
Attraktív dizájn, élenjáró technológia, fölényes menetteljesítmények 

10 fős befogadó képesség

Elegáns, Innovatív, Extravagáns

Már 20 kW-tal siklik, és
40 kW-tal túllépi a 25 km/h-t

Az éles orr  
késként hasítja a vizet,  

meredek formája  
nyújtja a vízvonalat

Ergonómikus napágyak



A legprogresszívabb elektromos hajónk.

Igazi előnyök!

Az extrakönnyű hajótest kialakításához a versenysportban 
kifejlesztett vákuuminfúziós-kompozit technológiát alkalmaztuk.
Csökkentett önsúly, továbbfejlesztett félsikló test,  
tökéletes tömegeloszlás, páratlan hajtáslánc az élvezetes 
menetdinamika titka.

A fedélzetre lépve fényűző és sokoldalú kokpit  
kápráztatja el a szemet.

A klasszikus exkluzív jachtokat idéző részletmegoldások jól 
megférnek a modern, minden teret maximálisan kihasználó 
tervezéssel és a kényelmet szolgáló berendezések garmadájával.
Legyen szó akár az italt a pohárban is hidegen tartó kiegészítő 
hűtőkről vagy például az óriási teleszkópos asztalról. 

A progresszív külső harmóniában a prémium belsővel.

A kajüt az otthon melegségét és a nagyobb hajókban, 
megszokott tágasságot egyesíti luxus kivitelben.

Az ergonomikus ágyak bőséges fekhelyet biztosítanak  
4 személynek, valamint TV nézéshez is könnyű kényelmes  
helyet találni.



Élményhajózásra tervezve, dinamikus túrázásra hangolva.

Akár 30 km/h-val hangtalanul siklani, grillezni a barátokkal vagy több napot túrázni a szeretteinkkel?

Az E-xcellence-szel mindez lehetséges.

A felesleges tömeg mozgatása pazarlás.
Minden egyes kilogramm súlycsökkentés a hajótesten alacsonyabb fogyasztást, nagyobb 

hatótávolságot, temperamentumosabb gyorsulást, magasabb csúcssebességet jelent.

A klasszikus monosziluett formát extravagáns 
részletmegoldások sora teszi kifinomultabbá 

2x2 személyes hálókabin XXL-es fürdőplatform 
integrált fürdőlétrával

1.500 kg-os önsúlyával 
könnyen siklásba hozható



Tároló a puffernek  
és a köteleknek

Az orrfedélzet napozásra csábít, miközben zavartalanul 
használható a széles középső járófelület

A praktikusan kialakított 
horgonykamra az elektromos 

csörlő mellett 2 db puffert is elrejt

10 fős baráti társaság is 
kényelmesen piknikezhet  

a kokpitben

Konyhapult mosogatóval és  
44 l-es hűtőszekrénnyel

Kanapé és biztonságos  
feljáró az orrfedélzetre 

Botlásmentes, lecsukható bikák



Fedezze fel a sokoldalúság utánozhatatlan kombinációját!

1. Ügyes asztal/napozó ágy a kokpitben. 

2. A hátsó padból a teleszkópos kokpitasztal lesüllyesztésével egy újabb dupla kanapé alakítható ki.

3. A praktikus 3 állású rollbárral igazán pompás hellyé varázsolhatja a padot. Hölgyek kedvence!

4. Marine étkészlettartó: az étkészlettartó Marine business hajós étkészlet garnitúrát és rozsdamentes evőeszközöket rejt 6 fő számára.

5. Bárszekrény 8 pohárral: az elegáns teakfa szekrényben két sorban sorakoznak a gravírozott, erősített oldalfalú poharak.

6. Kényelmes franciaágy a kokpit alatt: a hátsó dupla fekhely sem a hajókon megszokott „koporsóágy”,  
        hanem 2 főnek kényelmes hálóhelyet biztosító fülke, ami nyitható, szúnyoghálós ablakkal is fel van szerelve.
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Legyen környezetbarát modern elektromos hajtással!

Irányítás és információ.

Elég néhány percet eltölteni az exkluzív kormánykerék mögött,  
hogy rabul ejtse Önt a kokpit ergonomikus atmoszférája.  
Minden kapcsoló és kezelőfelület pontosan ott van,  
ahol lennie kell. 

Egyetlen pillanat alatt pontosan(!) leolvasható a hátralévő  
menetidő vagy a kézre eső pohártartóból elérhető a hűsítő.  
Ez magabiztosságot ad, és élményhajózásra csábít.

A mélyre húzott orrdeck és műszerfal fölött szabadon  
gyönyörködhet a hajót körülölelő tájban. 

Erős, hangtalan, gondozásmentes elektromotor.

Adjon bátran kövér gázt, és kápráztassa el útitársait.

Az elektromos motor késedelem nélkül leadja maximális  
nyomatékát. Érdemes kapaszkodni!

Mit fog hallani ekkor? Leginkább a víz csobogását,  
ahogy száguld a hajó, de a motor hangja  
biztosan nem zavarja a kikapcsolódást.

Indítást gátló rendszer csatlakoztatott tápfeszültség esetén,  
baleset megelőző automatika fürdőzéskor, és még megannyi  
kifinomult megoldás, hogy Önnek csak a felhőtlen  
kikapcsolódás jusson. 
Elektromos jachtokhoz fejlesztett prémium meghajtási rendszer Ausztriából.

 High-tech forma

+ könnyű és masszív hajótest 

+ csúcsteljesítményű meghajtási rendszer

= ÉLMÉNYHAJÓZÁS



Kiforrott, biztonságos csúcstechnológia.

Rendkívüli élmény, 

ami bármikor, fillérekből „tankolva”,

környezetbarát módon megismételhető.

Prémium AGM akkumulátor rendszer.

Csatlakoztassa egy normál 230 V-os aljzathoz, és felejtse el! 
Tényleg ilyen egyszerű. Teljesen zárt, ipari felhasználásra 
tervezett hosszú élettartamú akkumulátorok biztosítják az 
energiát.

A hozzá programozott töltő folyamatosan karbantartja az 
akkumulátorokat télen-nyáron.

Felügyelet? Elég egy pillantást vetnie a kijelzőre, és pontosan 
látja, hogy áll az akkumulátor, hány percet hajózhat még vele.

Ha veszélyesen lecsökkent a kapacitás, akkor figyelmeztet,  
majd korlátozza a teljesítményt, hogy biztosan partot érjen.

Kivételesen hosszú garancia idő, kedvező karbantartás 
hosszú távon is.

Csúcstechnológiás lithium akkumulátor rendszer a 
száguldás szerelmeseinek.

Az E-xcellence speciális formájának és alacsony súlyának 
köszönhetően ólom akkumulátorral is siklásba hozható, de a 
sebesség fokozható a súly további csökkentésével.

Természetesen a modern lithium rendszernek további előnyei 
is vannak, mint például gyors visszatölthetőség vagy teljes 
gáznál lényegesen hosszabb menetidő.

A rendszer profi, különálló GSM-es távfelügyelettel és teljes 
körű garanciával kerül beépítésre. Ez a lithiumos meghajtás 
esetén az alapfelszereltség része.



Teljes hossza: 8,20 m

Vízvonal hossza: 7,75 m

Teljes szélessége: 2,40 m

Vízvonal szélessége: 2,17 m

Legjobb tudomásunk szerint a kiadványban szereplő adatok a nyomdába adás pillanatában megfelelnek a valóságnak. Azonban a Stickl-Yachts politikája a folyamatos fejlesztés.  
Fenntartjuk a jogot a specifikációk változtatására. A kiadványban megjelenő információk tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek ajánlatnak.

Műszaki adatok

Teljes hossza: 

Vízvonal hossza: 

Teljes szélessége: 

Vízvonal szélessége: 

Oldalmagassága:

Merülése max.:

Meghajtás:

Menetkész önsúlya:

Szállítható szem. száma:

CE kategória:

8,20 m 

7,75 m 

2,40 m 

2,17 m 

1,40 m

0,50 m 

10–60 kW 

1.500 kg 

1+9

C

Stickl Yachts Kft.

Elegáns, Innovatív, Extravagáns

Fedezzen fel új távlatokat!

Legjobb tudomásunk szerinta kiadványban  
szereplő adatok a nyomdába adás pillanatában  

megfelelnek a valóságnak. 

Azonban a Stickl-Yachts politikája  
a folyamatos fejlesztés. 

Fenntartjuk a jogot a specifikációk változtatására. 

A kiadványban megjelenő információk  
tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek ajánlatnak.

H-2484 Gardony, 

Chernel I. u. 56/c.

www.stickl.eu


