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Lifestyle!

O tom, že jsou hliníkové čluny MARINE praktické, prostorné a komfortní, není 
pochyb. Ostatně – už 6 let naše redakce používá člun MARINE 12 S, který svou 
funkci plní na 100 %, a nebýt několika škrábanců způsobených pohybem v těžkých 
terénech a vlastním lovem, vypadal by stále jako nový.

Proto jsem s povděkem přijal nabídku na otestování nového komfortního člunu 
pro rybáře MARINE 20H DLX a výsledek předčil očekávání. Konečně jsem pochopil 
pocity arabského šejka usedajícího na svého oblíbeného plnokrevníka. Tento člun 
je prostě „dělo“ opatřené vším, co k pohodlnému rybolovu potřebujete. „V“ trup, 

vysoké boky a plochá záď zajišťují stabilitu a výborné jízdní vlastnosti, to vše je 
zhotoveno z vysoce pevné slitiny hliníku odolné proti mořské soli. Člun je samozřej-
mě nepotopitelný, bezúdržbový a odolný s dlouhou životností.

Po 3 hodinách plných rychlosti, ladných obratů, bezpečného manévrování i ryba-
ření, podpořeného pohodlnými sedačkami (můžete je přemístit do 6 různých úchytů 
v lodi tak, jak Vám to právě vyhovuje), elektrickými navijáky kotev, držáky prutů 
a příďovým elektromotorem MINNKOTA na dálkové ovládání, jsem byl rozhodnut, že 
mne ze člunu nikdo nedostane. Nevyšlo to, ale třeba jednou…

www.marine.cz
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– čistokrevný plnokrevník!– čistokrevný plnokrevník!

Standardní výbava
Vnitřní a vnější barva, odolné „marine“ koberce, zakrytí přídě,

6 míst na sezení, 2 polstrované otočné a sklopné rybářské sedačky 
+ 4 další držáky na jejich přemístění, luxusní stranová řídicí konzo-
le s plexi štítem a přístrojovým panelem (tachometr, voltmetr, trim 
a stav paliva), vestavěná nádrž na palivo (106 l), prostorná nádrž 
na ryby s aerátorem, odkládací skříňky včetně dlouhé na pruty, držák 
nápojů, 3 boxy na baterie, elektrorozvody, poziční světla, osvětlení 
kokpitu, nerezové úchyty a vázací oka, elektrická lodní pumpa.

Volitelné příslušenství
Pádla s úchyty, bimini, sonary a GPS, oka na lyžování, otočné 

držáky prutů, elektrické navijáky kotev, příďový elektromotor, kotevní 
a přepravní persenik.

Technické parametry
Délka 5,8 m 

Šířka 2,2 m

Hmotnost 490 kg

Max. zatížení 711 kg

Max. počet osob 6

Palivová nádrž 106 l

Délka nohy motoru L (dlouhá)

Max. výkon motoru 115 HP

Cena
349 000 Kč včetně DPH
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1) Ve člunu je dostatek prostoru pro veškeré rybářské vybavení. 2) Popojíždění s elektromotorem 
za pomoci dálkového ovládání. 3) Detail komfortní stranové konzole. 4) Sedačky můžete přesunout 
na libovolné místo. Vpředu detail elektrického navijáku kotvy s kladkou.
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