
tervezve
Balatonra



Műszaki adatok
Hossz: 4,3 m

Szélesség: 1,6 m

Merülés: 0,15 m

Súly: 280 kg

Terhelés: 4 fő

elektromos kishajó

e.BALIN 

Túra 

FÜRDŐ LÉTRA

BIMINI

Az e.BALIN Túra egy Balatonra tervezett kishajó. Nemzetközileg is elis-
mert újzélandi tervező, Craig Loomes öntötte formába, csiszolta finomra 
az elképzeléseinket, számolta ki ideálisra a balatoni viszonyokra a hajó-
testet a legmodernebb áramlástani szoftverekkel.

A közös munka eredményeként egy korszerű, páratlanul jó paraméterek-
kel rendelkező kishajó született, mely nemcsak szép, hanem a kor kihí-
vásainak is mindenben megfelel. 

A kishajó kézzel készül, egyedi gyártásban, kézműves gondossággal! 

A kishajóhoz ajánljuk az Epropulsion SPIRIT 1.0L R motort, mellyel a 
csúcssebesség 10 km/h körüli.

Alacsonyabb sebességnél, egy töltéssel, akár a Balaton túlsó partja is 
elérhető.

Vízmentes rekeszeiben (7 db) a kötelező felszerelésen túl a hosszabb ki-
rándulásokhoz szükséges minden „fontos” dolog elfér. 

Kis merülése miatt akár a déli part 20-30 cm-es vizei is bejárhatók vele.

A balatonparti ingatlanok nélkülözhetetlen kelléke!

Rendelhető kiegészítők

A nagy képek számos külön rendelhető kiegészítőt tartalmaznak.  
A kishajó, valamint a kiegészítők árát weboldalunkon tekintheti meg.www.csonakepito.hu

hajótest
Számítógéppel   

tervezett 

• Orrkorlát

• Kormányüléshez állítható  
háttámla - kapaszkodó

• Hátsó ülésekhez korlát - háttámla

• Kárpit az ülésekre, háttámlákra

• Fürdőlétra

• Italtartók

• Navigációs lámpa

• Csónakmotorok

• Akkumulátorok

• Elektromos kiépítések  
(Pl. GPS, Audió)



elektromos kishajó

e.BALIN 

Horgász

KORMÁNYÁLLÁS EPROPULSION MOTOR

Műszaki adatok
Hossz: 4,3 m

Szélesség: 1,6 m

Merülés: 0,15 m

Súly: 170 kg

Terhelés: 4 fő

Elektromos kishajónk kifejezetten a Balatonra lett ter-
vezve. Kis merülése miatt akár a déli part 20-30cm-es 
vizei is bejárhatók vele. Pergető horgászathoz is ideális!

Egy igényes horgász biztonságos, korszerű eszköze. 

A kishajóban három vízmentes rekesz lett kialakítva.  
A rekeszeket beépített csövek kötik össze, hogy a ké-
sőbbi elektromos huzalozások egyszerűen megoldhatók 
legyenek. Ezekben a rekeszekben a kötelező felszerelé-
sen túl- a hosszabb kirándulásokhoz szükséges minden 
fontos dolog elfér. 

A kishajó kézzel készül, egyedi gyártásban, kézműves 
gondossággal! 

Az ajánlott Epropulsion SPIRIT 1.0L R motorjával, meg-
felelő időjárás mellett 10 km/h körüli csúcs sebességre 
képes, míg alacsonyabb menetsebességnél akár 50 km 
is megtehető egy töltéssel. 

www.csonakepito.hu



prémium horgászcsónak

BALIN 

Prémium

tradicionális horgászcsónak

BALIN 

Klasszik

Műszaki adatok
Hossz: 4,4 m • Szélesség: 1,56 m

Merülés: 0,15 m • Súly: 140 kg

Terhelés: 4 fő

Műszaki adatok
Hossz: 4,3 m • Szélesség: 1,5 m

Merülés: 0,15 m • Súly: 140 kg

Terhelés: 4 fő

Horgászcsónakunk a Balatonra lett tervezve. Kis merülése miatt akár 
a déli part 20-30 cm-es vizei is bejárhatók vele. 

Korszerű, biztonságos eszköz, pergető horgászathoz is ideális!

A csónak belső pereme alatt mindkét oldalon polcocska fut végig, 
amely egy kellemes rakodó felület. A polcocska csatornával van ellát-
va, hogy a kisebb szerelékek rossz idő esetén se tudjanak leesni róla.

A csónakon három vízmentes rekesz lett kialakítva. A rekeszeket be-
épített csövek kötik össze. Ezekben a rekeszekben a kötelező felsze-
relésen túl- a nagyobb horgászatokhoz, kirándulásokhoz szükséges 
minden „fontos” dolog elfér. 

A csónak akadálymentesítve van, mert az evezőpadot egy körbejárható 
ülőhellyel váltottuk ki, mely egyben egy nagyméretű vízmentes rekesz:

Ebbe a rekeszbe kerülhetnek az akkumulátorok és minden egyéb ne-
héz tárgy, így ezek a csónak súlypontját terhelik. 

Ide akár 4 db 105 Ah ZENITH akku is elfér. 

A vezetőülésre rendelhető egy állítható háttámla-kapaszkodó és kár-
pit. Csapadékvíz elvezető növelheti a komfortot. 

A csónak igen könnyen evezhető! A teljes értékű 230 cm hosszú eve-
zők, a polcocska alá lettek rögzítve.

Ajánlott motor az Epropulsion SPIRIT 1.0L. Megfelelő időjárás mellett 
10 km/h körüli sebességre is alkalmas. Kisebb sebességnél, ideális 
időjárás mellett, akár 50 km is megtehető egy töltéssel.

A csónak kézzel készül, egyedi gyártásban, kézműves gondossággal! 

Egy igényes horgász klasszikus megjelenésű, biztonságos, korszerű 
eszköze! Pergető horgászathoz is ideális!

A csónak belső pereme alatt mindkét oldalon polcocska fut végig, 
amely egy kellemes rakodó felület. A polcocska csatornával van ellát-
va, hogy a kisebb szerelékek rossz idő esetén se tudjanak leesni róla.

A csónakon két vízmentes rekesz lett kialakítva. A rekeszeket beépí-
tett cső köti össze. Ezekben a rekeszekben a kötelező felszerelésen 
túl- a nagyobb horgászatokhoz, kirándulásokhoz szükséges minden 
„fontos” dolog elfér. 

Az orr-rekeszbe kerülhet a horgony, a kötelek az esőruhák. Az orr-re-
kesz egyben egy teljes értékű ülőhely is.

A csónak igen könnyen evezhető! A 230 cm hosszú evezők, a polcocs-
ka alá lettek rögzítve.

Ajánlott motor az Epropulsion SPIRIT 1.0L. Megfelelő időjárás mellett 
10 km/h körüli sebességre is alkalmas. Kisebb sebességnél, ideális 
időjárás mellett, akár 50 km is megtehető egy töltéssel.

A csónak kézzel készül, egyedi gyártásban, kézműves gondossággal! 

A nagy képek számos külön rendelhető kiegészítőt tartalmaznak.  
A kishajó, valamint a kiegészítők árát weboldalunkon tekintheti meg.



horgászcsónak

VIZA

horgászcsónak

POTYKA

Műszaki adatok
Hossz: 4,55 m • Szélesség: 1,5 m

Merülés: 0,19 m • Súly: 145 kg

Terhelés: 4 fő

Műszaki adatok
Hossz: 4 m • Szélesség: 1,35 m

Merülés: 0,17 m • Súly: 118 kg

Terhelés: 4 fő

A szép famunka, klasszikus ívek, a felhasznált anyagok minősége 
emeli ki a csónakok közül.

Tengeri halászcsónak formájú siklótestre épül. Már álló helyzetben is 
nagy a stabilitása. A szélére kiülve sem borul a csónak.

VIZA modellünknél emeltük az orr és far rész magasságát, hogy nagy 
hullámok esetén védelmet adjon a horgony felszedésénél.

A test erősítésére a laminált fa helyett kompozit elemeket haszná-

lunk, így az műanyaggal körbeburkolt fát, korrodálódó anyagokat nem 
tartalmaz. 

Csúszásmentes felületű a vízmentes orr- és far-rekesz. A járó és ülő 
felületek szilárdsága kompozit anyagokkal lett növelve. 

A szerelésnél használt kötőelemek kizárólag rozsdamentes anyag-
ból vannak. 

A fa elemek szibériai vörösfenyőből készülnek.  

Növelt stabilitású, dióhéj formájú úszótestre épült horgász csónak. 

Magasított orr résszel és erősített uszonnyal készül. Az erősítés lehe-
tőséget ad, hogy igény szerint tőkesúlyt helyezzünk el az uszonyban. 

A műanyag test kompozit erősítésű, így műanyaggal körbeburkolt fát, 
korrodálódó anyagokat nem tartalmaz. A dörzslécek íveltek, praktikus 
és szép kialakításúak. 

Beépítése: POTYKA csónakunknál az orr- és a far-rekesz vízmentes, 
zárt megoldásban készül. A vízmentes rekeszek teteje csúszásmen-
tes felületű. 

A rekeszek járófelülete extra erősítést kapott. A szerelésnél használt 
kötőelemek kizárólag rozsdamentes anyagból vannak. 

A fa elemek szibériai vörösfenyőből készülnek.  

www.csonakepito.hu



Egyedi színek
A külső szín egyénivé, karak-
teressé teszi csónakunkat. 
Az egyedi külső színt nem 
festéssel, hanem színes gél 
alkalmazásával érjük el. Az 
anyagában színezett réteg 
strapabíró, kemény felületű, 
polírozást is elvisel. A külső 
szín RAL CLASSIC színskála 
szerint választható.

Evezővilla
Az evezőt az evezőtartó vil-
la tartja. Evezéskor az eve-
ző nem tud kibillenni a vil-
lából, mert a villa két szára 
közti méret kisebb, mint az 
evező ütközőnél lévő átmé-
rője. Az evezővilla acélból 
készül horganyzott felület-
védelemmel.

Helyzetjelző lámpa
A helyzetjelző lámpa a csó-
nak fontos kiegészítője. Este, 
éjszaka a vízen kötelező ki-
világítani a csónakot. Az 
előírás egy 360 fokban kör-
bevilágító fényt ír elő. A hely-
zetjelző lámpánk megfelel 
az előírásoknak. Fényforrá-
sa egy nagyteljesítményű 
LED.

Villatartó
Akik gyakran használják az 
evezőket, tudják, hogy fontos 
az evezővilla pontos, jó sik-
lást biztosító csatlakoztatá-
sa. A danamid csapágyazás 
jó siklást biztosít a villának. 
A rozsdamentes villatartó 
szép és örök darab.

Evezőbilincs
Az evezőbilincs arra szolgál, 
hogy biztonságosan rögzítse 
az evezőket a csónakhoz. A 
bilincset kinyitva tudjuk be-
helyezni az evezőket, majd 
összezárva lakattal tudjuk 
rögzíteni, zárni. Az evezőbi-
lincs rozsdamentes acélból 
készül, filc béleléssel.

Kötélvezető
A orrcsúcsra szerelt kötél-
vezető a kikötésnél, hor-
gonyzásnál „helyen” tartja 
a kötelet. Polírozott felüle-
te kíméli a kötél anyagát. A 
kötélvezető 3 mm-es, rozs-
damentes acéllemezből ké-
szül. 

Bimini
Nagy hasznát vehetjük  na-
pos és hűvös, szeles na-
pokon is. A villatartóba il-
leszkedik, és 4 db tartozék 
kötéllel könnyedén szabá-
lyozható. A ponyvához tar-
tozó rudazat eloxált alumí-
nium csövekből áll. Max. 35 
km/h szélerősségig hasz-
nálható.

Fürdőlétra
A fürdőlétra a kirándulás 
biztonságát növeli. Gyere-
kek, idősek részére „kötele-
ző” kellék. Teljes egészében 
rozsdamentes anyagból, 
polírozva készül. Használa-
ton kívül leakasztható, elfér 
a hátsó rekeszben.

Kikötőbika
A kikötőbika hagyományos 
eszköze a kötelek rögzítésé-
nek. Rossz időben a horgony- 
kötél megkötésekor, rövidí-
tésekor biztonságot ad. Csó-
nakjainkhoz rozsdamentes 
acél bikákat használunk.

Evező
Csónakjainkhoz a 230 cm 
hosszú, hagyományos, kéz-
zel faragott, formált eve-
zőket ajánljuk. Az evezőt 
normál használatra luc fe-
nyőből készítjük. Külső felü-
lete lakkal kezelt. Nagyobb 
igénybevételre készítünk 
borovi evezőt is.

Kiegészítők

A nagy képek számos külön rendelhető kiegészítőt tartalmaznak.  
A kishajó, valamint a kiegészítők árát weboldalunkon tekintheti meg.



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

Keress minket!
Cím: 8640 Fonyód, Vasvári Pál u. 11.

Telefon: +36 30 9617 088

E-mail: csonakepito@gmail.com

Web: www.csonakepito.hu

Érdeklődőinket előzetes telefonos egyeztetés után tudjuk  
fogadni minden nap 10-14 óráig, hétvégén is.

A prospektusban szereplő adatok, információk, képek tájékoztató jellegűek.  
A gyártó a változtatások jogát fenntartja.

Algagátló
A csónak vízvonal alatti fe-
lületére környezetbarát al-
gagátló réteget viszünk fel.  
Evezős csónakokra az „In-
ternational Boatguard” al-
gagátlót használjuk. Igénye-
sebb, de jóval költségesebb 
az International teflonos al-
gagátlója.

Epropulsion SPIRIT 1.0L
A SPIRIT 1.0L egy kiváló minőségű 1 kW-
os, kormányrúddal ellátott, kefementes, fo-
lyamatos szabályzású, elektromos csónak-
motor. A motor nem igényel karbantartást, 
tolóereje egy 3 lóerős benzines csónakmo-
toréhoz hasonló. 
A SPIRIT 1.0L kategóriájában az egyik leg-
csendesebb csónakmotor, zajszintje 60 dB 
alatti! Csónakázás közben csak a víz halk 
csobogása hallatszik.

Epropulsion SPIRIT 1.0L R
A SPIRIT 1.0L R egy kiváló minőségű, 1 
kW-os, kefementes, folyamatos szabály-
zású, elektromos csónakmotor, melyet ve-
zeték nélküli távvezérlővel tudunk kezelni. 
A motor nem igényel karbantartást, tolóe-
reje egy 3 lóerős benzines csónakmotoré-
hoz hasonló. A SPIRIT 1.0L R kategóriájá-
ban az egyik legcsendesebb csónakmotor, 
zajszintje 60 dB alatti! Csónakázás közben 
csak a víz halk csobogása hallatszik.

MinnKota Endura MAX 55lb
A fokozatmentes kapcsoló használatával 
pontosan beállíthatjuk a kívánt sebességet.
Az akku töltöttségét kijelző mutatja, a karja 
teleszkópos. A motorrögzítő szerkezet tö-
résálló poliamidcomposit anyagból, UV-ál-
ló kivitelben készül. A motorrögzítő szer-
kezeten található biztosításoldó emelőkar 
segítségével a motor egyetlen kézmozdu-
lattal megemelhető.

Bója
A fürdővíz, illetve fürdőhely 
határainak megjelölésé-
hez a vízen bóját kell hasz-
nálni. A bója paramétereit 
a 273/2001- (XII.21.) Korm. 
rendelet 3. melléklet előírá-
sa határozza meg. A bójánk 
megfelel a vízterület kijelölé-
sére vonatkozó rendeletnek.

Sójakocsi
Rozsdamentes vagy tűzi-
horganyzott kivitelű. A ko-
csi egyszerű, könnyű, ideális 
lehetőséget biztosít a csó-
nak vízretételére, tárolására.  
A csónaktest feltámasztása 
széles határok között változ-
tatható. 

CHIP azonosító
A csónakokba gyártás köz-
ben mikrochipet építünk be. 
A chip beépítéséről igazolást 
adunk ki, mely vitás esetben 
igazolja a valódi tulajdonost. 
A chip kiolvasható bármely, 
ISO 11784 szabványú chip ol-
vasására alkalmas olvasóval.

Kiegészítők

Motorok

Kiegészítőink teljes listája, ára weboldalunkon található.


