Макс. двигун, к.с. 

Категорія

Length of the hull, m

Width, m

Height of a board, m

Height of the transom, mm

Dry weigth, kg

Passenger capacity

Deadrise at mіdele  /
transom, degr.

Load capacity, kg

Recommended
engine power, hp

Max. engine power, hp

Category

Optional equipment  /  Опціонально комплектується



Ходовий тент

Транспортувальний тент 

М'які накладки на носовий диван 

М'які накладки на кормовий диван

Якірна ел.лебідка 

Килимок в кокпіт 

Аератор

150* - вага вказана на румпельну версію човна

Running tent

Tent for transportation

Soft pads on the bow sofa

Soft pads on the aft sofa

Anchor winch

Carpet in cockpit

Livewell Tanks

TUNA 410 DC/ÎÑ AL 

410

Basic equipment  /  Базова комплектація

TUNA 410   DC/ОС AL

4,16

1,7

0,66

381/508

150*

4

12/11

370

15

30

C

Довжина корпусу, м 

Ширина, м 

Висота борту, м 

Висота транцю, мм 

Суха вага, кг 

Пасажиромісткість, л.

Кут на міделі / 
транці, град. 

Вантажопідйомність макс., кг 

Рекомендований
двигун, к.с. 

Макс. двигун, к.с. 

Категорія

Length of the hull, m

Width, m

Height of a board, m

Height of the transom, mm

Dry weigth, kg

Passenger capacity

Deadrise at mіdele  /
transom, degr.

Load capacity, kg

Recommended
engine power, hp

Max. engine power, hp

Category

Optional equipment  /  Опціонально комплектується

Електрична бортова мережа

Помпа

Рульова система 

Electric wiring

Bilge pump

Steering wheel



TUNA 450 DC PL

450450

Паливна система..... . . . . . .(50 л)+
Ходовий тент
Транспортувальний тент 
М'які накладки на носовий диван 
М'які накладки на кормовий диван
Якірна ел.лебідка 
Сходи кормові
Килимок в кокпіт 
Аератор

Fuel tank ... . . . . . . . . . . . .(50 L)+
Running tent
Tent for transportation
Soft pads on the bow sofa
Soft pads on the aft sofa
Anchor winch
Folding ladder
Carpet in cockpit
Livewell Tanks

TUNA 450   DC PL

4,52

1,77

0,775

381/508

329

4

17/8

430

40-50

70

C

Електрична бортова мережа

Помпа

Рульова система 

Electric wiring

Bilge pump

Steering wheel

Basic equipment  /  Базова комплектація

Довжина корпусу, м 

Ширина, м 

Висота борту, м 

Висота транцю, мм 

Суха вага, кг

Пасажиромісткість, л.

Кут на міделі / 
транці, град. 

Вантажопідйомність макс., кг 

Рекомендований
двигун, к.с. 

Макс. двигун, к.с. 

Категорія

Length of the hull, m

Width, m

Height of a board, m

Height of the transom, mm

Dry weigth, kg

Passenger capacity

Deadrise at mіdele  /
transom, degr.

Load capacity, kg

Recommended
engine power, hp

Max. engine power, hp

Category

Optional equipment  /  Опціонально комплектується



Ходовий тент

Транспортувальний тент 

Running tent

Tent for transportation

М'які накладки на кормовий диван

Якірна ел.лебідка 

Паливна система ...........50л

Сходи кормові

Soft pads on the aft sofa

Anchor winch

Fuel tank ...............................50L

Folding ladder

TUNA 450 PL FC  "NELMA"

450

Basic equipment  /  Базова комплектація

TUNA 450 PL FC  "NELMA"

4,52

1,76

0,775

381/508

329

4

17/8

430

50

70

C

Довжина корпусу, м 

Ширина, м 

Висота борту, м 

Висота транцю, мм 

Суха вага, кг

Пасажиромісткість, л.

Кут на міделі / 
транці, град. 

Вантажопідйомність макс., кг 

Рекомендований
двигун, к.с. 

Макс. двигун, к.с. 

Категорія

Length of the hull, m

Width, m

Height of a board, m

Height of the transom, mm

Dry weigth, kg

Passenger capacity

Deadrise at mіdele  /
transom, degr.

Load capacity, kg

Recommended
engine power, hp

Max. engine power, hp

Category

Optional equipment  /  Опціонально комплектується

Електрична бортова мережа

Помпа

Рульова система 

Electric wiring

Bilge pump

Steering wheel



TUNA 455 M AL  "J-RUN"

4,55

1,48

0,48

381

148

4

7,4 / 5,5

320

15

20

D

TUNA 455 M AL "J-RUN"

455 Довжина корпусу, м 

Ширина, м 

Висота борту, м 

Висота транцю, мм 

Суха вага, кг

Пасажиромісткість, л.

Кут на міделі / 
транці, град. 

Вантажопідйомність макс., кг 

Рекомендований
двигун, к.с. 

Макс. двигун, к.с. 

Категорія

Length of the hull, m

Width, m

Height of a board, m

Height of the transom, mm

Dry weigth, kg

Passenger capacity

Deadrise at mіdele  /
transom, degr.

Load capacity, kg

Recommended
engine power, hp

Max. engine power, hp

Category

Транспортувальний тент 

М'які накладки на носовий диван 

М'які накладки на кормовий диван

Tent for transportation

Soft pads on the bow sofa

Soft pads on the aft sofa

Optional equipment  /  Опціонально комплектується



TUNA 460 CC AL

450460
TUNA 460   CC AL

Паливна система..... . . . . . .(58 л)+

Ходовий тент

Транспортувальний тент 

М'які накладки на носовий диван 

М'які накладки на кормовий диван

Якірна ел.лебідка 

Сходи кормові

Килимок в кокпіт 

Fuel tank ... . . . . . . . . . . . .(58 L)+

Running tent

Tent for transportation

Soft pads on the bow sofa

Soft pads on the aft sofa

Anchor winch

Folding ladder

Carpet in cockpit

Електрична бортова мережа

Помпа

Рульова система 

Electric wiring

Bilge pump

Steering wheel

Basic equipment  /  Базова комплектація

Довжина корпусу, м 

Ширина, м 

Висота борту, м 

Висота транцю, мм 

Суха вага, кг

Пасажиромісткість, л.

Кут на міделі / 
транці, град. 

Вантажопідйомність макс., кг 

Рекомендований
двигун, к.с. 

Макс. двигун, к.с. 

Категорія

Length of the hull, m

Width, m

Height of a board, m

Height of the transom, mm

Dry weigth, kg

Passenger capacity

Deadrise at mіdele  /
transom, degr.

Load capacity, kg

Recommended
engine power, hp

Max. engine power, hp

Category

Optional equipment  /  Опціонально комплектується

4,59

1,84

0,85

508

280

4

20,5 /15

600

30-50

60

C



TUNA 460 DC AL

450460

Паливна система..... . . . . . .(58 л)+

Ходовий тент

Транспортувальний тент 

М'які накладки на носовий диван 

М'які накладки на кормовий диван

Якірна ел.лебідка 

Сходи кормові

Килимок в кокпіт 

280* - вага вказана на одноконсольну версію човна

Fuel tank ... . . . . . . . . . . . .(58 L)+

Running tent

Tent for transportation

Soft pads on the bow sofa

Soft pads on the aft sofa

Anchor winch

Folding ladder

Carpet in cockpit

TUNA 460   DC AL

4,59

1,84

0,85

508

280*

4

20,5 /15

600

30-50

60

C

Електрична бортова мережа

Помпа

Рульова система 

Electric wiring

Bilge pump

Steering wheel

Basic equipment  /  Базова комплектація

Довжина корпусу, м 

Ширина, м 

Висота борту, м 

Висота транцю, мм 

Суха вага, кг

Пасажиромісткість, л.

Кут на міделі / 
транці, град. 

Вантажопідйомність макс., кг 

Рекомендований
двигун, к.с. 

Макс. двигун, к.с. 

Категорія

Length of the hull, m

Width, m

Height of a board, m

Height of the transom, mm

Dry weigth, kg

Passenger capacity

Deadrise at mіdele  /
transom, degr.

Load capacity, kg

Recommended
engine power, hp

Max. engine power, hp

Category

Optional equipment  /  Опціонально комплектується



TUNA 460 TT  "TOURNAMENT"
TUNA 460 TT  "TOURNAMENT"

460 4,59

1,84

0,85

508

350

5

20,5/15

515

60

60

C

Пофарбований корпус

Оздоблення вінілом та ковроліном

Електрична бортова мережа

Painting hull

Decorating vinyl and carpet

Electric wiring

Помпа

Рульова система

Bilge pump

Steering wheel

Паливна система .................58 лFuel Tank .....................................58 L

2 Рибальскі платформи

Аератор

2 Fishing platforms

Livewell Tank

Basic equipment  /  Базова комплектація

Довжина корпусу, м 

Ширина, м 

Висота борту, м 

Висота транцю, мм 

Суха вага, кг

Пасажиромісткість, л.

Кут на міделі / 
транці, град. 

Вантажопідйомність макс., кг 

Рекомендований
двигун, к.с. 

Макс. двигун, к.с. 

Категорія

Length of the hull, m

Width, m

Height of a board, m

Height of the transom, mm

Dry weigth, kg

Passenger capacity

Deadrise at mіdele  /
transom, degr.

Load capacity, kg

Recommended
engine power, hp

Max. engine power, hp

Category

Транспортувальний тент Tent for transportation

Якірна ел.лебідка 

Сходи кормові

Anchor winch

Folding ladder

Optional equipment  /  Опціонально комплектується



TUNA 470   DC PL

4,7

1,9

0,9

508

450

5

19/15

650

60-70

90

C

TUNA 470 DC PL

470

Ходовий тент

Транспортувальний тент 

М'які накладки на носовий диван 

М'які накладки на кормовий диван

Якірна ел.лебідка 

Сходи кормові

Килимок в кокпіт 

Аератор

Running tent

Tent for transportation

Soft pads on the bow sofa

Soft pads on the aft sofa

Anchor winch

Folding ladder

Carpet in cockpit

Livewell Tanks

Електрична бортова мережа

Паливна система ... . . . . . .75 л

Помпа

Рульова система 

Electric wiring

Fuel tank.... . . . . . . . . . . .75 L

Bilge pump

Steering wheel

Basic equipment  /  Базова комплектація

Довжина корпусу, м 

Ширина, м 

Висота борту, м 

Висота транцю, мм 

Суха вага, кг

Пасажиромісткість, л.

Кут на міделі / 
транці, град. 

Вантажопідйомність макс., кг 

Рекомендований
двигун, к.с. 

Макс. двигун, к.с. 

Категорія

Length of the hull, m

Width, m

Height of a board, m

Height of the transom, mm

Dry weigth, kg

Passenger capacity

Deadrise at mіdele  /
transom, degr.

Load capacity, kg

Recommended
engine power, hp

Max. engine power, hp

Category

Optional equipment  /  Опціонально комплектується



TUNA 500   CC AL

5,03

2,07

0,95

508

367

6

21/16

750

60-90

90

C

TUNA 500 CC AL

500

Ходовий тент

Транспортувальний тент 

М'які накладки на носовий диван 

М'які накладки на кормовий диван

Якірна ел.лебідка 

Сходи кормові

Килимок в кокпіт 

Running tent

Tent for transportation

Soft pads on the bow sofa

Soft pads on the aft sofa

Anchor winch

Folding ladder

Carpet in cockpit

Електрична бортова мережа

Паливна система ... . . . . . .75 л

Помпа

Рульова система 

Electric wiring

Fuel tank.... . . . . . . . . . . .75 L

Bilge pump

Steering wheel

Basic equipment  /  Базова комплектація

Довжина корпусу, м 

Ширина, м 

Висота борту, м 

Висота транцю, мм 

Суха вага, кг

Пасажиромісткість, л.

Кут на міделі / 
транці, град. 

Вантажопідйомність макс., кг 

Рекомендований
двигун, к.с. 

Макс. двигун, к.с. 

Категорія

Length of the hull, m

Width, m

Height of a board, m

Height of the transom, mm

Dry weigth, kg

Passenger capacity

Deadrise at mіdele  /
transom, degr.

Load capacity, kg

Recommended
engine power, hp

Max. engine power, hp

Category

Optional equipment  /  Опціонально комплектується



Ходовий тент

Транспортувальний тент 

М'які накладки на носовий диван 

М'які накладки на кормовий диван

Якірна ел.лебідка 

Сходи кормові

Килимок в кокпіт

367* - вага вказана на одноконсольну версію човна

Running tent

Tent for transportation

Soft pads on the bow sofa

Soft pads on the aft sofa

Anchor winch

Folding ladder

Carpet in cockpit

TUNA 500   DC AL

500
TUNA 500 DC AL

Електрична бортова мережа

Паливна система ... . . . . . .75 л

Помпа

Рульова система 

Electric wiring

Fuel tank.... . . . . . . . . . . .75 L

Bilge pump

Steering wheel

Basic equipment  /  Базова комплектація

Довжина корпусу, м 

Ширина, м 

Висота борту, м 

Висота транцю, мм 

Суха вага, кг

Пасажиромісткість, л.

Кут на міделі / 
транці, град. 

Вантажопідйомність макс., кг 

Рекомендований
двигун, к.с. 

Макс. двигун, к.с. 

Категорія

Length of the hull, m

Width, m

Height of a board, m

Height of the transom, mm

Dry weigth, kg

Passenger capacity

Deadrise at mіdele  /
transom, degr.

Load capacity, kg

Recommended
engine power, hp

Max. engine power, hp

Category

Optional equipment  /  Опціонально комплектується

5,03

2,07

0,95

508

367*

6

21/16

750

60-90

90

C



TUNA 500 TT  "TOURNAMENT"
TUNA 500 TT  "TOURNAMENT"

500 5,03

2,07

0,96

508

455

5

20,5/15

646

70-90

90

C

Пофарбований корпус

Оздоблення вінілом та ковроліном

Електрична бортова мережа

Painting hull

Decorating vinyl and carpet

Electric wiring

Помпа

Рульова система

Bilge pump

Steering wheel

Паливна система .................75 лFuel Tank ......................................75L

2 Рибальскі платформи

Аератор

2 Fishing platforms

Livewell Tank

Basic equipment  /  Базова комплектація

Довжина корпусу, м 

Ширина, м 

Висота борту, м 

Висота транцю, мм 

Суха вага, кг

Пасажиромісткість, л.

Кут на міделі / 
транці, град. 

Вантажопідйомність макс., кг 

Рекомендований
двигун, к.с. 

Макс. двигун, к.с. 

Категорія

Length of the hull, m

Width, m

Height of a board, m

Height of the transom, mm

Dry weigth, kg

Passenger capacity

Deadrise at mіdele  /
transom, degr.

Load capacity, kg

Recommended
engine power, hp

Max. engine power, hp

Category

Транспортувальний тент Tent for transportation

Якірна ел.лебідка 

Сходи кормові

Anchor winch

Folding ladder

Optional equipment  /  Опціонально комплектується



TUNA 520   DC PL

5,15

2,08

1,068

508

498

6

25/14

810

90-115

115

C

TUNA 520 DC PL

520

Ходовий тент

Транспортувальний тент 

М'які накладки на носовий диван 

М'які накладки на кормовий диван

Якірна ел.лебідка 

Сходи кормові

Килимок в кокпіт 

Аератор

Running tent

Tent for transportation

Soft pads on the bow sofa

Soft pads on the aft sofa

Anchor winch

Folding ladder

Carpet in cockpit

Livewell Tanks

Електрична бортова мережа

Паливна система ... . . . . . .80 л

Помпа

Рульова система 

Electric wiring

Fuel tank.... . . . . . . . . . . .80 L

Bilge pump

Steering wheel

Basic equipment  /  Базова комплектація

Довжина корпусу, м 

Ширина, м 

Висота борту, м 

Висота транцю, мм 

Суха вага, кг 

Пасажиромісткість, л.

Кут на міделі / 
транці, град. 

Вантажопідйомність макс., кг 

Рекомендований
двигун, к.с. 

Макс. двигун, к.с. 

Категорія

Length of the hull, m

Width, m

Height of a board, m

Height of the transom, mm

Dry weigth, kg

Passenger capacity

Deadrise at mіdele  /
transom, degr.

Load capacity, kg

Recommended
engine power, hp

Max. engine power, hp

Category

Optional equipment  /  Опціонально комплектується



TUNA 550 DC AL
TUNA 550   DC AL

550 5,53

2,29

1,1

508

630

6

24/18

770

90-115

140

C

Ходовий тент

Транспортувальний тент 

М'які накладки на носовий диван 

М'які накладки на кормовий диван

Якірна ел.лебідка 

Сходи кормові

Килимок в кокпіт 

Running tent

Tent for transportation

Soft pads on the bow sofa

Soft pads on the aft sofa

Anchor winch

Folding ladder

Carpet in cockpit

Електрична бортова мережа

Паливна система ... . . . . . .120 л

Помпа

Рульова система 

Electric wiring

Fuel tank.... . . . . . . . . . . .120 L

Bilge pump

Steering wheel

Basic equipment  /  Базова комплектація

Довжина корпусу, м 

Ширина, м 

Висота борту, м 

Висота транцю, мм 

Суха вага, кг

Пасажиромісткість, л.

Кут на міделі / 
транці, град. 

Вантажопідйомність макс., кг 

Рекомендований
двигун, к.с. 

Макс. двигун, к.с. 

Категорія

Length of the hull, m

Width, m

Height of a board, m

Height of the transom, mm

Dry weigth, kg

Passenger capacity

Deadrise at mіdele  /
transom, degr.

Load capacity, kg

Recommended
engine power, hp

Max. engine power, hp

Category

Optional equipment  /  Опціонально комплектується



TUNA 600 Cruiser AL

6,5

2,16

1,04

508

840

7

22,5/18

1025

150-175

200

C

TUNA 600 Cruiser AL

600

Ходовий тент

Транспортувальний тент 

М'які накладки на носовий диван 

М'які накладки на кормовий диван

Якірна ел.лебідка 

Сходи кормові

Килимок в кокпіт 

Running tent

Tent for transportation

Soft pads on the bow sofa

Soft pads on the aft sofa

Anchor winch

Folding ladder

Carpet in cockpit

Електрична бортова мережа

Паливна система ... . . . . . .150 л

Помпа

Рульова система 

Electric wiring

Fuel tank.... . . . . . . . . . . .150 L

Bilge pump

Steering wheel

Basic equipment  /  Базова комплектація

Довжина корпусу, м 

Ширина, м 

Висота борту, м 

Висота транцю, мм 

Суха вага, кг

Пасажиромісткість, л.

Кут на міделі / 
транці, град. 

Вантажопідйомність макс., кг 

Рекомендований
двигун, к.с. 

Макс. двигун, к.с. 

Категорія

Length of the hull, m

Width, m

Height of a board, m

Height of the transom, mm

Dry weigth, kg

Passenger capacity

Deadrise at mіdele  /
transom, degr.

Load capacity, kg

Recommended
engine power, hp

Max. engine power, hp

Category

Optional equipment  /  Опціонально комплектується



TUNA 600 DC AL

600

Транспортувальний тент 

Сходи кормові

Якірна ел.лебідка 

Tent for transportation

Folding ladder

Anchor winch

TUNA 600   DC AL

6

2,3

1,25

635

740

7

25/20

1000

175

200

C

Електрична бортова мережа

Помпа

Рульова система 

Electric wiring

Bilge pump

Steering wheel

Паливна система 180лFuel Tank 180L

Basic equipment  /  Базова комплектація

Довжина корпусу, м 

Ширина, м 

Висота борту, м 

Висота транцю, мм 

Суха вага, кг

Пасажиромісткість, л.

Кут на міделі / 
транці, град. 

Вантажопідйомність макс., кг 

Рекомендований
двигун, к.с. 

Макс. двигун, к.с. 

Категорія

Length of the hull, m

Width, m

Height of a board, m

Height of the transom, mm

Dry weigth, kg

Passenger capacity

Deadrise at mіdele  /
transom, degr.

Load capacity, kg

Recommended
engine power, hp

Max. engine power, hp

Category

Optional equipment  /  Опціонально комплектується



TUNA 600   DC PL

6,1

2,16

1,04

508

700

7

22,5/17

1025

150-175

200

C

TUNA 600 DC PL

600

Ходовий тент

Транспортувальний тент 

М'які накладки на носовий диван 

М'які накладки на кормовий диван

Якірна ел.лебідка 

Сходи кормові

Килимок в кокпіт 

Аератор

Running tent

Tent for transportation

Soft pads on the bow sofa

Soft pads on the aft sofa

Anchor winch

Folding ladder

Carpet in cockpit

Livewell Tanks

Електрична бортова мережа

Паливна система ... . . . . . .150 л

Помпа

Рульова система 

Electric wiring

Fuel tank.... . . . . . . . . . . .150 L

Bilge pump

Steering wheel

Basic equipment  /  Базова комплектація

Довжина корпусу, м 

Ширина, м 

Висота борту, м 

Висота транцю, мм 

Суха вага, кг

Пасажиромісткість, л.

Кут на міделі / 
транці, град. 

Вантажопідйомність макс., кг 

Рекомендований
двигун, к.с. 

Макс. двигун, к.с. 

Категорія

Length of the hull, m

Width, m

Height of a board, m

Height of the transom, mm

Dry weigth, kg

Passenger capacity

Deadrise at mіdele  /
transom, degr.

Load capacity, kg

Recommended
engine power, hp

Max. engine power, hp

Category

Optional equipment  /  Опціонально комплектується



TUNA 800   DC AL

8

2,47

1

635

1200

10

27/17

1590

225

350

C

TUNA 800 DC AL

800

Ходовий тент

Транспортувальний тент 

М'які накладки на носовий диван 

М'які накладки на кормовий диван

Якірна ел.лебідка 

Сходи кормові

Килимок в кокпіт 

Running tent

Tent for transportation

Soft pads on the bow sofa

Soft pads on the aft sofa

Anchor winch

Folding ladder

Carpet in cockpit

Електрична бортова мережа

Паливна система ... . . . . . .240 л

Помпа

Рульова система 

Electric wiring

Fuel tank.... . . . . . . . . . . .240 L

Bilge pump

Steering wheel

Basic equipment  /  Базова комплектація

Довжина корпусу, м 

Ширина, м 

Висота борту, м 

Висота транцю, мм 

Суха вага, кг

Пасажиромісткість, л.

Кут на міделі / 
транці, град. 

Вантажопідйомність макс., кг 

Рекомендований
двигун, к.с. 

Макс. двигун, к.с. 

Категорія

Length of the hull, m

Width, m

Height of a board, m

Height of the transom, mm

Dry weigth, kg

Passenger capacity

Deadrise at mіdele  /
transom, degr.

Load capacity, kg

Recommended
engine power, hp

Max. engine power, hp

Category

Optional equipment  /  Опціонально комплектується



TUNA 865  Cabin AL

Електрична бортова мережа

Паливна система ... . . . . . .240 л

Помпа

Рульова система 

Electric wiring

Fuel tank.... . . . . . . . . . . .240 L

Bilge pump

Steering wheel

8

2,47

1

635

1650

10

27/17

1590

225

350

C

865
TUNA 865 Cabin AL

865

Транспортувальний тент 

М'які накладки на носовий диван 

М'які накладки на кормовий диван

Якірна ел.лебідка 

Сходи кормові

Килимок в кокпіт 

Tent for transportation

Soft pads on the bow sofa

Soft pads on the aft sofa

Anchor winch

Folding ladder

Carpet in cockpit

Basic equipment  /  Базова комплектація

Довжина корпусу, м 

Ширина, м 

Висота борту, м 

Висота транцю, мм 

Суха вага, кг

Пасажиромісткість, л.

Кут на міделі / 
транці, град. 

Вантажопідйомність макс., кг 

Рекомендований
двигун, к.с. 

Макс. двигун, к.с. 

Категорія

Length of the hull, m

Width, m

Height of a board, m

Height of the transom, mm

Dry weigth, kg

Passenger capacity

Deadrise at mіdele  /
transom, degr.

Load capacity, kg

Recommended
engine power, hp

Max. engine power, hp

Category

Optional equipment  /  Опціонально комплектується



PATROL

11,4

3,42

1,3

8000

8...15

21/16

3600

2*330

  2*370

C

PATROL

Довжина корпусу, м 

Ширина, м 

Висота борту, м 

Суха вага, кг

Пасажиромісткість, л.

Кут на міделі / 
транці, град. 

Вантажопідйомність макс., кг 

Рекомендований
двигун, к.с. 

Макс. двигун, к.с. 

Категорія

Length of the hull, m

Width, m

Height of a board, m

Dry weigth, kg

Passenger capacity

Deadrise at mіdele  /
transom, degr.

Load capacity, kg

Recommended
engine power, hp

Max. engine power, hp

Category



ÒÎÂ «ÓÌÑ ÌÀÐIH» 
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