
Firma PEGAZUS® przedstawia: 

 

 

ESCAPADE 600 

Kategoria projektowa: C ( wody śródlądowe i morskie przybrzeżne ) 

Waga: 1050 kg 

Maksymalny załadunek: 660 kg 

Maksymalny silnik: 149,1 kW / 200 kM 

Długość stopy silnika: L ( długa ) 

Maksymalna załoga: 6 

Wymiary: 5,98 m x 2,54 m 

Zanurzenie: 0,35 m 

 

 

Escapade 600 to kabinowa łódź motorowa typu pilothouse dla 6 osób. Jej najbardziej 

rozpoznawalnym elementem jest wytrzymały dach, na którym można wygodnie się opalać. 

Łódź zachowuje się bardzo dobrze podczas pływania – jest stabilna, gładko pokonuje zakręty, 

a z optymalnym silnikiem 150 kM osiąga prędkość nawet 71 km/h. Docenili to testerzy z 

największego europejskiego magazynu o tematyce jachtowej – BOOTE.  



 

Escapade 600 sprawdza się świetnie w naszym klimacie umiarkowanym, gdzie podczas 

sezonu mamy wiele przeplatających się dni słonecznych i deszczowych. Wszystko to przez 

mądrze zaprojektowany daszek ( kabrio ), który w kilka minut może zostać złożony w 

specjalnym schowku za tylną kanapą. W naprawdę słoneczne dni, boczne i tylne okna mogą 

zostać wypięte, zostawiając jedynie ochronę przed słońcem. Łódź ma dokładnie 5,98 m 

długości, jednak może zostać wydłużona o 1m po dodaniu tylnych platform kąpielowych. 

 



Escapade 600 jest również świetną łodzią do uprawiania sportów wodnych. Uchwyt na 

narciarza montujemy na dachu, więc uzyskujemy taki sam efekt jak w przypadku 

profesjonalnej „wieży” do wakeboard. 

 

Kabina w swoich najdłuższych punktach jest 2,05m długa oraz 2m szeroka. Stanowi to 

wystarczającą przestrzeń do spania dla 2 a nawet 3 osób. Pod każdym z materacy jest 

schowek oraz ukryte drewniane elementy pozwalające na stworzenie łóżka na całej 

powierzchni kabiny. Na ścianie frontowej montujemy głośniki oraz często na życzenie klienta 

– telewizor. Pod wejściem do kabiny znajduje się miejsce na szufladową lodówkę o 

pojemności 35L. Oferujemy dwojakie rozwiązania sanitarne na łodzi Escapade 600. Może być 

to zwykła toaleta chemiczna lub toaletę wodną ze zbiornikiem na fekalia. Kabina zamykana 

jest na przesuwne drzwi z przyciemnianej plexi. 



 

Na konsoli sternika jest wystarczająco miejsca na wszystkie wskaźniki silnika oraz dodatkowe 

wyposażenie elektroniczne takie jak radio z USB. Strona pasażera ma dostęp do szuflady z 

plexi, w której znajduje się wyjście prądu 12V typu „zapalniczka”. 

 



Duża tylna kanapa ma pod sobą bardzo duży schowek. Widoczny na zdjęciu stolik można 

złożyć i schować w specjalnym do tego wydzielonym miejscu w tylnym schowku.  W opcji 

dodatkowej tylna kanapa rozkłada się tworząc wygodne miejsce do opalania lub spania dla 2 

osób. 

 

Dla tych, którzy planują użytkowanie Escapade 600 na dłuższych wyprawach proponujemy 

pakiet wyposażenia „CAMPER” 

 



W wersji Camper w miejscu standardowego siedziska pasażera wykonujemy rozbudowaną 

konsolę, na której montujemy:  

 dużą dwupalnikową kuchenkę z instalacją gazową zasilaną większą butlą turystyczną,  

 umywalkę z kranem wraz z instalacją wody słodkiej na jachcie (zbiornik 42L) oraz 

dodatkowym prysznicem na rufie łodzi; 

 dużą 50L lodówkę jachtową wraz z zamrażalnikiem. 

    

Łódź ta z uwagi na swoją masę i rozmiary jest transportowalna na jednoosiowej przyczepie o 

DMC 1800 kg. 

Escapade 600 odniosła sukces na rynku polskim i zagranicznym z uwagi na swój styl oraz 

innowacyjne i ergonomiczne rozwiązania. Jest to świetna łódź dla tych, którzy chcą spędzić, z 

rodziną czy przyjaciółmi, kilka wspaniałych dni na wodzie.  

 


