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TEMPEST 850 WA 
 
Tento téměř 8,9 m dlouhý nafukovací člun s pevným kýlem patří již k největším a 
nejluxusnějším z celé nabídky RIB člunů řady Capelli Top Line.  
Hlavními rysy tohoto plavidla je vysoká míra elegance a luxusu, která uspokojí i velmi 
náročného uživatele. Italský rukopis a smysl pro detail jsou znát u tohoto na každém 
milimetru a úroveň zpracování odpovídá úrovni prémiové značky.  
V podpalubní komfortně vybavené kabině nechybí pohodlné a rozměrné lůžko, 
kuchyňský koutek s vařičem, lednicí 48 lt. a toaleta s umyvadlem a nádrží. Prostorné 
opalovací plato na přídi nebo pohodlná pohovka na zádi se stolkem vám poskytnou 
dostatek pohodlí při lenošení a relaxaci na vodní hladině. Průchozí paluba umožní 
pohodlný a rychlý pohyb po celé lodi. 
Výborné jízdní vlastnosti a konstrukce lodi umožňují namontovat i dvojici závěsných 
lodních motorů o výkonu až 225 HP každý. Reprezentativní vystupování ve spojení 
s výbornými jízdními vlastnostmi a bezpečím, to je CAPELLI TEMPEST 850 WA. 
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DOPORUČENÁ CENA (při standardním vybavení) od 
 

bez motoru 
1.607.438,- Kč bez DPH  1.945.000,- Kč vč. DPH 

s motorem Honda BF225 
2.004.132,- Kč bez DPH  2.425.000,- Kč vč. DPH 

s motorem Honda BF250 
2.033.058,- Kč bez DPH  2.460.000,- Kč vč. DPH 

s motorem 2x Honda BF150 
2.239.669,- Kč bez DPH  2.710.000,- Kč vč. DPH 

s motorem 2x Honda BF200 
2.351.240,- Kč bez DPH  2.845.000,- Kč vč. DPH 

s motorem 2x Honda BF225 
2.380.165,- Kč bez DPH  2.880.000,- Kč vč. DPH 

 
Upozornění: V případě istalace závěsných lodních motorů Honda Marine je v ceně motorů  
zahrnuta cena základních přístrojů (otáčkoměr s digitálním počítadlem motohodin, trimmetr, 
rychloměr, palivoměr, voltmetr, kabelový svazek), hliníkové vrtule, ovládací páka plynu a 
řazení typu ”Top Mount”. 
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SPECIFIKACE: TEMPEST 850 WA 
 
Celková délka  8,85 m 
Celková šířka  3,28 m 
Průměr tubusů  0,60 m 
Přibližná hmotnost bez motoru 2000 kg 
Palivová nádrž, integrovaná 325 l 
Počet cestujících  16 
Max. přípustný výkon motoru  2x 225 HP 
Doporučený výkon motoru    2x 200 HP 
Délka nohy motoru  1x XX  
    nebo 2x X 
Navigační kategorie   B 
 
 
STANDARDNÍ VÝBAVA                
- Uzavřený laminátový trup 
- Samoodvodňovací kokpit 
- Protiskluzový povrch podlahy 
- Vypouštěcí ventil se záslepkou  
- Obložení syntetický Teak  
- Kompletní ovládací konzole řízení 

s ochranným větrným štítkem 
- Kompas 
- Hydraulický systém řízení s posilovačem 
- Kapitánská lavice s úložným prostorem 

a úložným prostorem 
- Prostorné zadní posezení s úložným 

prostorem  
- Průchozí paluba s nerezovým zábradlím 
- Komfortní obytná kajuta 
- Plynový vařič 
- Lednice, 48 L 
- Integrovaná palivová nádrž, 325 L 

s palivoměrem a separátorem vody 
- Piknikový stůl 
- Příďová opalovací paluba 
- Sprcha na palubě s 70 L vodní nádrží 
- Palubní WC s odpadní nádrží 
- Palubní úložné schránky  
- Čelní plato s úvazovou rolnou a 

schránkou na kotvu 

- Radarový oblouk se skládacím Bimini 
- Elektrický kotevní naviják 
- Elektrické outorové čerpadlo  
- Elektropanel s pojistkovou skříní 
- Zadní čelo pro montáž závěsného 

lodního motoru 
- Plováky svařeny z materiálu Hypalon 

Orca® 1670 dtex  
- Navigační osvětlení 
- Bezpečnostní nafukovací/vypouštěcí 

ventily 
- Ochranná otěrová lišta 
- Madla na plovácích 
- Zavěšovací oka 
- Sada na čištění a opravy 
- Elektrická nafukovací pumpa 
- Hliníková pádla 
- Koupací žebřík 
 

 
VÝBAVA ZA PŘÍPLATEK 
- Závěs na vodní lyžování  
- Ochranný povlak na konzoli řízení                 

a kapitánskou lavici 
- Perzenik 
- Břehová přípojka 220V 
- Dodatečné čalounění na záďové 

opalovací plato 
- Elektroinstalace pro motor 
- Motor 
- Transportní přívěs 
- Rádio + reproduktory 
- GPS, hloubkoměr 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


