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Á°Ë¦¸¡¶¹Ã ªº°¼¿Á
°‹ £Ä°º¸ »¦Ã¡¹°Æ·¸ª

»áúÝ ëÀîïùíå ôè õÀìáóóá
áðÞìáùóè!

H E L L A S  -  B O A T S



¸ ôáøàðìïè âÀòëá ÄÃ¢Ã¦¸ 4,30 ôè÷ °‹ £Ä°º¸, 
áðïôåìåÝ ôèî ëìáóóéëÜ ðòÞôáóè ôïù îáùðèçåÝïù 
çéá Þóïù÷ õÛìïùî Ûîá íéëòÞ, ïéëïîïíéëÞ óëÀæï÷ 
çéá îá íðïòïàî îá øáòïàî ôèî õÀìáóóá.

¢éáõÛôåé ëáòéîÀëé çéá ëáìàôåòï ëòÀôèíá (çéá îá íè êåóàòåé) 

ðïù êåëéîÀ áðÞ ôèî ðìñòè ëáé îåàòá óå Þìá ôá Ûêáìá ôè÷ 

çÀóôòá÷, ñóôå îá åÝîáé óôéâáòÜ ëáé îá áîôÛøåé áëÞíá ëáé óå 

éäéáÝôåòá óëìèòÜ øòÜóè. ¸ âáóéëÜ ôè÷ øòÜóè çÝîåôáé íå 

ìáçïùäÛòá ëáé è ðòÞôáóè ôïù îáùðèçåÝïù åÝîáé ëéîèôÜòá÷ 15 

- 20 Ýððöî, éëáîÞ÷ îá ðìáîÀòåé ôè ÄÃ¢Ã¦¸ çéá çòèçïòÞôåòè 

ëáé ðéï ïéëïîïíéëÜ ðìåàóè.

¡éá Þóïù÷ õÛìïùî ôéíïîéÛòá áîôÝ çéá ìáçïùäÛòá, ôï 

ëáôÀóôòöíá íðïòåÝ îá äåøôåÝ ëïîóÞìá äåêéÀ íðòïóôÀ Ü ëáé 

ðÝóö áðÞ ôïî ðÀçëï ôïù. ªå áùôÜî ôèî ðåòÝðôöóè íðïòåÝ îá 

íðåé ëáé íåçáìàôåòï÷ ëéîèôÜòá÷ (ö÷ ëáé 25 Ýððïù÷).

Æï ëáôÀóôòöíÀ ôïù Ûøåé Ûîá óôòÝôóï çéá ôèî Àçëùòá, 

ëïùâåòôöíÛîè ðìñòè íå íåçÀìï îôïùìÀðé áðÞ ëÀôö, 

óôáõåòÞ ðÀçëï - ëÀõéóíá óôè íÛóè ôïù óëÀæïù÷ ëáé ðìáûîÀ 

çéá äéÀæïòå÷ øòÜóåé÷ óôèî ëïùâÛòôá, ðïù áðÞ ëÀôö

ôïù÷ äéáõÛôïùî íáëòÞóôåîïù÷ âïèõèôéëïà÷ øñòïù÷ 

áðïõÜëåùóè÷ ëáõñ÷ åðÝóè÷ ëáé Ûîá îôïùìÀðé óôèî ðòàíîè 

çéá äéÀæïòå÷ øòÜóåé÷.

°‹£Ä°º¸ 
¶ðéøåéòÜóåé÷ »ðïçéáôúÜ

ÄÃ¢Ã¦¸ 4,30

ÄÃ¢Ã¦¸ 4,30

£°ªÃ¦ÃË¤° 4,35
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2

3

»áúÝ ëÀîïùíå ôè õÀìáóóá
áðÞìáùóè! ¸ °‹£Ä°º¸ Ûøåé íÝá äåàôåòè ðòÞôáóè óôá 4,35 

íÛôòá, ôè £°ªÃ¦ÃË¤°.

¶Ýîáé Ûîá óëÀæï÷ íå çÀóôòá áðÞ ôáøàðìïï, íå 
áùôïáäåéáúÞíåîï ëáôÀóôòöíá ëáé óøåäÝáóè éäáîéëÜ ôÞóï 
çéá ãÀòåíá, Þóï ëáé çéá âÞìôå÷ íå ôèî ðáòÛá Ü ôèî 
ïéëïçÛîåéá. »ðïòåÝ îá äïùìåùôåÝ íå ëïîóÞìá Ü ìáçïùäÛòá, 
áîÀìïçá íå ôè øòÜóè ðïù ðòïïòÝúåôáé. ªôè äéáíÞòæöóè 
íðïòïàíå îá ôïðïõåôÜóïùíå íéá íéëòÜ ëïîóÞìá ðÝóö 
äåêéÀ, åÝôå óôï ëÛîôòï íðòïóôÀ áðÞ ôïî ðÀçëï. °î ëÀðïéï÷ 
äå âïìåàåôáé íå ôïî ðÀçëï, íðïòåÝ îá ôïðïõåôèõåÝ ëÀõéóíá 
-  ôáíðïàëé çéá ôïî øåéòéóôÜ. 

 ΜΗΚΟΣ / LENGTH 4.35

 ΠΛΑΤΟΣ / BEAM 1.80

 ΒΑΘΟΣ / BOTTOM 0.60

 ΒΑΡΟΣ / WEIGHT 350kg

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ /
MINIMUM STRENGTH

9,9hp

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ /
MAXIMUM STRENGTH

30hp

 ΑΤΟΜΑ / PASSENGERS 4

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

∆έστρα τρέϊλερ inox
∆έστρα πλώρης inox 
∆έστρα πρύµνης inox
Ράουλα πλώρης
Χειρολαβές πλώρης
Χειρολαβές πρύµνης
Σκαρµούς inox
Κουπιά τηλεσκοπικά
Στρίτσο πλώρης
Ντουλάπι πλώρης
Ντουλάπι πρύµνης
Κλείστρα µε κλειδαριά στα καπάκια
Βάση µπαταρίας
Βάση ντεποζίτου
Πάγκος αποσπόµενος καταστρ.
Υδροροές αυτοαδειαζόµενου

Πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση
Φώτα πορείας (Πράσινο - Κόκκινο)

Φανός Αγκυροβολίου
Πίνακας 4 
Πρίζα 12V
2 Πλαφονιέρες ψαρέµατος
Γενικός διακόπτης
Αντλία σεντίνα 500gal
Μπαταρία
Βάση Εφεδρικής
Σκάλα inox
Κονσόλα Κεντρική
Κάθισµα διπλό µε µεταφερόµενη
πλάτη και µαξιλάρι
Τέντα ήλιου

Πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση
Φώτα πορείας (Πράσινο - Κόκκινο)

Φανός Αγκυροβολίου
Πίνακας 4  - Πρίζα 12V
2 Πλαφονιέρες ψαρέµατος
Γενικός διακόπτης
Αντλία σεντίνα 500gal
Μπαταρία
Βάση Εφεδρικής
Σκάλα inox
Κονσόλα µικρή (δεξιά)
Κονσόλα σπυράγιο
Τέντα ήλιου
Πολυεστερικά καπάκια καταστρµ.

∆έστρα τρέϊλερ inox
∆έστρα πρύµνης inox
Ράουλο πλώρης
Κάγκελα πλώρης
Χειρολαβές πρύµνης
Σκαρµούς ξύλινους
Κουπιά ξύλινα
Στρίτσο πλώρης
Ντουλάπι πλώρης & πρύµνης
Κλείστρα µε κλειδαριά στα καπάκια
Βάση µπαταρίας
Βάση ντεποζίτου
Ράφια πλαϊνά καταστρώµατος

 ΜΗΚΟΣ / LENGTH 4.30

 ΠΛΑΤΟΣ / BEAM 1.65

 ΒΑΘΟΣ / BOTTOM 0.45

 ΒΑΡΟΣ / WEIGHT 270kg

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ /
MINIMUM STRENGTH

9,9hp

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ /
MAXIMUM STRENGTH

25hp

 ΑΤΟΜΑ / PASSENGERS 4

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

¸ ïéëïîïíéëÜ ðòÞôáóè
H E L L A S  -  B O A T S

¹äáîéëÞ çéá ¾Àòåíá ëáé µÞìôá

»°º¶¢ÃÁ¹° 4,85

Æï 1979 - 1982, ï ¡éñòçï÷ »ðïçéáôúÜ÷ äòáóôèòéïðïéåÝôáé óôèî °õÜîá ëáé åéäéëÞôåòá óôèî ëáôáóëåùÜ ðïìùåóôåòéëñî 

óëáæñî óå íÝá áðÞ ôé÷ íåçáìàôåòå÷ åôáéòåÝå÷ ôè÷ åðïøÜ÷, ôèî °. Hellas. ªàîôïíá Þíö÷ õá íåôáëïíÝóåé óôèî ºïíïôèîÜ 

çéá îá óùîåøÝóåé áùôÞ ðïù áçáðïàóå ëáé ëÀðö÷ Ûôóé éäòàåôáé è £Ä°º¸ ¶¤¤°ª. »å ôèî ùðïóôÜòéêè ôöî äàï ôïù ðáéäéñî 

¢èíÜôòè ëáé »áòÝá÷, è £Ä°º¸ ¶¤¤°ª íåôïîïíÀúÛôáé óå °' £Ä°º¸ ëáé åÝîáé óÜíåòá íÝá áðÞ ôé÷ íåçáìàôåòå÷ ëÀõåôå÷ 

íïîÀäå÷ ëáôáóëåùÜ÷ ðïìùåóôåòéëñî óëáæñî, óùîôÜòèóè÷ ëáé åðéóëåùÜ÷ ôè÷ øñòá÷, åðåëôåÝîïîôá÷ ôé÷ 

äòáóôèòéÞôèôÛ÷ ôè÷ óôèî åíðïòÝá Àììöî ðïìùåóôåòéëñî áììÀ ëáé æïùóëöôñî óëáæñî ëáé óå øñòï óôÀõíåùóè÷ áùôñî. 

¸ °‹£Ä°º¸ ëáõåôïðïéåÝôáé íå ôé÷ ðöìÜóåé÷, åðéóëåùÛ÷ ëáé óùîôèòÜóåé÷ îáùôéëñî ëéîèôÜòöî ôöî ðåòéóóÞôåòöî 

åôáéòåéñî (Yamaha, Mercury, Honda, Evinrude, Selva, Tohatsu, Volvo, Hyundai Seasall), íå ðìÜòå÷ åêïðìéóíÛîï marine 

service ôï ïðïÝï ðåòéìáíâÀîåé çîÜóéá äéáçîöóôéëÀ ðòïçòÀííáôá, åíðïòåÝá çîÜóéöî áîôáììáëôéëñî, îáùôéìéáëñî, 

áêåóïùÀò õáìÀóóè÷ ëáé õáìÀóóéá óðÞò. Æèî °' £Ä°º¸ Ûòøåôáé îá óùíðìèòñóåé è °' £Ä°º¸ ¶¤¤°ª íå ôèî åîïéëÝáóè 

óëáæñî çéá áîáãùøÜ ëáé ãÀòåíá, ñóôå îá éëáîïðïéÜóåé Þìå÷ ôé÷ áîÀçëå÷ ôöî æÝìöî ôè÷ õÀìáóóá÷. 

¸ °‹ £Ä°º¸ °îáðôùêéáëÜ Ûòøåôáé îá ïìïëìèòñóåé ôé÷ åðéøåéòÜóåé÷ »ðïçéáôúÜ íå ôèî áóæÀìéóè óëáæñî áîáãùøÜ÷ áììÀ 

ëáé åðáççåìíáôéëñî - áìéåùôéëñî óëáæñî ëáõñ÷ ëáé éóôéïðìïûëñî, åÝôå áùôÀ ðòïïòÝúïîôáé çéá åòáóéôåøîéëÜ åÝôå çéá 

åðáççåìíáôéëÜ øòÜóè. ¶ðÝóè÷ è °' £Ä°º¸ °îáðôùêéáëÜ åÝîáé äÝðìá óôïù÷ ìÀôòåé÷ ôè÷ õÀìáóóá÷ åîèíåòñîïîôá÷ ôïù÷ çéá 

ôè æïòïìïçéëÜ íåôáøåÝòéóè (ôåëíÜòéá) ôöî óëáæñî, ëáõñ÷ åðÝóè÷ ëáé íå ôá ðòïçòÀííáôá åðéäïôÜóåöî çéá ôèî 

åðáççåìíáôéëÜ åîáóøÞìèóè íå ôè õÀìáóóá ëáé ôá óëÀæè.
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¸ çÀóôòá ôïù º°µ¶¹ÄÃª 4.58, ôòïðïðïéåÝôáé çéá îá 
íåçáìñóåé ëáé îá äéáíïòæñóåé Àììï Ûîá áðÞ ôá best 
seller ôè÷ °‹ £Ä°º¸, ôï »°º¶¢ÃÁ¹° 4,85.

Æï óùçëåëòéíÛîï íïîôÛìï äéáõÛôåé äàï äéáæïòåôéëÀ 

ëáôáóôòñíáôá ëáé Ûîá ôòÝôï ðïù õá åÝîáé äéáõÛóéíï óàîôïíá. Æï 

Ûîá äéáõÛôåé ëåîôòéëÜ ëïîóÞìá ëáé áâÛòôï ëáôÀóôòöíá, íå áíðÀòé 

ôÞóï óôè ðìñòè, Þóï óôèî ðòàíîè, åîñ ôï äåàôåòï Ûøåé 

ëïùâåòôöíÛîè Þìè ôèî ðìñòè, íå åîóöíáôöíÛîè ëïîóÞìá ëáé 

ãèìÞ ðáòíðòÝú. Îôóé äéáíïòæñîåé äàï åðÝðåäá óôï îôåë, íå Þìè

ôèî åðéæÀîåéá ôè÷ ðìñòè÷ ùðåòùãöíÛîè, è ïðïÝá íå ôé÷ 

ëáôÀììèìå÷ íáêéìÀòå÷ íðïòåÝ îá øòèóéíïðïéèõåÝ ëáé çéá 

èìéïõåòáðåÝá. ªôï åóöôåòéëÞ ôïù äèíéïùòçåÝôáé Ûîá íåçÀìï 

áíðÀòé íå áîÀìïçï âÀõï÷.

»°Ä¿Á 4,50 »°º¶¢ÃÁ¹° 4,85
Ã ¡éñòçï÷ »ðïçéáôúÜ÷ óøåäÝáóå áðÞ ôï íèäÛî íÝá 
çÀóôòá ðïù áðïôÛìåóå óèíåÝï áîáæïòÀ÷ ëáé çéá 
Àììá íïîôÛìá, áæïà ôèî ùéïõÛôèóáî ôá ðåòéóóÞôåòá 
óëÀæè ôïù îáùðèçåÝïù íå íÜëï÷ áðÞ 4,50 ö÷ 4,95 
íÛôòá.
Îîá óëÀæï÷ íå çÀóôòá áðÞ ôáøàðìïï, íå áùôïáäåéáúÞíåîï 
ëáôÀóôòöíá ëáé óøåäÝáóè éäáîéëÜ ôÞóï çéá ãÀòåíá, Þóï ëáé çéá 
âÞìôå÷ íå ôèî ðáòÛá Ü ôèî ïéëïçÛîåéá. 
¢éáõÛôåé ëåîôòéëÜ ëïîóÞìá ëáé áâÛòôï ëáôÀóôòöíá, íå áíðÀòé 
ôÞóï óôè ðìñòè, Þóï óôèî ðòàíîè.
Æï øáòáëôèòÝúåé è çìùëéÀ ðìåàóè áëÞíá ëáé óôïî ëÞîôòá ëáéòÞ 
.

 ΜΗΚΟΣ / LENGTH 4.58

 ΠΛΑΤΟΣ / BEAM 2.05

 ΒΑΘΟΣ / BOTTOM 0.80

 ΒΑΡΟΣ / WEIGHT 490kg

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ /
MINIMUM STRENGTH

25hp

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ /
MAXIMUM STRENGTH

60hp

 ΑΤΟΜΑ / PASSENGERS 4

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

∆έστρα τρέϊλερ inox
∆έστρες πλώρης & πρύµνης inox
Ράουλο πλώρης
Κάγκελα πλώρης & πρύµνης inox
Σκαρµούς αποσπόµενους inox
Κουπιά τηλεσκοπικά
Στρίτσο πλώρης
Ντουλάπι πλώρης
Ντουλάπι πρύµνης
Κλείστρα µε κλειδαριά στα καπάκια
Βάση µπαταρίας - Βάση ντεποζίτου
Κονσόλα Κεντρική (πλήρης)

Κάθισµα διπλό µε µεταφερόµενη

πλάτη και µαξιλάρι

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Βάση Εφεδρικής

Σκάλα inox

Τέντα ήλιου

Τέντα ∆ωµάτιο

Ηλεκτρική εγκατάσταση (πλήρης)

Φώτα πορείας (Πράσινο - Κόκκινο)

Φανός Αγκυροβολίου

Πίνακας 6  - Πρίζα 12V 

Μπαταρία

2 Πλαφονιέρες ψαρέµατος

Γενικός διακόπτης

Αντλία σεντίνα 500gal

 ΜΗΚΟΣ / LENGTH 4.85

 ΠΛΑΤΟΣ / BEAM 2.00

 ΒΑΘΟΣ / BOTTOM 0.90

 ΒΑΡΟΣ / WEIGHT 540kg

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ /
MINIMUM STRENGTH

30hp

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ /
MAXIMUM STRENGTH

75hp

 ΑΤΟΜΑ / PASSENGERS 5

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Βάση Εφεδρικής
Σκάλα inox
Τέντα ήλιου
Τέντα δωµάτιο

Κάγκελα πλώρης & πρύµνης inox
Σκαρµούς αποσπόµενους inox
Κουπιά τηλεσκοπικά
Στρίτσο πλώρης
Ντουλάπι πλώρης
Ντουλάπι πρύµνης
Κλείστρα µε κλειδαριά στα καπάκια
Βάση µπαταρίας
Βάση ντεποζίτου
Κονσόλα Κεντρική
Κάθισµα διπλό µε µεταφερόµενη
πλάτη και µαξιλάρι
Φώτα πορείας (Πράσινο - Κόκκινο)
Πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση
Φανός Αγκυροβολίου

Πίνακας 4  - Πρίζα 12V 
Μπαταρία
2 Πλαφονιέρες ψαρέµατος
Γενικός ∆ιακόπτης
Αντλία σεντίνα 500gal
Πάγκος αποσπόµενος καταστρώµ.
Υδροροές
αυτοαδειαζόµενου

Íììè íéá ðòÞôáóè ôïù îáùðèçåÝïù óôá 4,58 íÛôòá. 
Ã º°µ¶¹ÄÃª.

ÌáòáëôèòéóôéëÞ ôè÷ çÀóôòá÷ åÝîáé çìùëéÀ ôè÷ ðìåàóè óôïî 

ëáéòÞ, áëÞíá ëáé ëÞîôòá, øöòÝ÷ îá âòÛøåé ëáé îá ôáìáéðöòåÝ ôï 

ðìÜòöíá. ¸ îáùðèçéëÜ çòáííÜ ôïù º°µ¶¹ÄÃª åðéôòÛðåé ôï 

çòÜçïòï ôáêÝäé ëáé Ûôóé óôïî ëáõòÛðôè ôïù íðïòåÝ îá 

ôïðïõåôèõåÝ ëéîèôÜòá÷ íÛøòé ëáé 50 Ýððïù÷. Æï ëáôÀóôòöíÀ ôïù 

íðïòåÝ îá ðÀòåé íéëòÜ Ü íåçáìàôåòè ëïîóÞìá, è ïðïÝá 

ôïðïõåôåÝôáé ðÝóö, ëïîôÀ óôïî ëáîáðÛ ôè÷ ðòàíîè÷, Ü îá íðåé 

ðòÞóõåôï ëÀõéóíá çéá ôï øåéòéóôÜ. ÆòïðïðïéåÝôáé äèìáäÜ 

áîÀìïçá íå ôé÷ áîÀçëå÷ ôïù éäéïëôÜôè.
ºáôáóëåùÀúåôáé íå ôé÷ ëáìàôåòå÷ ðòïäéáçòáæÛ÷, ñóôå îá
áîôÛøåé óôè óùøîÜ ëáé óëìèòÜ øòÜóè.

°ðÞ ôè õÛóè ôïù øåéòéóôÜ áîôéìáíâÀîåóáé Þôé ðòÞëåéôáé çéá íÝá óôéâáòÜ 
ëáôáóëåùÜ, íå Àîåôïù÷ øñòïù÷ óôï ëáôÀóôòöíá, áíðÀòéá ëáé åùëïìÝå÷ çéá ôï 
ãÀòåíá.

º°µ¶¹ÄÃª 4,58

 ΜΗΚΟΣ / LENGTH 4.50

 ΠΛΑΤΟΣ / BEAM 1.86

 ΒΑΘΟΣ / BOTTOM 0.55

 ΒΑΡΟΣ / WEIGHT 450kg

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ /
MINIMUM STRENGTH

20hp

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ /
MAXIMUM STRENGTH

40hp

 ΑΤΟΜΑ / PASSENGERS 4

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

∆έστρα τρέϊλερ inox
∆έστρα πρύµνης inox
Ράουλα πλώρης
Κάγκελα πλώρης
Χειρολαβές πρύµνης
Σκαρµούς inox
Κουπιά ξύλινα
Στρίτσο πλώρης
Ντουλάπι πλώρης
Ντουλάπι πρύµνης
Κλείστρα µε κλειδαριά στα καπάκια
Βάση µπαταρίας
Βάση ντεποζίτου
Πάγκος αποσπόµενος καταστρµ.
Ράφια πλαϊνά καταστρώµατος

Πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση
Φώτα πορείας (Πράσινο - Κόκκινο)
Φανός Αγκυροβολίου
Πίνακας 4 - Πρίζα 12V - Μπαταρία
2 Πλαφονιέρες ψαρέµατος
Γενικός ∆ιακόπτης
Αντλία σεντίνα 500gal
Βάση Εφεδρικής
Σκάλα inox
Κονσόλα Σπυράγιο
Κονσόλα Κεντρική
Κάθισµα µονό µε µεταφερόµενη
πλάτη και µαξιλάρι
Κάθισµα διπλό µε µεταφερόµενη
πλάτη και µαξιλάρι
Τέντα ήλιου - Τέντα δωµάτιο

¡ìùëéÀ ôè÷ ðìåàóè óå Þìïù÷ ôïù÷ ëáéòïà÷

¥åøöòÝúåé óôèî ëáôèçïòÝá ôïù!

¹äáîéëÞ çéá ¾Àòåíá ëáé µÞìôá

¥°Á£¹¦¦¸ 5.30
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Æï £°ªÃª 4,95 åÝîáé Ûîá ôáøàðìïï óëÀæï÷, éäáîéëÞ 
çéá øòÜóè óáî ãáòÀäéëï, íå éäéáÝôåòá æéìÞêåîï 
ëáôÀóôòöíá, áììÀ ëáé óöóôÀ óøåäéáóíÛîè çÀóôòá 
çéá îá íðïòåÝ îá áîôáðåêÛìõåé óôï £òáëéëÞ 
ðÛìáçï÷. 

°òëåôïÝ åòáóéôÛøîå÷ ãáòÀäå÷ øòèóéíïðïéïàî ôï óùçëåëòéíÛîï 

óëÀæï÷ óôé÷ åêïòíÜóåé÷ ôïù÷ íå ôÛîôá äöíÀôéï. Æïðïõåôïàî 

äèìáäÜ óôï óëÀæï÷ ôèî ëìáóóéëÜ ôÛîôá ðìåàóè÷, ôèî ïðïÝá 

åðåëôåÝîïùî ö÷ ðÝóö ëáé áîïÝçïùî ôá ðìáûîÀ çéá îá ãáòÛãïùî. 

¶Ýîáé Ûîá÷ Ûêùðîï÷ ôòÞðï÷ çéá îá øáòïàî ôï ãÀòåíÀ ôïù÷ ëáé 

îá íÛîïùî ðòïóôáôåùíÛîïé áðÞ ôï ëòàï ôï øåéíñîá. 

ªôè õÀìáóóá äå íåôáæÛòåé ëòáäáóíïà÷ óôï ðìÜòöíá, 

ôáêéäåàåé øöòÝ÷ íðÞôúé ëáé ðòïóæÛòåé áÝóõèóè óôéâáòÞôèôá÷ 

ëáé áóæÀìåéá÷ óôï ðìÜòöíá.

Æï ‹‹íáëòéîÞ‹‹ 1982, ï éäòùôÜ÷ ôè÷ °‹ £Ä°º¸ 
¡éñòçï÷ »ðïçéáôúÜ÷ óøåäÝáóå ëáé ùéïõÛôèóå çéá 
ðòñôè æïòÀ ôáøàðìïè çÀóôòá óå Ûîá ãáòÀäéëï 
óëáòÝ, áììÀúïîôá÷ ôá ö÷ ôÞôå äåäïíÛîá (ïé ðéï 
óàçøòïîå÷ âÀòëå÷ åÝøáî ôÞôå èíéôáøàðìïå÷ çÀóôòå÷). Îôóé 
óùîäàáóå ôáøàôèôá íå äùîáôÞôèôá ãáòÛíáôï÷, ðïù 
ôåìåéïðïéÜõèëå ôï 1989 íå ôï óëÀæï÷ ¹ª»°ÄÃª.

ªôá 5,50 íÛôòá ôï ¹ª»°ÄÃª íðïòåÝ îá áîáðôàêåé íåçÀìè 
ôáøàôèôá øöòÝ÷ íåçÀìè éððïäàîáíè, ìÞçö ôè÷ óôåîÞíáëòè÷ 
çòáííÜ÷ ôïù. »ðïòåÝ îá ôòáâÜêåé óëé áëÞíá ëáé íå 25 Ýððïù÷ 
éððïäàîáíè.

Ùóï ï õáìÀóóéï÷ ôïùòéóíÞ÷ áîáðôàóóåôáé, ôÞóï 
øòåéÀúïîôáé ðåòéóóÞôåòá óëÀæè ôá ïðïÝá îá 
ëáìàðôïùî ôé÷ ðòïäéáçòáæÛ÷ çéá áùôïà ôïù åÝäïù÷ ôé÷ 
äòáóôèòéÞôèôå÷. 

Îôóé è °‹ £Ä°º¸ åðÛîäùóå óôè óøåäÝáóè ëáé ðáòáçöçÜ íÝá÷ 

óåéòÀ÷ óëáæñî áðÞ ôá 7,5 ö÷ ôá 10 íÛôòá, Ûøïîôá÷ Üäè íÝá íåçÀìè 

çëÀíá åðéìïçÜ÷ óôá íéëòÀ âáòëÀëéá ðòï÷ åîïéëÝáóè.

Æï ªºÃ¦¶¤Ãª (»°Ä¹°) 8,80 åÝîáé Ûîá ôáøàðìïï óëÀæï÷ íå âÀòï÷ 

1.300 ëéìÀ ëáé øñòï áâÛòôï ðïù íðïòåÝ îá ðòïóáòíïóôåÝ áîÀìïçá 

ôé÷ áîÀçëå÷ ôïù åðáççåìíáôÝá, áâÛòôï çéá íåôáæïòÀ æïòôÝïù, 

ëáõÝóíáôá çéá ôè íåôáæïòÀ áôÞíöî, âÀóåé÷ çéá ôé÷ íðïùëÀìå÷ 

ëáôáäùôéëñî óøïìñî ëìð.

¸ çÀóôòá ôïù êåëéîÀ íå íÝá âáõéÀ åÝóïäï ëáé óùîåøÝúåé íå âáõà V 

ðïù áîïÝçåé æôÀîïîôá÷ óôï deadrise, ñóôå îá íðïòåÝ îá ôáêéäÛãåé 

Àîåôá, øöòÝ÷ íåçÀìå÷ éððïäùîÀíåé÷, ëáé îá íðïòåÝ îá âçåé óå òèøÀ 

îåòÀ - Þðö÷ ðáòáìÝå÷ - çéá îá æïòôñóåé ëÞóíï. ¦éï óùçëåëòéíÛîá 

íå Ûîáî åêöìÛíâéï 200 Ýððöî, ôï 8.80 íðïòåÝ îá ôáêéäÛãåé íå 32 

íÝìéá. Æï Ýäéï óëÀæï÷ äéáôÝõåôáé ëáé íå ðåôòåìáéïëéîèôÜòá ëáé 

åóöìÛíâéá íèøáîÜ.

¸ çÀóôòá ôïù ðòïÛòøåôáé áðÞ ôï 7.45, Ûîá íéëòÞôåòï íïîôÛìï ðïù 

ðòïüðÜòøå, íå ôè äéáæïòÀ Þôé áùôÞ äéÛõåôå èíéôáøàðìïè çÀóôòá. 

ÆÛìï÷, íå ôèî Ýäéá æéìïóïæÝá ëáôáóëåùÀúåôáé ëáé Ûîá íåçáìàôåòï, ôï 

9.70, ëáõáòÀ åðáççåìíáôéëÞ, íå åóöìÛíâéá ëáé Àêïîá, áòëåôÀ 

íåçáìàôåòïù÷ øñòïù÷ ëáé âÀòï÷ óôá 1.700 ëéìÀ.

£°ªÃª 4,95

¹ª»°ÄÃª 5,50

ªºÃ¦¶¤Ãª (»°Ä¹°) 8,80
Æï ¶ðáççåìíáôéëÞ ðïù ¢¹°»ÃÄ¼ßÁ¶Æ°¹ ªÆ° »¶ÆÄ° ª°ª

 ΜΗΚΟΣ / LENGTH 5.50

 ΠΛΑΤΟΣ / BEAM 1.90

 ΒΑΘΟΣ / BOTTOM 0.70

 ΒΑΡΟΣ / WEIGHT 560kg

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ /
MINIMUM STRENGTH

30hp

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ /
MAXIMUM STRENGTH

90hp

 ΑΤΟΜΑ / PASSENGERS 5

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

∆έστρα τρέϊλερ inox
∆έστρα πρύµνης inox
Ράουλα πλώρης
Κάγκελα πλώρης
Χειρολαβές πρύµνης
Σκαρµούς inox
Κουπιά τηλεσκοπικά
Στρίτσο πλώρης
Ντουλάπι πλώρης
Ντουλάπι πρύµνης
Κλείστρα µε κλειδαριά στα καπάκια
Βάση µπαταρίας
Βάση ντποζίτου
Πάγκος αποσπόµενος καταστρώµ.

Πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση
Φώτα πορείας (Πράσινο - Κόκκινο)
Φανός Αγκυροβολίου
Πίνακας 4 - Πρίζα 12V - Μπαταρία
2 Πλαφονιέρες ψαρέµατος
Γενικός ∆ιακόπτης
Αντλία σεντίνα 500gal
Βάση Εφεδρικής
Σκάλα inox
Κονσόλα Σπυράγιο
Κονσόλα Κεντρική
Κάθισµα µονό µε µεταφερόµενη
πλάτη και µαξιλάρι
Κάθισµα διπλό µε µεταφερόµενη
πλάτη και µαξιλάρι
Τέντα ήλιου

Æáøàôèôá & ÃéëïîïíÝá

°Ýóõèóè ªôéâáòÞôèôá÷ & °óæÀìåéá÷

 ΜΗΚΟΣ / LENGTH 4.95

 ΠΛΑΤΟΣ / BEAM 1.86

 ΒΑΘΟΣ / BOTTOM 0.70

 ΒΑΡΟΣ / WEIGHT 480kg

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ /
MINIMUM STRENGTH

25hp

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ /
MAXIMUM STRENGTH

75hp

 ΑΤΟΜΑ / PASSENGERS 5

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

∆έστρα τρέϊλερ inox
∆έστρα πρύµνης inox
Ράουλα πλώρης
Κάγκελα πλώρης
Χειρολαβές πρύµνης
Σκαρµούς inox
Κουπιά ξύλινα
Στρίτσο πλώρης
Ντουλάπι πλώρης
Ντουλάπι πρύµνης
Κλείστρα µε κλειδαριά στα καπάκια
Βάση µπαταρίας
Βάση ντποζίτου
Πάγκος αποσπόµενος καταστρ.
Ράφια πλαϊνά καταστρώµατος

Πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση
Φώτα πορείας (Πράσινο - Κόκκινο)
Φανός Αγκυροβολίου
Πίνακας 4  - Πρίζα 12V - Μπαταρία 
2 Πλαφονιέρες ψαρέµατος
Γενικός ∆ιακόπτης
Αντλία σεντίνα 500gal
Βάση Εφεδρικής
Σκάλα inox
Κονσόλα Σπυράγιο
Κονσόλα Κεντρική
Κάθισµα µονό µε µεταφερόµενη
πλάτη και µαξιλάρι
Κάθισµα διπλό µε µεταφερόµενη
πλάτη και µαξιλάρι
Τέντα ήλιου - Τέντα δωµατίου              

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 ΜΗΚΟΣ / LENGTH 8.80

 ΠΛΑΤΟΣ / BEAM 2.50

 ΒΑΘΟΣ / BOTTOM 1.25

 ΒΑΡΟΣ / WEIGHT 1400kg

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ /
MINIMUM STRENGTH

100hp

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ /
MAXIMUM STRENGTH

350hp

 ΑΤΟΜΑ / PASSENGERS 10

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το σκάφος κατασκευάζεται
κατόπιν παραγγελίας και
προσαρµόζεται στην χρήση
για την οποία προορίζεται
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1ï øìí ºïíïôèîÜ÷ - ¥Àîõè÷,  ºïíïôèîÜ  69100
Æèì.: 25310 21565   Fax: 25310 26653   ºéî.: 6972 501 013,  6948 170 283

ªËÁÆÃ»° Á¶Ã º°Æ°ªÆ¸»° óôèî ºáâÀìá

www.athrakiboats.gr    e: athrakiboats@hotmail.com    fb: AthrakiHellas-Boats / Marine Service Bogiatzis

MARINE SERVICE

¶¦¹ªº¶Ë¸ - ªËÁÆ¸Ä¸ª¸

ÌÄ¸ª¸ ¡Á¸ª¹¿Á

¢¹°¡Á¿ªÆ¹º¿Á ¦ÄÃ¡Ä°»»°Æ¿Á

¡Á¸ª¹° °ÁÆ°¤¤°ºÆ¹º°

¶»¦. º¹Á¸Æ¸Ä¿Á £°¤°ªª¸ª

¸¤¶ºÆÄÃÁ¹ºÃª ¶¥Ã¦¤¹ª»Ãª

º°ÁÃ - ¦Ã¢¸¤°Æ° £°¤°ªª¸ª

JET SKI - £°¤°ªª¹° ª¦ÃÄ - ÆÄ¶«¤¶Ä

¶¹¢¸ °¤¹¶¹°ª - °¥¶ªÃË°Ä - Á°ËÆ¹¤¹°º°

°ª¼°¤¶¹¶ª ¦Ä°¡»°ÆÃ¡Á¿»ÃªËÁ¶ª ªº°¼¿Á

ªùîåòçáúÞíåîå÷ åôáéòÝå÷:

»áúÝ ëÀîïùíå ôè õÀìáóóá
áðÞìáùóè!

H E L L A S  -  B O A T S

Á°Ë¦¸¡¶¹Ã ªº°¼¿Á
°‹ £Ä°º¸ »¦Ã¡¹°Æ·¸ª

º°µ¶¹ÄÃª 4,58


