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MC 4500 

 
Tento 4,5 m dlouhý nafukovací člun s pevným kýlem (RIB) je typickým 
představitelem sportovních člunů čisté konstrukční linie.  
MC4500 disponuje nejširším prostorem na palubě v dané kategorii RIB člunů.  
Právě široký vnitřní prostor umožňuje montáž široké nabídky sedaček včetně 
sedaček v příčném uspořádání (např. sedadel i z vyšší kategorie člunů MC5600), což 
u člunů této kategorie nebývá běžné. Majitel si může vybrat z několika variant 
různých ovládacích konzolí a sedaček („Žokej Sport, Žokej Senior“). Konstrukční 
vlastnosti trupu umožňují na člun namontovat závěsný lodní motor o výkonu až  
50 HP. Jak posádka člunu, tak i mladý lyžař, který za člunem lyžuje, si při jízdě užijí 
notnou dávku adrenalinu. Díky příznivé ceně je člun MC4500 dostupný širokému 
okruhu uživatelů. 

 

DOPORUČENÁ CENA (při standardním vybavení) od 
bez motoru 

133.518,- Kč bez DPH  161.557,- Kč vč. DPH 

s motorem Honda BF30 

256.198,- Kč bez DPH  310.000,- Kč vč. DPH 
s motorem Honda BF40 

277.686,- Kč bez DPH  336.000,- Kč vč. DPH  

s motorem Honda BF50 

280.992,- Kč bez DPH  340.000,- Kč vč. DPH 
Změna cen vyhrazena ! 

Upozornění: V ceně je zahrnuta cena motoru se základními přístroji, vrtulí, základní stranovou ovládací pákou 

         plynu a řazení, ovládacími bowdeny Hi-Lex a Ultraflex, řízením směru a volantem Ø 28 cm. 
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SPECIFIKACE: MC 4500 
 
Celková délka  4,45 m 
Vnitřní délka  3,17 m 
Celková šířka  1,95 m 
Vnitřní šířka  0,94 m 
Počet nafukovacích komor  4 
Přibližná hmotnost bez motoru 160 kg 
Užitečná hmotnost  800 kg 
Palivová nádrž, přenosná  25 l 
Počet cestujících  6 
Max. přípustný výkon motoru   50 HP 
Doporučený výkon motoru   40 HP 
Délka nohy motoru  L 
Navigační kategorie  C 
 

STANDARDNÍ VÝBAVA                
- Uzavřený laminátový trup 
- Samoodvodňovací kokpit 
- Protiskluzový povrch podlahy 
- Vypouštěcí ventil se záslepkou 
- Příďové vázací oko 
- 2x záďové vázací oko 
- Zvedací oka  
- Zadní čelo pro montáž závěsného 

lodního motoru  
- Plováky svařeny z materiálu HYPALON 

ORCA  
- 4 nezávislé komory 
- Bezpečnostní nafukovací/vypouštěcí 

ventily  
- Ochranná otěrová lišta 
- 4x Madla na plovácích 
- Bezpečnostní lano na plovácích vnější 
- Bezpečnostní lano na plovácích vnitřní 
- Sada na opravu s nožní pumpou 
- Popruhy pro upevnění palivové nádrže 
- Příďová úložná schránka 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VÝBAVA ZA PŘÍPLATEK 
OVLÁDACÍ KONZOLE 
- Žokej Senior 
- Opěradlo pro Žokej Senior 
- Žokej Sport 
- Centrální ovládací konzole (typ 4500) 
- Centrální ovládací konzole se sedačkou 

vpředu (typ 4500) 
- Centrální ovládací konzole (typ 4800) 
SEDAČKY 
- Kapitánská lavice (typ 4500) 
- Kapitánská lavice (typ 5600 s úložným 

prostorem)  
ŘÍZENÍ 
- Hydraulický nebo mechanický systém 

řízení 
OSTATNÍ 
- Nerezová rampa 
- Navigační osvětlení 
- LED navigační osvětlení 
- Akumulátor s nerezovým uložením  
- Elektropanel s pojistkovou skříní 
- Perzenik 
- Hliníková pádla 
- Závěsný postroj 
- Sedák na příďovou úložnou schránku 
- Navigační zařízení 
- Elektroinstalace pro motor 
- Motor 
- Transportní přívěs 
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