


A 2005-ben megrendezett Budapest Boat Show-n mutattuk be legújabb ter-
mékünket, a piac által már jól ismert FÛKE 550 motorcsónak kabinos válto-
zatát, a Fûke 550 Cabin-t. 
A kabinban 2–3 fõ részére kényelmesen kialakított fekvõhely található. A ka-
jütön nyitható tetõ- és oldal ablakok biztosítják a fényt és egyben a szellõzést 
is.
Az ágyak között elhelyezett toalett a további komfortot növeli. A kajütös hajó 
lehetõséget teremt egy-egy éjszaka vízen töltésére is. A hajó oldalmagassá-
gának köszönhetõen tengeren is kiválóan használható.

A hajót a Germanischer Lloyd C kategóriába sorolja. 

FÛKE 550 Cabin
motorcsónak



Hossz:........................5,5 m
Szélesség: .................2,15 m
Merülés:.....................20–30 cm (mo-

tortól függõen)
Ajánlott meghajtás: ...60–115 LE
Súly: ..........................530 kg
Férõhelyek száma: ....7 fõ
Fekhelyek száma: ......2–3 fõ

Alapfelszereltség:
• saválló kapaszkodók és kor-

látok
• kormánymû bowdennel
• kikötõbikák
• vontatószemek
• zárható légrekeszek ülõ- és 

napozódeck párnák, mûbõr 
borítással

• gumi dörzsléc a hajó körül
• vegyi wc

Rendelhetõ extrák:
• bimini
• takaróponyva 
• pufferok (a hajó oldalfalának 

védelme érdekében)
• saváló, összecsukható fürdõ-

létra
• horganyzott csónak utánfutó, 

rendszámmal
• fenékvízszivattyú kapcsolóval
• duda kapcsolóval
• navigációs lámpa kapcsolóval



A 2004-ben megrendezett Budapest Boat Show-n mutattuk be a Fûke 550 
motorcsónakot.
Legideálisabb választás tavakra, folyókra és tengerre. A hajó tervezése során 
fontos szempontnak tartottuk, hogy egy kis tömegû, stabil, könnyen kezelhe-
tõ motorcsónakot építsünk. A 490-es motorcsónakunkhoz képest egy plusz 
üléssort sikerült elhelyeznünk, mellyel megnöveltük a férõhelyek számát 7 
személyre, természetesen így a rakodóterek száma is egyel növekedett. A 
kormányállás szélesebb és magasabb lett, ennek következtében sikerült egy 
külön igazolvány és kulcstartó rekeszt elhelyeznünk és a kormány alatti rako-
dórészt is megnövelni. A hajó oldalmagasságának köszönhetõen tengeren is 
kiválóan használható. 

A hajót a Germanischer Lloyd C kategóriába sorolja. 

FÛKE 550
motorcsónak



Hossz:........................5,5 m
Szélesség: .................2,15 m
Merülés:.....................20–30 cm (mo-

tortól függõen)
Ajánlott meghajtás: ...60–115 LE
Súly: ..........................430 kg
Férõhelyek száma: ......7 fõ

Alapfelszereltség:
• saválló kapaszkodók és korlátok
• kormánymû bowdennel
• kormányállás kapaszkodóval és 

szélvédõvel, rajta zárható tároló-
val

• kikötõbikák
• vontatószemek
• zárható légrekeszek ülõ- és na-

pozódeck párnák, mûbõr borí-
tással

• gumi dörzsléc a hajó körül

Rendelhetõ extrák:
• bimini
• takaróponyva 
• pufferok (a hajó oldalfalának vé-

delme érdekében)
• saváló, összecsukható fürdõlétra
• horganyzott utánfutó, rendszám-

mal 
• fenékvízszivattyú kapcsolóval
• duda kapcsolóval
• navigációs lámpa kapcsolóval



E hajótípust 1997-tõl gyártjuk. A hajó ter ve-
zé  se során fontos szempontnak tartottuk, 
hogy egy kis tömegû, stabil, fordulékony, 
könnyen kezelhetõ motorcsónakot épít-
sünk, mely kedvezõ árával és sokrétû fel-
hasz nálásával a legszélesebb körû igé nyek-
nek felel meg. A hajó kialakítás le he tõ vé te-
szi a hobby, illetve sportcélra történõ hasz-
nálatot. A legkedvezõbb áru motorcsó na-
kunk, mely a legmostohább körülmények 
között is megállja a helyét. A hajó ele jében 
és hátuljában tágas, igény esetén zárható 
rakodóterek találhatók, melyek egy komo-
lyabb túra vagy horgászás felsze relését is 
könnyedén elnyelik. A hajó deckjén elhe-
lyezett saválló körkapaszkodó nagy ban 
megkönnyíti a ki- és beszállást. A kormány-
konzolon elhelyezett vízmentes tárlórekesz 
al kalmas az úti okmányok, telefon, illetve 
egyéb elektromos berendezések elhelyezé-
sére. 

Hossz:...........................4,9 m
Szélesség: ....................1,85 m
Merülés:........................20–25 cm (motor-

tól függõen)
Ajánlott meghajtás: ......25–60 LE
Súly: .............................230 kg
Férõhelyek száma: .......5 fõ 

Alapfelszereltség: saválló kapaszkodók 
és kor látok / kormánymû bowdennel / kor-
mányállás kapaszkodóval és szélvédõvel, 
rajta zárható tárolóval / kikötõbikák / vonta-
tószemek / zárható légrekeszek

Rendelhetõ extrák: saválló hátsó „roll 
bar” korlát, pozíció fénnyel és kürttel / ülõ- 
és na  pozódeck párnák, mûbõr borítással / 
gu mi dörzsléc a hajó körül / takaróponyva 
/ pufferok  (a hajó oldalfalának védelme ér-
de ké ben) / saválló, összecsukható fürdõ-
létra / hor ganyzott csónak utánfutó, rend-
számmal / fenékvíz szivattyú kapcsolóval 
/ duda kap cso lóval / navigációs lámpa 
kapcsolóval / üléstámla

FÛKE 490
motorcsónak



A SELVA kizárólagos magyarországi 
képviselõjeként a horgász és motorcsó-
nakjainkhoz ajánljuk a SELVA motoro-
kat 4-tõl 115 LE-ig.

SELVA hajók hazai 
forgal mazása:
• nyitott
• kabinos
• merevaljú




