A Hun-Yachts és az EHajó Center bemutatja:

Northman 1200
e-motoros

A 2019 szeptemberében Cannesban
bemutatott, Northman 1200 motoros
megérkezett a Balatonra. Természetesen
elektromos hajtással melyet az EDYN 40kw
elektormotor biztosítja. Az akku csomag pedig a
legmodernebb LI-ION, intelligens
töltőrendszerrel.
Egy valódi motoros cruiser, mely akár a három
tágas kabinnal valódi balatoni nyaraló is lehet.

Navi-Gate Kft.
GARMIN

Idén debütált a Garmin bemutató
vitorlás hajója, amely a legfrissebb
Garmin és Fusion műszerekkel lett
felszerelve (navigáció, szélmérő,
radar, multimédiás hangrendszer),
amelyek könnyedén
kommunikálnak egymással, így téve
minden vezérelt tevékenységet
igazi 21. századi élménnyé.

Az E-Hajó Center elhozza idén a többszörösen
díjnyertes Candela C-7 elektromos hajót, amely
bizonyos sebesség felett a foilok segítségével
kiemelkedik a vízből, így 95%-kal csökken az
ellenállás a vízen, ezáltal a világ legnagyobb
hatótávú nagysebességű elektromos hajójának
díját nyerte el (94 km - 20 csomós sebességen).
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Az eKraft Europe Kft. és a
Waterfront Balaton Kft. bemutatja:
- eKraft 180 elektromos
hajtásrendszer
- PHANTOM 26 lábas prémium
kategóriás elektromos hajó

Az eKraft 180 elektromos hajtáslánc lehetővé teszi a
nagyobb távolságok megtételét és a siklóhajók nyújtotta
sebesség élményét. A Boat Show-n egy Eolo és egy
Phantom hajótestben próbálhatod ki a 180 lóerős
rendszert. Élvezd a benzines teljesítményt elektromos
hajóban!
A PHANTOM a balatoni elektromos hajózás igényeire
gyártott prémium minőségű hajó.
A manufakturális limitált példányszámú exkluzív 26 lábas
hajó személyre szabottan érhető el.
180 LE eKraft hajtással, szenzációs menetteljesítménnyel
luxus kivitelben.

A buywake.hu és
supzone.hu
bemutatja:
Elektromos foil
deszkák

A Code Yachts Kft.
bemutatja:
CODE10
vitorláshajó
Új versenyhajó prototípusát mutatjuk be az
idei Balaton Boat Show-n, az első év
tapasztalatait szeretnénk megosztani a
résztvevőkkel, ahol kívül-belül bejárhatják
kollégáinkkal a hajót. Egy karbonversenyhajóról beszélünk, ami nem éri el a 2
tonnát és a Boat Show után már utazik a
Boden-i tóra, majd később le az Adriára,
ahol a neves tengeri versenyen, a
Barcolanán veszünk részt.

A Kollízió Kft.
bemutatja:
E-MÓLÓ

Az e-móló elektromos
hajók fogadására,
kikötésére alkalmas; a
legnagyobb biztonság
mellett történő, gyors
töltési lehetőséget kínáló,
újonnan fejlesztett
prémiumtermék.

A PARKER HUNGARY
bemutatja:
Alfastreet Marine

Az Alfatreet Marine hajói
kimondottan elektromos
hajónak lettek tervezve.
Nagyon sok különleges
innovációt, extra
felszereltséget tartalmaznak,
amelyek még hasonló
hajókban nem érhetők el.

Az ÉVLAZSO Kft.
bemutatja:
Mega Boat

Kínálatunkban szerepelnek
motorcsónakok kiváló
minőségben és széles
választékban.
Kiállított két premier
motorcsónakunk az MB 530
Tender és az MB 630 Cabine
lesznek.

A Pannon Yacht
bemutatja:
Bali Catspace
katamarán

A Bali Catspace Sail 40 lábas méretben igazi
különlegességként 4 kabint és 8 fekvőhelyet kínál.
Az új modellen jóformán az elmúlt évek összes
többtestű hajókat érintő innovációja megtalálható.
A vitorlázást is megkönnyítő integrált fedélzeten
akár 10 fő is rendkívül könnyedén és kényelmesen
mozoghat. Az azonos méretű katamaránoknál
jóval nagyobb életteret nyújt, köszönhetően
többek között a szalon és a cockpit
egybenyitásának, a hajó orrában kialakított tágas
társasági résznek, a napozó- és pihenőtereknek,
valamint a hajó tetején található óriási
panorámafedélzetnek. A Bali különlegessége még,
hogy a flybridge-ről akár egy személy is gond
nélkül tudja irányítani a hajót, mivel innen minden
kezelhető, az alsó szintről a szerelvények és
kötelek is eltűntek, még kényelmesebbé téve a
fedélzetet.

Fischer Panda
Hungary Kft.

EGYEDI ELEKTROMOS HAJÓ, mely
Fischer Panda villamos motorokkal és
elektromos hajtásrendszerrel épül. A
németországi Fischer Panda GmbH
világszerte elismert dízelgenerátorok,
hibrid és hajtásrendszerek gyártója vízi és
szárazföldi járművekhez. Prémium
minőségű elektromos hajtásrendszerek,
erős villamos motorok, egyedi megoldások,
fejlett technológia, környezetbarát
energiaellátás és kényelmesebb fedélzet
jellemzi a hajót.

A Schäfer Yacht Kft.
bemutatja:

A méltán sikeres Dolphin 28-as típusunkat követi a sorban az új
modell, annak minden praktikumát átvéve, de a ma elérhető
legmodernebb testforma-kialakítással. A legújabb tervezési

Dolphin 30
vitorláshajó

irányelveknek megfelelően sarkos hajótesttel készül, ahol a
törés már az orrgerinctől indul. A hajó szélességét a balatoni
kikötőkhöz igazítva 3 méterben maximalizáltuk. A fedélzet
modern, letisztult vonalai a D38-as nagy hajónkból már ismert
lehet, de ez a modell már természetesen lenyitható
fürdőplatformmal készül. Mivel cégünk fő profilja az egyedi
gyártás, így a hajók markánsan különböznek egymástól, a
tulajdonosok igényei szerint. Jelentős újítás még a modellel
kapcsolatban, hogy a jól bevált Yanmar dízelmotoros hajtás
mellett már elkészült az első elektromos motoros hajó is. Az
értő vitorlázók nagy bizalommal fogadták a hajót, többen
közülük konstruktívan részt is vettek a hajó praktikus
részleteinek kialakításában. Ennek is köszönhető a hajó
rendkívüli fogadtatása, ami abban is megnyilvánul, hogy már az
5. egységre szerződtünk le, úgy, hogy még az első hajó nem
volt vízen. Ezúton is köszönjük a bizalmat és várjuk azokat, akik
a Dolphinosok népes táborához szeretnének csatlakozni.

Az Orina Kft.
bemutatja:
Invictus GT 280
Atelier

Az egyedi igény szerint készült INVICTUS egy
különleges színösszeállítású hajó. Karbon Hard
top tetővel és 20kW Bellmarine motorral,
illetve olyan extrákkal, amely csak ebben a
kategóriában érhető el. A nagy hatótávról 4 db
LiFePO4 akkumulátor gondoskodik.
Unconventional luxury. Több a megszokottnál.
A különösen stílusos és kiváló megjelenésű
INVICTUS hajók a mediterrán érzést hozzák el
a magyar hajósoknak. Az ORINA Kft. standjain 5
méretben ismerkedhetnek az INVICTUS hajók
világával az érdeklődők.

Az Orina Kft.
bemutatja:
Invictus SX 200
Capoforte

A Capoforte hajók az Invictus hajógyár
X szériáját váltották fel. Az elegáns
SX200 vadonatúj típus, amely 8
személyes orrkiülős hajó. Akár vezetői
engedély nélkül is vezethető. Benzin
motorral is kérhető.
A különösen stílusos és kiváló
megjelenésű INVICTUS hajók a
mediterrán érzést hozzák el a magyar
hajósoknak. Az ORINA Kft. standjain 5
méretben ismerkedhetnek az
INVICTUS hajók világával az
érdeklődők.

A TIRON Board a világ egyik leggyorsabb,
vízsugárral meghajtott elektromos
szörfdeszkája. A test teljes egészét a japán

Az Info Device Kft.
bemutatja:

Toray szénszálból készítik. 12KW
teljesítményű elektromos motort egy 50Ahs akkumulátor látja el energiával.
Végsebessége 100 kg terheléssel 60 km/h. A
vezeték nélküli vezérlő lehetővé teszi a
felhasználó számára, hogy szabadon és
kényelmesen irányítsa ezt az elektromos
szörfdeszkát.

TIRON Board az
elektromos
szörfdeszka

Az idei Balaton Boat Show sem nélkülözheti a Bavariapremiereket, ugyanis mind az új C38-as, mind pedig a
C50-es most mutatkozik be az érdeklődőknek.
Az előbbi esetében a méretes V-orr, a vízvonal feletti
élek, a hatalmas cockpit, a széles far és a letisztult
vonalvezetés ugyanannak az olasz formatervezőnek a
műve, aki az C42-est is rajzolta.
A C50-es pedig szintén a Cossuti Yacht Design és a
Bavaria első közös munkája, ami garancia a minőségre.
A 38-as és 50-es modell most fog Magyarországon
először bemutatkozni, bízunk abban, hogy mindkét
vitorlásunk legalább olyan érdeklődést fog kiváltani,
mint a korábbi hajóink.

A Bavaria Yachts
Hungary bemutatja:
BAVARIA C38 és C50

A MultiYacht Marine
Kft. bemutatja:
Ranieri-International
NEXT 285 LX

A Royal Spa Hungary
Kft. bemutatja:
Royal Fishing

A Royal Fishing a Royal Spa Hungary Kft. által tervezett és
gyártott egyedi megjelenésű horgászcsónak. Anyagát
tekintve üvegszálas poliészter, mely vákuuminjektálással
készül. Az egyedi gyártói technológiának köszönhetően
súlya csupán 50 kg, ezáltal egy kisebb autó
tetőcsomagtartóján is könnyen szállítható. A fedélzet
anyagában csúszásmentesen készül, így az esetleges
csúszásveszély is elkerülhető. A csónak orrában egy
nagyméretű zárható tárolórekesz található, ahol az
etetőanyagokat praktikusan lehet tárolni. A csónak közepén
három állásban felhelyezhető pad található, mely igényes
kárpitborítást kapott. 5 lóerős külmotor felhelyezésével, 2
fővel siklásba hozható. A Royal Fishing nem csak
horgászatra alkalmas. Nagyobb hajók mellé segédhajóként
különösen ajánlott. Egyedi igényeket figyelembe véve több
színben rendelhető.

