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MARION 500 CLASSIC 
Marion 500 Classic je moderní a velmi líbivá výletní otevřená loď s řídící konzolí. Loď 
holandského typu s otevřenou palubou s možností uzavření pomocí ”kabria” s 
celozakrytím je určena hlavně pro rekreaci v podobě jednodenního výletu, pomalé 
turistické plavbě s průvodcem nebo do půjčoven rekreačních plavidel. Loď je určena 
pro provoz na vnitrozemských vodách. V přední části člunu se nachází bohatě 
čalouněné sedačky s možností úpravy na opalovací plochu. V zadní části lodě se 
nachází další čalouněná lavice a množství užitečných  a prostorných schránek pro 
uložení věcí. Díky své šířce člun poskytuje neobyčejnou stranovou stabilitu a velký 
vnitřní prostor pro pohodlný pohyb po palubě lodi. Vzhledem ke svému prostoru, 
výborným jízdním vlastnostem a příznivé ceně si člun rychle získal oblibu v 
historických centrech měst v Německu, Belgii a hlavně Holandsku. Člun lze pohánět 
závěsným lodním motorem o výkonu max. 50 HP. Nicméně nejoptimálnější variantou 
pohonu tohoto plavidla z hledista užitných vlastností zůstává motor o výkonu 10 HP, 
resp. 20 HP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SPECIFIKACE 
 
Délka   5,00 m 
Šířka   1,96 m 
Ponor   0,18 m 
Přibližná hmotnost (bez motoru)  330 kg 
Palivová nádrž (přenosná)   12,5l resp. 25l 
Počet cestujících   5 
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, nerez  
- Opalovací plocha 
- Polstrování kabiny v imitaci kůže 
- Nerezové vazáky 
- Ochranné proti otěrové lano po obvodu trupu 
- Uzamykatelné schránky 
- Příďové vázací oko 
 
VÝBAVA ZA PŘÍPLATEK 
- Kabrio 
- Bimini 
- Transportní krycí plachta 
- Volant dřevěný 
- Volant sportovní 
- Polstrování z materiálu Markilux 
- Nerezový koupací žebřík s dřevěnými stupínky 
- 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 

107.430,- Kč bez DPH  130.000,- Kč vč. DPH 
s motorem Honda BF10 

181.818,- Kč bez DPH  220.000,- Kč vč. DPH 
s motorem Honda BF15 

185.950,- Kč bez DPH  225.000,- Kč vč. DPH 
s motorem Honda BF20 

190.083,- Kč bez DPH  230.000,- Kč vč. DPH 
 

Změna cen vyhrazena! 
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