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PEGAZUS 460 

Kategoria projektowa: C 

Waga: 360 kg 

Max załadunek: 520 kg 

Max silnik: 55 kW / 75 KM 

Długość stopy silnika: L 

Max załoga: 5 

Wymiary: 4,60 m x 2,00 m 

Zanurzenie: 0,35 m 

 

 

PEGAZUS 460 to znakomita jednostka na dzienne wyprawy po jeziorach i 

przybrzeżnych wodach morskich (kat. C). Łódź ta już z silnikiem o mocy 50 kM 

jest bardzo dynamiczna i szybko wchodzi w ślizg, dając użytkownikom wiele 

radości. Łódź może zostać wyposażona w solidny uchwyt narciarza, który 

świetnie się sprawdza przy sportach wodnych. Unikatowe wydłużenia kadłuba 

po obu stronach pawęży zapewniają szybszy start oraz komfortowe 

wypoziomowanie łodzi podczas pływania w ślizgu przy braku pasażerów w 

części dziobowej. 
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Szeroka konstrukcja oraz wysokie burty zapewniają bezpieczeństwo 

użytkownikom nawet przy większych falach. Łódź jest bardzo sterowna i gładko 

wchodzi w zakręty.  

Pokład łodzi jest zaaranżowany 

ergonomicznie, z nastawieniem 

na rekreację. Kanapa sternika 

pomieści 2 dorosłe osoby. Część 

dziobową tworzy wygodna 

kanapa w kształcie podkowy, 

którą po dodaniu dwóch 

środkowych elementów możemy 

przerobić na wygodny pokład 

słoneczny. Miłośnicy 

wypoczynku przy muzyce na 

pewno docenią możliwość 

montażu stacjonarnego systemu 

audio z wodoodpornymi 

głośnikami. 
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Rozkładane bimini jest świetną opcją, gdy zapragniemy odpocząć w cieniu. 

Dostępne są wersje w różnych wielkościach zależnie od preferowanej 

powierzchni zacienienia. 

 

PEGAZUS 460 to największa łódź, którą można przewozić na przyczepie lekkiej 

do 750kg DMC. Czyni to z niej świetnym wyborem dla tych, którzy szukają łodzi 

mobilnej, do przewozu np. na Chorwację lub za kamperem (przepisy zezwalają 

na przewożenie zestawu kamper do 3.5tony + przyczepa lekka 750kg). 
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PEGAZUS 460 jest bardzo wygodną i bezpieczną łodzią. Nasze staranne 

wykonanie jednostki oraz jej design czynią z niej bardzo elegancką i miłą dla 

oka. Jeżeli szukasz czegoś niedużego na dzienne wypady z rodziną i przyjaciółmi 

to jest to świetna propozycja. 

 

  

Przykładowe realizacje modelu PEGAZUS 460: 

PEGAZUS 460 jako atrakcja Hotelu Pirat w Olsztynie. Elegancki wygląd łodzi i jej 

bezpieczna konstrukcja czynią ją znakomitą do wynajmu. Z silnikiem 10KM 

może być wynajmowana bez patentu. Taka inwestycja szybko się zwróci! 
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PEGAZUS 460 dostępny jest również z napędem elektrycznym. Coraz 

popularniejsze obejmowanie jezior strefami ciszy (zakaz pływania silnikami 

spalinowymi) oraz proekologiczny stosunek ludzi do wypoczynku sprawia, że 

jest to coraz częściej wybierana alternatywa napędu. Duża przestrzeń 

ładunkowa pod kanapą sternika zapewni odpowiednią ilość miejsca na 

niezbędne baterie i podzespoły systemu elektrycznego. 

 

Poniżej bardzo fajna realizacja łodzi do wynajmu na Hiszpańskiej Majorce. 
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PEGAZUS 460 z racji znakomitych właściwośći nautycznych został 

niejednokrotnie wybrany jako łódź ratunkowa WOPR. 

 

Największe czasopismo o tematyce motorowodnej – niemiecki BOOTE magazin, 

znany ze swej rygorystycznej oceny, testował naszego PEGAZUSA 460. Testy 

wypadły bardzo pomyślnie i rozsławiły nasz produkt na niemieckim rynku. 

 

 

 


