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S 7500 

 
Jedná se o plavidlo s nafukovacími borty a pevným kýlem (RIB), vyztuženým proti 
mechanickému poškození. Hluboký „V“ tvar kýlu předurčuje 7,5 m dlouhému a 2,8 m 
širokému člunu stabilní plavbu i na neklidné vodní hladině a výborné manévrovací 
schopnosti plavidla. Nafukovací tubusy jsou vyrobeny z odolného materiálu Hypalon 
Orca a jsou rozděleny do 6 ti nezávislých komor. Řídící konzole je opatřena 
ochranným čelním štítem z plexiskla s ochrannou nerezovou rampou, ukotvenou do 
podlahy plavidla. Na bortech je aplikována oděrová lišta bez hran a pro bezpečnost 
pohybu posádky jsou aplikovány protiskluzové nášlapné plošky. Paluba je 
samovylévací a má celoplošnou protiskluzovou úpravu. Pod podlahou paluby může 
být umístěna palivová nádrž o objemu 250 litrů. Obsaditelnost člunu je 10 osob, 
nicméně standardní posádku tvoří 4 osoby. Pro vůdce plavidla a spolujezdce lze 
instalovat odpružená, výškově nastavitelná sedadla typu „Jockey“ se zádovou 
opěrkou, další dva členové posádky sedí na sedadlech umístěných v úpatí před 
ovládací konzolí. O pohon člunu se může postarat závěsný lodní motor o max. 
výkonu 225 HP, nicméně k plavidlu o nosnosti 3600 kg je doporučován jako 
dostatečný závěsný motor o výkonu 200 HP, poskytující dostatek výkonu jak pro 
rychlou plavbu ve skluzu, tak i manévrování na malém prostoru při nízkých 
rychlostech. 
Čluny mohou být samozřejmě opatřeny přístrojovým vybavením a nastrojeny 
veškerým potřebným vybavením dle specifikace uživatele jako je např. radar Garmin 
GMR 18HD, mapový plotter Garmin GPSMAP 820xs, dopředná sonarová sonda 
Garmin Panoptix PS21, světelný maják, houkačka, pracovní osvětlení a další 
vybavení nutné pro výkon služebních povinností. Čluny Sportis jsou vyráběny na 
zakázku s důrazem na kvalitu zpracování a dle individuálních představ a požadavků 
zákazníka od barevného provedení až po vybavení. 
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             Řídící konzole typu 6200       Řídící konzole typu 6800 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         Jockey-pro konzole – single              Jockey-pro konzole – double 
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SPECIFIKACE: S 7500 
 
Celková délka  7,50 m 
Vnitřní délka  6,05m 
Celková šířka  2,80 m 
Vnitřní šířka  1,70 m 
Počet nafukovacích komor  6 
Přibližná hmotnost bez motoru 1400 kg 
Užitečná hmotnost  3600 kg 
Palivová nádrž, vestavěná  250 l 
Počet cestujících  10 
Max. přípustný výkon motoru   225 HP 
Doporučený výkon motoru      200 HP 
Délka nohy motoru  XXL 
Navigační kategorie  C 
 

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

lodního motoru  
- Plováky z materiálu HYPALON ORCA  
- 6 nezávislých komor 
- Bezpečnostní nafukovací/vypouštěcí 

ventily 
- Dvojitá ochranná otěrová lišta 
- Vnější lifeline 
- Vnitřní lifeline 
- Sada na opravu s nožní pumpou              

a kotvícím lanem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

VÝBAVA ZA PŘÍPLATEK 
- Řídící konzole typu 6800 
- Řídící konzole typu 6200 
- Řídící konzole typu BS 
- Jockey-pro konzole – single 
- Jockey-pro konzole – double 
- Sedačka typu jockey – single 
- Sedačka typu jockey - double 
- Integrovaná nerez palivová nádrž               

s instalací 
- Hydraulický nebo mechanický systém 

řízení 
- Záďová radarová rampa 
- Záďové plato (pouze pro inboard) 
- „Bilge“ pumpa automatická nebo 

manuální 
- Akumulátory s elektroinstalací 
- Elektroinstalace pro motor 
- Pádla 
- Perzenik 
- LED navigační osvětlení 
- Navigační zařízení 
- Instalace závěsných motorů 
- Inboard motor 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 


