
Firma PEGAZUS® przedstawia:  

PEGAZUS 550 
Kategoria projektowa: C 

Waga: 720 kg 

Max załadunek: 670 kg 

Max silnik: 110k kw / 150 kM 

Max załoga: 6 osób 

Długość: 5,40 m 

Szerokość: 2,54 m 

Wysokość: 2,07m 

Zanurzenie: 0,30 m 

 

 

PEGAZUS 550 to nowoczesny kabinowy jacht motorowy. Jego szerokość i wysokość wolnej burty 

dostarcza zaskakująco wysokiej stabilności i bezpieczeństwa podczas pływania. Łódź ta z testowanym 

silnikiem 115 kM osiągnęła 67 km/h, a dzięki odpowiedniej konstrukcji dna szybko wchodzi w ślizg. 

PEGAZUS 550 ukazuje swój pełen potencjał podczas użytkowania w umiarkowanym europejskim 

klimacie, w którym słoneczne lato bardzo często przeplata się z deszczową pogodą. Jest tak z powodu 

dobrze przemyślanej konstrukcji rozkładanego materiałowego dachu, pod którym nawet wysokie 

osoby mogą stać  w pozycji wyprostowanej. Łódź z w pełni rozłożonym zadaszeniem może nadal 

płynąć z pełną prędkością. Boczne okna z tworzywa sztucznego mogą zostać odpięte, a tylnie złożone, 

dzięki czemu w upalne dni pod dachem nie jest duszno, podczas gdy chroni on użytkowników przed 



palącym słońcem. Wystarczy kilka minut, aby złożyć cały system zadaszenia i schować go w specjalnie 

do tego przeznaczonym schowku za tylną kanapą. Nad tym schowkiem znajduje się również 

wydzielone miejsce na schowanie 4 odbijaczy, bądź innego ekwipunku żeglarskiego. 

 

Kabina PEGAZUS 550 zaprojekowana została dla 2 dorosłych osób. Pod materacami znajdują się 

pojemne schowki. Są tam również drewniane wstawki, którymi wypełnia się lukę w środkowej części 

kabiny tworząc duże łóżko na całej jej powierzchni. W kabinie znajduje się również miejsce na toaletę 

chemiczną oraz lodówkę. Kolory materacy oraz obicia kabiny dostosowujemy do wymagań naszych 

klientów. 

  



Kabina zamykana jest eleganckimi przesuwanymi drzwiami z zamkiem oraz małym oknem z plexi. 

 

Konsola sternika posiada bardzo dużo miejsca na wyposażenie nawigacyjne i wskaźniki silnika. 

Obracane fotele sternika i pasażera posiadają funkcję podnoszenia przedniej ich części umożliwiając 

wygodne podparcie przy manewrach w pozycji stojącej. 

 



Pomimo tego, iż PEGAZUS 550 posiada kabinę udało nam się stworzyć wystarczającą ilość miejsca w 

kokpicie na 6 osób. Pod tylną kanapą znajduje się bardzo duży schowek, w którym rozkładany stolik 

ma wydzielone miejsce przechowania. Klapa tylnej kanapy ma również możliwość rozłożenia 

podwajając swój rozmiar, tworząc duży pokład słoneczny. Może on również służyć jako wygodne 

miejsce do spania dla 2 osób pod rozłożonym zadaszeniem.  

 

PEGAZUS 550 jest znakomitym wyborem dla tych, którzy planują często transportować swoją łódź. 

Odpowiednie wymiary i waga pozwalają na jej transport na zwykłej, jednoosiowej podłodziowej 

przyczepie o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 1400 kg.  


