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Energy 23c – Prestige Line,  Hybrid Propulsion Boat 

koncepcjakoncepcjakoncepcjakoncepcja    
 
Stworzenie nowoczesnej łodzi typu "day 
cruiser", łączącej w sobie współczesna i 
klasyczne elementy konstrukcyjne  jednostek  
pływających po Bałtyku, Adriatyku i Morzu 
Śródziemnym, doskonałej do poznawania 
rozległych akwenów przybrzeżnych i 
śródlądowych. 
 
 

 

właściwości eksploatacyjne 

Drobiazgowo dopracowany i zaskakujący kształt łodzi HYBRYD 23 Cabin Prestige Line zapewnia 
stateczność i bezpieczeństwo wymagane przez entuzjastów łodzi motorowych. 
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wyposażenie 
 
Łódź jest wyposażona w lodówkę i kuchnię, a także przestronną kabinę z dwoma siedzeniami i 
podwójnym łóżkiem. Ponadto, łódź  HYBRYD 23 Cabin Prestige Line posiada dużą rufową platformę 
kąpielową z prysznicem i drabinką, pokład słoneczny z zamocowanymi poduszkami do opalania się 
oraz naszej wyjątkowej konstrukcji dach kabiny, umożliwiający jej wentylację. 
Łódź HYBRYD 23 Cabin Prestige Line zapewnia wszystkie właściwości i opcje niezbędne do 
przyjemnego rejsu z rodziną i z przyjaciółmi.   

dach typu hardtop 
 

WYJĄTKOWY INTELIGENTNY DACH TYPU HARDTOP 

Łódź HYBRYD 23 Cabin Prestige Line posiada wyjątkowy dach o sztywnej konstrukcji, podnoszony 
i opuszczany elektro-hydraulicznie sterowany za pomocą pilota. Można go podnieść i opuścić w ciągu 
kilku sekund aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i ochronę przed czynnikami 
atmosferycznymi. Otwarcie łodzi przed rejsem jak i zamkniecie jej po zakończonym rejsie to kwestia 
kilku sekund i możemy spokojnie pozostawić zamkniętą łódź w marinie. 

Layut i wymiary  
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Dane techniczne 

WYMIARY i WAGA 
 

• Długość całkowita (LOA)          7.80 m 

• Szerokość                                 2.42 m 

• Zbiornik wody                            100 L 

• Waga w stanie suchym, ok.     2000 kg 

• Liczba kabin                             1 

• Liczba koi                                 2 + 2 (kokpit) 

• Ładowność maks.                    8 osób dorosłych (650 kg) 

Napęd hybrydowy – wspólny wał napędowy i jedna śruba napędowa 
 

• Silnik elektryczny                7 kW (14 hp) 

• Silnik spalinowy diesel      28 kW (38 hp) 

• Battery Pack: 12kW/h standard (24 kW/h opcja) 

Właściwości eksploatacyjne 

Napęd hybrydowy 
Prędkość i autonomia 
 

• Zasięg* (prędkość podróżna): do 100 nm (180 km)  

• Prędkość* podróżna: do 8 kn (14 km/h) 

• Kategoria CE: C 

 
 
 
 

SKEIRON 
tel. biuro (48) 58 622 14 44, tel. mob. +48 601 997 951 

e-mail: biuro@skeiron.pl  web page: www.skeiron.pl 

 
 
 
 
 
 
 
*Prędkości/osiągi łodzi podane są dla normalnych warunków nawigacyjnych i należy je przyjmować jako  orientacyjne. Nie mogą one być 
gwarantowane przez stocznię, ponieważ są one zależne od czystości/stanu podwodnej części  kadłuba, stanu śrub napędowych, 
ilości zabranego ładunku, ilości osób na pokładzie,  temperatury powietrza i wody oraz stanu morza. Stocznia zastrzega sobie prawo 
dokonania bez uprzedzenia zmian specyfikacji i wyposażenia wynikających  
z polityki firmy, poprawiania jakości w wyniku prowadzonych badań i postępu technicznego. Przedstawiona wyżej specyfikacja może 
zawierać błędy. Powyższa specyfikacja może zawierać wyposażenie opcjonalne, nie będące  wyposażeniem standardowym, stanowiące  
koszty dodatkowe. Proszę sprawdzić z Dealerem pełną listę wyposażenia standardowego. 

 


