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MARION 450 CABIN 
Marion 450 Cabin je svojí délkou 4,5 m téměř ideální volbou pro toho, kdo hledá stabilní  
motorový člun s kabinou. Jedná se o klasický tvar trupu, který je přímo předurčen pro klidné, 
rekreační cestování. Je ideálním řešením vhodným zejména pro vyznavače rybaření a vodní 
turistiky. Díky svému tvaru disponuje přiměřeně velkým vnitřním prostorem. Kabina je 
dostatečně velká pro možnost přespání dvou dospělých osob s dítětem. Čalounění 
v interiéru je standardně v imitaci kůže, nicméně si zákazník může zvolit za příplatek odstín 
či materiál dle své libovůle. Na palubě se nachází uzavíratelné schránky a na zádi je 
nerezový koupací žebřík. Pro zvýšení komfortu si zákazník může přiobjednat „kabrio“, které 
podstatně zvýší komfort pobytu na lodi v nepříznivém počasí. Jako pohon může sloužit 
závěsný lodní motor o výkonu max. 50 Hp, nicméně zvláště se závěsným motorem Honda 
BF10 o výkonu 10 Hp se jedná o ideální komplet, který lze využívat i na vodních plochách           
a tocích, zplavněných vyhláškou č. 46, platnou od 15.4.2015. Loď konstrukčně odpovídá 
použití na vnitrozemských vodách.  

 
SPECIFIKACE 
 
Délka   4,50 m 
Šířka   2,18 m 
Ponor   0,20 m 
Přibližná hmotnost (bez motoru)  420 kg 
Palivová nádrž (přenosná)   12,5l resp. 25l 
Počet cestujících   4 
Max. výkon motoru   50 hp 
Délka motoru   L 
Navigační kategorie   C 
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STANDARDNÍ VÝBAVA                
- Konstrukce – ručně kladený laminát 
- Mechanické řízení a ovládání motoru  
- Volant PVC  
- Polstrování kabiny v imitaci kůže 
- Nerezové vazáky 
- Nerezové zábradlí  
- Nerezový koupací žebřík s dřevěnými stupínky 
- Sedačka pro kapitána 
- Uzamykatelné schránky 
- „Plexi“ vstupní dveře do kabiny  
- Příďové vázací oko 
 
VÝBAVA ZA PŘÍPLATEK 
- Kabrio 
- Bimini 
- Transportní krycí plachta 
- Volant nerez 
- Volant dřevěný 
- Volant sportovní 
- Polstrování z materiálu Markilux 
- Polstrované návleky na zábradlí 
- Ochranné proti otěrové lano po obvodu trupu 
- Stolek 
- Podlaha v imitaci teaku 
- LED navigační osvětlení 
- Vrcholové světlo 
- Odpojovač baterie 
- Schránka na baterii 
- Startovací baterie 
- Rádio/Stereo s reproduktory 
- GPS, echolot 
- Ovládací panel 
- Hlavní vypínač  
- Nerezová palivová nádrž 
- Hydraulické řízení motoru  
- Závěsný lodní motor 
- Kotva s vázacím lanem 
- Fendry 
- Vlek Pongratz 

 
DOPORUČENÁ CENA (při standardním vybavení) od 

bez motoru 
144.628,- Kč bez DPH  175.000,- Kč vč. DPH 

s motorem Honda BF10 
214.876,- Kč bez DPH  260.000,- Kč vč. DPH 

s motorem Honda BF20 
227.273,- Kč bez DPH  275.000,- Kč vč. DPH 

s motorem Honda BF30 
289.256,- Kč bez DPH  350.000,- Kč vč. DPH 

s motorem Honda BF50 
314.050,- Kč bez DPH  380.000,- Kč vč. DPH 
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Změna cen vyhrazena! 
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