


  Όπως όλα τα σκάφη Olympic, έτσι και το 580BR είναι αβύθιστο, με καλή πλεύση

και εύκολο χειρισμό. Υψηλής ποιότητας υλικά χρησιμοποιούνται για να επιτευχθεί

τέλεια επιφάνεια, μεγάλη αντοχή και εξαιρετική αντιοσμοτική προστασία. Το αυτα-

διαζόμενο δάπεδο επιτρέπει εύκολο καθαρισμό, ενώ το κυρτό παρμπρίζ από

κρύσταλλο ασφαλείας προσφέρει τέλεια ορατότητα και εμφάνιση για πάντα. Πολλοί

αποθηκευτικοί χώροι προσφέρονται για τα εφόδια σας, καθώς και θέσεις για τους

φίλους και την οικογένειά σας. Συνδυάζοντας τα παραπάνω με το στυλ, τη μεγάλη 

λίστα βασικού εξοπλισμού, την πεντατή εγγύηση συν την ελκυστική τιμή, το 

Olympic 580BR ξεχωρίζει σαν το σκάφος των ονείρων σας που μπορείτε να

εμπιστευτείτε.

  Like all Olympic boats, so the 580BR is unsinkable, with smooth running 

and easy handling performance. High quality construction materials are used

to achieve perfect surface, high strength and superior osmosis resistance. 

The fiberglass self-bailing cockpit allows easy cleaning, whereas the curved

safety-glass windshield offers long-life optimum visibility and great look. 

Lots of storage spaces are provided for your gear, as well as many com-

fortable seating for your friends and family. Combining the above with the 

style, the long list of standard features, the five-year warranty plus the 

attractive price, the Olympic 580BR sorts out as the ideal boat of your 

dreams you can trust.
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Length
Beam
Weight
Fuel tank
Power
Passengers
Hull deadrise

Μήκος
Πλάτος
Βάρος
Καύσιμα
Ιπποδύναμη
Επιβάτες
Deadrise γάστρας

SPECIFICATIONS ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

l Δίχρωμη γάστρα
l Χειροποίητη κατασκευή πολυεστέρα
l Αβύθιστο
l Αυταδιαζόμενο δάπεδο
l Πλευρικές ταπετσαρίες με ράφια και μπράτσα
l 316 ανοξείδωτα εξαρτήματα και βίδες
l Αποθηκευτικοί χώροι πλώρης - πρύμνης
l Αποθηκευτικός χώρος άγκυρας
l Αποθηκευτικοί χώροι στις κονσόλες με πόρτες
l Θήκη πυροσβεστήρα
l 5ετής εγγύηση αντοχής γάστρας
l Βινιλικές ταπετσαρίες θαλάσσης
l Έγχρωμο κωδικοποιημένο ηλεκτρικό σύστημα
l Πιστοποιητικό CE

l Curved safety-glass walk-thru windshield
l Fuel tank 140 lt.
l Fuel gauge
l 4 marine speakers
l Waterproof radio case
l Steering mechanism
l Steering cable
l Sport steering wheel with burl wood trim
l Non-glare consoles with burl wood trim
l Electrical panel with burl wood trim
l Electrical auto fuses
l Water resistant electric switches with twin indicator lights
l Battery On/Off switch
l Horn
l Navigation lights
l Cockpit courtesy lights
l Bilge pump 500gph
l S/steel, 3-step swim telescopic folding ladder
l S/steel grab handle on the swim platform for easy access
l Driver’s and co-driver’s swivel sport bucket seats
l 5 s/steel cleats 6"(2 mid-ship)
l Lockable clove box
l 5 color match passengers’ grab handles
l 6 s/steel beverage holders
l Full front - rear bench set cushions
l Portside console with built-in ice chest with drain
l Bow eye

l Κυρτό παρμπρίτζ με κρύσταλλο ασφαλείας
l Δεξαμενή καυσίμων 140 lt.
l Δείκτης καυσίμων
l 4 ηχεία θαλάσσης
l Αδιάβροχη θήκη ραδιοφώνου
l Μηχανισμός τιμονιού
l Ντίζα τιμονιού
l Σπορ τιμόνι με απομίμηση ξύλου
l Μη αντανακλαστικές κονσόλες με απομίμηση ξύλου
l Ηλεκτρολογικός πίνακας διακοσμημένος με απομίμηση ξύλου
l Αυτόματες ηλεκτρικές ασφάλειες
l Αδιάβροχοι ηλεκτρικοί διακόπτες με διπλά ενδεικτικά φώτα
l Διακόπτης μπαταρίας
l Κόρνα
l Φανοί πορείας - αγκυροβολίου
l Φανοί δαπέδου
l Υποβρύχια αντλία 500gph
l Ανοξείδωτη αναδιπλούμενη τηλεσκοπική σκάλα μπάνιου
l Ανοξείδωτη χειρολαβή πλατφόρμας μπάνιου
l Περιστρεφόμενα σπορ καθίσματα οδηγού-συνοδηγού
l 5 ανοξείδωτες δέστρες 6"(δύο στη μέση του σκάφους)
l Ντουλάπι συνοδηγού με κλειδαριά
l 5 έγχρωμες χειρολαβές επιβατών
l 6 ανοξείδωτες ποτηροθήκες
l Πλήρες σετ κινητών μαξιλαριών πλώρης - πρύμνης
l Ενσωματομένη παγοθήκη αριστερής κονσόλας με αποχέτευση
l Δέστρα τρέυλερ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣSTANDARD EQUIPMENT

CONSTRUCTION FEATURES ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

l Two-tone gelcoat
l Hand lay-up construction

l Self bailing cockpit
l Side panels padded with stowage shelves and armrests
l 316 stainless steel marine hardware
l Bow and aft storage compartments
l Anchor storage compartment in bow
l Console storage with access doors
l Fire extinguisher case
l 5-year structural hull warranty
l Marine grade vinyls
l Color coded electrical system
l CE certification

l Unsinkable

5,80 m
2,28 m
710 kg

140 lt
100-175 hp

8 persons
o18

5,80 m
2,28 m
710 kg

140 lt
100-175 hp

8 άτομα
o18


