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TEMPEST 650 
 
Tento 6,55m nafukovací člun s pevným kýlem (RIB) a středovou ovládací konzolí 
patří již mezi větší luxusní sportovní lodě pro zpestření letní rodinné dovolené na 
vodě ať už ve vodách Středozemního moře či jezerech.  
Tento „RIB“ s délkou přes 6,5m je skutečným příkladem umění italského konstruktéra 
Roberta Curtó, kterému se podařilo dokonale spojit italský design a detail s výkonem, 
bezpečností a sportovním duchem. 
Pevná konstrukce trupu lodi, umocněná odolnými nafukovacími obvodovými plováky, 
poskytuje dokonalou míru stoprocentního pocitu bezpečí, komfortu a pohodlí 
v jakýchkoliv jízdních situacích. 
Při stavbě člunu je kladen veliký důraz na každý detail a kvalitu zpracování. 
Konstrukce kýlu vychází z bohatých zkušeností italských konstruktérů lodí, určených 
pro rychlou plavbu na moři. Výborné jízdní vlastnosti trupu tak umožňují na člun 
namontovat závěsný lodní motor o výkonu až 200 HP. 
Použitý materiál tubusů (Neoprene – Hypalon Orca® 1670 dtex) patří k tomu 
nejlepšímu, co lze získat a úroveň zpracování odpovídá prémiové značce v tomto 
segmentu. Loď se dodává v pestré nabídce příslušenství, tak, aby dokonale 
odpovídalo individuálním požadavkům každého majitele. 
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DOPORUČENÁ CENA ČLUNU (při standardním vybavení) od 
bez motoru 

476.033,- Kč bez DPH  576.000,- Kč vč. DPH 
s motorizací HONDA BF115 XU 

728.926,- Kč bez DPH  882.000,- Kč vč. DPH 
s motorizací HONDA BF135 XU 

780.992,- Kč bez DPH  945.000,- Kč vč. DPH 
s motorizací HONDA BF150 XU 

793.388,- Kč bez DPH  960.000,- Kč vč. DPH 
s motorizací HONDA BF200 XU 

847.934,- Kč bez DPH  1.026.000,- 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), hliníková vrtule, ovládací páka plynu  
a řazení typu ”Top Mount”. 
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SPECIFIKACE: TEMPEST 650 
 
Celková délka  6,55 m 
Celková šířka  2,67 m 
Průměr tubusů  0,56 m 
Přibližná hmotnost bez motoru 800 kg 
Palivová nádrž, integrovaná 220 lt. 
Počet cestujících  12 
Max. přípustný výkon motorů  200 HP   
Doporučený motor HONDA 

BF200XU 
Délka nohy motoru XL 
Navigační kategorie C 
 
 
 
 
 
STANDARDNÍ VÝBAVA                
- Centrální ovládací konzole s nerezovým 

rámem a větrným štítem 
- Uzavřený laminátový trup 
- Samoodvodňovací kokpit 
- Zadní čelo pro montáž závěsného 

lodního motoru  
- Koupací žebřík 
- Protiskluzový povrch podlahy 
- Vypouštěcí ventily se záslepkou 
- Plováky z materiálu Hypalon Orca® 

1670 dtex  
- Bezpečnostní nafukovací/vypouštěcí 

ventily 
- Ochranná otěrová lišta 
- Úchopy na plovácích vnější 4x 
- Úchopy na horní straně plováků 
- Praktické čalounění interiéru a na palubě 
- Kapitánská lavice s úložným prostorem 
- Polstrované opěrátko na rubové stěně 

kapitánské lavice  
- Prostorné rozkládací zadní sezení 

s opěradlem a úložným prostorem  
- Piknikový stolek 
- Opalovací „sundeck“ v přídi                       

s polstrováním  

- Integrovaná palivová nádrž, 220 L 
- Palubní úložné schránky  
- Čelní laminátové plato s úvazovou rolnou  
- Elektropanel s pojistkovou skříní 
- „Bilge“ pumpa  
- Nožní nafukovací pumpa 
- Kompas 
- Hliníková pádla 
- Sada na čištění 
- Sada na opravy 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

a kapitánskou lavici  
- Perzenik 
- Sprcha  
- Rádio/Stereo 
- Dodatečné opalovací plato na zádi 
- Teakové obložení podlahy na palubě 
- Pruhované horní panely v imitaci teaku  
- Navigační osvětlení 
- Hydraulický systém řízení 
- Nerezová A-rampa  
- Bimini 
- Nerez (hliníkový) závěs pro bimini na    

A-rampě 
- Motor  
- Elektroinstalace pro motor 
- Akumulátor s nerezovým uložením 
- Transportní přívěs 

 
 
 
 

 


