


A Fûke paletta legkisebb tagja, mely 
iga zi horgászcsónak, minden vízen jól 
használható. Kis mérete elle nére ké-
nyel met és biztonságot nyújt. Ter mé-
sze tesen ez a változat is légkam rákkal 
felszerelt. A hajó alja úgy lett kialakítva, 
hogy trepni (lábrács) hasz nálata nem 
szükségszerû, mivel így a csónak be-
lül rõl könnyebben tisztít ható. A hajó 
üveg szál erõsítésû kom pozit, mely a 
ko rábbi fahajókkal szemben köny-
nyebb ápolást, nagyobb élettartamot 
és az eset leges ja vítások olcsóbb el-
vég zését teszik lehetõvé.

Hossz: ........................ 2,45 m
Szélesség:.................. 1,3 m
Merülés: ..................... 10 cm
Súly: ........................... 55 kg
Férõhelyek száma:..... 3 fõ
Ajánlott meghajtás: 
elektromos vagy benzin 
motor (2–3.5 LE)

Rendelhetõ extrák:
• mentõmellény
• evezõlapát
•  kûlmotor (benzin vagy 

elektromos)
• zárható dobozok
• horgony
• csákja
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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
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Hossz:.......................................................3,8 m
Szélesség: ..............................................1,25 m
Merülés:................................................... 10 cm
Súly: .........................................................65 kg 
Férõhelyek száma: ..................................... 4 fõ
Ajánlott meghajtás: ......  elektromos vagy benzin
  motor (3.5–4 LE)

Rendelhetõ extrák: 
trepni / saválló létra / mentõmellény / evezõlapát /
kûlmotor (benzin) / zárható dobozok /horgony /  
csákja



A Fűke horgászcsónak paletta középső tagja. A klasszikus 
falécekkel palánkolt balatoni csónakhoz hasonló a test ki-
kép zése, mely nagy szilárdságú üvegszál erősítésű poliész-
ter kompozitból készült, így a csónak stabilitása nagyonjó. 
A csónak alján végigfutó gerinc, a skeg megkönnyíti a csó-
nak irányítását, és nagy oldalszélben is megakadályozza 
az oldalra sodródást.  A műanyag test könnyebb ápolást, 
na  gyobb élettartamot, és az esetleges javítások olcsóbb 
el végzését teszik lehetővé.
Mérete lehetővé teszi több személy utazását, illetve fel-
sze  relésének tárolását. Ez a változat is légkamrákkal fel-
sze relt, dupla fenekű modell, igény esetén a légkamrákat 
zár ható, légmentes rekeszekké tudjuk alakítani, mely a 
fel szerelések biztonságos tárolására szolgálhat. A hajó al-
ja úgy lett kialakítva, hogy trepni (lábrács) használat nem 
szükségszerű, mivel így a csónak belülről könnyebben tisz-
títható. A csónakra elektromos és benzin motor is fel-
szerelhető



Hossz:.......................................................4,6 m
Szélesség: ................................................1,5 m
Merülés skeggel: ..................................... 15 cm
Súly: .........................................................55 kg
Férõhelyek száma: ..................................... 5 fõ
Ajánlott meghajtás: ......  benzin motor (5–25 LE)

Rendelhetõ extrák: 
trepni / saválló létra / mentõmellény / evezõlapát
kûlmotor (benzin) / zárható dobozok / horgony /
csákja
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A Fûke horgászcsónak paletta legnagyobb tagja. Többi 

horgászcsónakunkhoz hasonlóan nagy szilárdságú üveg-

szál erõsítésû polieszter kompozitból készült. A mû anyag 

test könnyebb ápolást, nagyobb élettartamot, és az esetle-

ges javítások olcsóbb elvégzését teszik lehetõvé.

A klasszikus falécekkel palánkolt balatoni csónakhoz ha-

son ló a test kiképzése, mely nagyon jó stabilitást biztosít. 

A csónak alján végigfutó gerinc, a skeg megkönnyíti a csó-

nak irányítását, és nagy oldalszélben is megakadályozza 

az oldalra sodródást.  

Mérete lehetõvé teszi akár öt személy kényelmes utazását. 

A hajón fartükör is kialakításra került, így akár 25 LE-s mo-

tor is felszerelhetõ, de már sokkal kisebb motor is siklásba 

hozza a testet. Ez a változat is légkamrákkal felszerelt, dup-

la fenekû modell, igény esetén a légkamrákat zárható, lég-

men tes rekeszekké tudjuk alakítani, mely a felszerelések 

biztonságos tárolására szolgálhat. A hajó alja úgy lett kiala-

kítva, hogy trepni (lábrács) használat nem szükségszerû, 

mivel így a csónak belülrõl könnyebben tisztítható.




