
Light weight. 100% recyclable. 
High Impact resistant.



GYORS, KOMPAKT 
ÉS TÖBBOLDALÚAN FELHASZNÁLHATÓ

Az egyedi gyártási folyamatnak, valamint a design- 
nak köszönhetően a ROTO 450s -t könnyen lehet 
kezelni, robosztus, stabil és megbízható és ennek 
eredményeként biztonságot nyújt a felhasználóknak.

A ROTO450s egyik elönye, hogy egy darabból 
háromrétegü rotációs öntési technológiával készül . 
Ez a technológia egy rendkívül stabil merev hajótestet 
eredményez annak ellenére, hogy a hajótest könnyű 
és nagy a térfogata.

A ROTO 450 s alapverziójának egy ülőpadja van 
amiben az üzemanyag tartály és a zárható tároló 
doboz található. A tulajdonosok rendelhetnek még 
egy tároló dobozt, un rozsdamentes fém T Top elemet 
valamint középkonzolt szélvédővel is.

A ROTO 450s-t a Szlovéniában található ROTO nevű 
vezető európai gyártócég gyártja,  aki több mint 45 
éves rotációs öntési tapasztalattal rendelkezik és  
globális disztribuciós hálózata van.



A nemzeti innovációért 
elért GZS Arany Díj 
nyertese 2020-ban

A munkahajó 
igazolásának 

címzettje





5 fő
legfeljebb

4,50 m
a hajó hossza

1,80 m
a hajó szélessége

220-250 kg
a súlya motor nélkül

9,9-20 KM
motorméret vezérlőpult

nélkül

20-40 KM
motorméret, 
vezérlőpulttal

ROTO 450s Müszaki adatok

Az ROTO 450s 
Hajó a következő 

színekben kapható:

C / D
kategóriás hajó



Polietilén

Polietilén

Polietilén 
hab

Háromrétegű tecHnológia

A Roto 450s rotációs öntéssel egy darabból 
és háromrétegű technológiával készül. Ez 
sokrétegű technológia egy rendkívül stabil 
merev hajótestet eredményez annak ellenére 
hogy a hajótest könnyű és nagy a térfogata.

A hajó anyaga UV álló valamint a ellenáll a 
nagy környezeti hőingadozásoknak és nagy 
az ütésálló képessége is

Rendkívül kemény stabil merev hajótestet annak 
ellenére hogy a hajótest könnyű és nagy a térfogata



gyors, stabil és 
mozgékony

3 rétegű polietilénből 
készült - szendvics 

technológia

nagy 
ütésállóság

a csónak kis 
tömege

könnyű karbantartás, 
antifouling bevonat nem 

szükséges

100% -os 
újrahasznosítás 

lehetősége



BASIC

A ROTO 450s BASIC a ROTO 450s hajómodell 
alapváltozata. Alkalmas mindazok számára, 
akik belépő modellt keresnek a motorcsónakok 
világába. Nagyszerű modell azok számára, 
akik megoldást keresnek bérelhető hajóra, 
azok számára, akik munkahajót, vagy csónakot 
keresnek pl. halgazdaságok vagy kikötők számára.

A ROTO 450s BASIC változat tartalmaz egy hátsó 
zárható padot az üzemanyagtartályhoz és a 
tárolórekeszhez, egy további elülső pad tároló 
dobozzal, rozsdamentes acél kapaszkodókat, 
rozsdamentes acéllemezt a motortérben és egy 
vízálló rétegelt lemezt a motortartóhoz.

A kiegészítők széles választéka, például kiegészítő 
zárható első pad és középkonzol szélvédővel és 
kormánykerékkel is kapható.

PiHenésre tervezték 
a vízen

Tömeg: 210-230 kg

Hossz x szélesség 450 cm x 180 cm

Motor méret: 9,9-20 KM (vezérlőpult nélkül)

Tengely hossza: adósság

Hajókategória: C/D

Maximum fő: 5

Maximum terhelhetőség: 677 kg

Rendelhető alkatrészek középkonzol kormánykerékkel 
és szélvédővel, rozsdamentes 
keret navigációs fénnyel és 
kárpitboritással, napernyő-
bimini, hajó trailer, navigációs 
lámpa, létra, kárpit

Színek:





FISHING

A ROTO 450s FISHING változat kifejezetten 
a horgászrajongók számára készült. A 
hajó alapszíne zöld és a fekete árnyalatok 
hozzáadásával ideális designt ad környező 
természettel.

A ROTO 450s FISHING változat tartalmaz egy 
hátsó zárható padot az üzemanyagtartályhoz 
és a tárolóhoz, egy első padot tárolódobozzal, 
fa fedelet az első részhez fémlemezzel, 
rozsdamentes kapaszkodókat, rozsdamentes 
acéllemezt a motortérben és a vízálló rétegelt 
lemeztáblát a motor rögzítéséhez.

A kiegészítők széles választéka, például napernyő, 
hajó trailer  és szélvédővel és kormánykerékkel 
ellátott középkonzol is rendelkezésre áll.

zvesti sPremlJevalec
lJUBitelJev riBolova

Tömeg: 210-230 kg

Hossz x szélesség 450 cm x 180 cm

Motor méret: 9,9-20 KM (vezérlőpult nélkül)

Tengely hossza: adósság

Hajókategória: C/D

Maximum fő: 5

Maximum terhelhetőség: 677 kg

Rendelhető alkatrészek rozsdamentes keret navigációs 
fénnyel és kárpitboritással, 
napernyő-bimini, hajó trailer, 
navigációs lámpa, létra, kárpit

Színek:





FAMILY

A ROTO 450s FAMILY a ROTO 450s hajó sportos lelkű 
családi változata. Alkalmas mindazok számára, 
akik biztonságos és megbízható motorcsónakot 
keresnek egynapos kirándulásokra vagy csak 
kikapcsolódásra vágynak a mindennapokban. 
Kisérő hajóként is alkalmas.

A ROTO 450s FAMILY változat tartalmaz egy hátsó 
zárható padot az üzemanyagtartályhoz és a 
tárolóhoz, egy másik első padot tárolódobozzal, 
köépkonzolt szélvédővel és kormánykerékkel, 
rozsdamentes acél kapaszkodókat, 
rozsdamentes acéllemezt a motortérben és egy 
vízálló rétegelt lemeztáblát a motortartóhoz.

A kiegészítők széles választéka, például napernyő, 
hajó trailer , kárpit és hátsó rozsdamentes acél 
A váz navigációs lámpával és háttámla párnával 
is kapható.

család Barát 
sPortos lélekkel

Tömeg: 210-230 kg

Hossz x szélesség 450 cm x 180 cm

Motor méret: 20-40 KM (vezérlőpulttal)

Tengely hossza: adósság

Hajókategória: C/D

Maximum fő: 5

Maximum terhelhetőség: 677 kg

Rendelhető alkatrészek rozsdamentes keret navigációs 
fénnyel és kárpitboritással, 
napernyő-bimini, hajó trailer, 
navigációs lámpa, létra, kárpit, 
üzemanyag tartály

Színek:





RESCUE

A ROTO 450s RESCUE modeljét kifejezetten arra 
tervezték, hogy segítsen egy bajbajutott hajón, 
illetve segítsen kimenteni a túlélőket az utasokat 
és a legénységet. Piros alapszíne ideális arra, 
hogy vészhelyzet esetén könnyen észrevegyék. 
 
A ROTO 450s RESCUE változat tartalmaz egy 
hátsó zárható padot az üzemanyagtartályhoz és 
a tárolóhoz, egy másik első padot tárolódobozzal, 
középkonzolt szélvédővel és kormánykerékkel, 
rozsdamentes acél kapaszkodókat, 
rozsdamentes acéllemezt a motortérben és 
egy vízálló rétegelt lemezt a motortartóhoz. 
 
A kiegészítők széles választéka, például 
kárpitok, hátsó rozsdamentes A váz navigációs 
lámpával,  hátsó kárpit párnákkal.

megBízHató és Biztonságos
még feszült PillanatokBan is

Tömeg: 210-230 kg

Hossz x szélesség 450 cm x 180 cm

Motor méret: 20-40 KM (vezérlőpulttal)

Tengely hossza: adósság

Hajókategória: C/D

Maximum fő: 5

Maximum terhelhetőség: 677 kg

Rendelhető alkatrészek rozsdamentes keret navigációs 
fénnyel és kárpitboritással, 
napernyő-bimini, hajó trailer, 
navigációs lámpa, létra, kárpit, 
üzemanyag tartály

Színek:





e POWERED

A ROTO 450e POWERED változat a ROTO 450s 
hajómodell elektromos változata. Alkalmas 
mindazok számára, akik környezetbarátok és 
a hajó elektromos változatát keresik. A ROTO 
450e POWERED családi kirándulásokra alkalmas, 
valamint használható kísérő járműnek is.

A ROTO 450e POWERED változat tartalmaz egy 
hátsó, zárható padot az üzemanyagtartályhoz és 
a tárolóhoz, egy másik első padot tárolódobozzal, 
középkonzolt szélvédővel és kormánykerékkel, 
rozsdamentes acél kapaszkodókat, rozsdamentes 
acéllemezt a motortérben és egy vízálló rétegelt 
lemezt a motortartóhoz.

A kiegészítők széles választéka, például kárpitok, 
rozsdamentes A váz  navigációs lámpával és 
háttámla párnával is elérhető.

mindazok számára, akik 
ökológiailag tUdatáBan

Tömeg: 210-230 kg

Hossz x szélesség 450 cm x 180 cm

Motor méret: /

Tengely hossza: adósság

Hajókategória: C/D

Maximum fő: 5

Maximum terhelhetőség: 677 kg

Rendelhető alkatrészek rozsdamentes keret navigációs 
fénnyel és kárpitboritással, 
napernyő-bimini, hajó trailer, 
navigációs lámpa, létra, kárpit

Színek:





rendelHetŐ alkatrészek

Középkonzol kormánykerék-
kel és szélvédővel

Napernyő-BIMINI Keret navigációs fénnyel és 
kárpitboritással

Üzemanyag tartály Navigációs lámpa Létra

Hátsó ülőpad 
rozsdamentes kárpittal

Hajó trailer
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Rozsdamentes acél kapaszkodókat • • • •

Rozsdamentes acéllemezt a motortérben • • • •

Vízálló rétegelt lemezt a motortartóhoz • • • •

Hátsó pad • • • •

Egy további elülső pad • • •

Középkonzol kormánykerékkel  
és szélvédővel • •

Fa fedelet az első részhez fémlemezzel •

Hajó trailer

Üzemanyag tartály

Keret navigációs fénnyel és kárpitboritással

Napernyő-bimini

Navigációs lámpa

Létra

Cleat

Kárpit

soros és oPcionális felszerelés
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Összecsukható elülső fedél 
az első

Fa fedelet az első részhez 
fémlemezzel



Hátsó 
kárpitboritás

kárpit 
ülőpadboritásra

Hátsó ülőpad 
rozsdamentes kárpittal

oldalsó 
kárpit elemek

középső kárpit 
szett

párna 

kiegészítŐk - kárPit



delUXe

ComFort

a kárPitok tíPUsai:







Gyártó:
ROTO d.o.o., Gorička ulica 150, 9000 Murska Sobota, Slovenija

nautic@roto.si www.roto-motorboats.com

Az Ön képviselője:


