
jacht spacerowy 
przeznaczony
do pływania
po jeziorach, rzekach 
i morskich wodach 
przybrzeżnych.
Jest rozwiązaniem
dla osób prywatnych
oraz firm czarterowych. 
Nowoczesny design 
i funkcjonalność 
doceniono nagrodą 
główną w klasie 
Houseboat roku 2012 
na V Mazurskich 
Targach Sportów 
Wodnych.

Futura 860 is a motor 
yacht designed 
for sailing in lakes, rivers 
and coastal waters. 
It is an ideal solution  
for individuals 
and charter companies. 
Modern design and 
functionality was 
appreciated by first 
award in the class
Houseboat 2012 
of the 5th Masurian 
Water Sports Fair.



dane techniczne
i wyposażenie standardowe

długość całkowita 8,60 m
szerokość  3,20 m
wysokość nad KLW 2,90 m
zanurzenie  0,55 m
załoga   6+2
żegluga kat.  C

kadłub
• laminat w kolorze białym
• stałe okna z plexiglas
• listwa odbojowa
• sterowanie hydrauliczne

pokład
• laminat w kolorze białym
• podręczny zlewozmywak
• stolik kokpitowy
• otwierana bakista kotwiczna
• otwierane dwie bakisty rufowe  
• pomost kąpielowy
• powierzchnie przeciwślizgowe w żelkocie
• okucia ze stali nierdzewnej
• daszek kokpitowy
• oświetlenie LED
• okna z plexiglas
• suwklapa i sztorcklapa z zamkiem

wnętrze
• kambuz ze zlewem i kuchenką czteropalnikowa
• lodówka 50 l.
• zabudowa w mahoniu  naturalnym
• wykładzina na burtach
• stół z siedzeniami
• materace tapicerskie
• dwie kabiny zamykane z podwójnymi kojami 

(możliwość wykonania trzech kabin)
• kabina WC z umywalką
• instalacja odwadniająca
• zbiornik wody 150 l.
• instalacja wodna ciśnieniowa

instalacja elektryczna
• oświetlenie LED w kabinach i messie
• oświetlenie LED w kokpicie
• akumulator 100 AH
• główny wyłącznik prądu
• rozdzielnia
• gniazdo 12 V
• sygnał dźwiękowy

projekt i druk: grafix@rolna16.pl  02.2013

wyposażenie dodatkowe

wyposażenie wnętrza
ładowanie 230V/12V  25 AH            
radio CD, dwa głośniki w kabinie      
ogrzewanie Webasto TOP2000    
woda zaburtowa                               
dodatkowa 3 kabina dwuosobowa   
prysznic w kabinie WC                 
TV ,  antena                 
ciepła woda                                     

wyposażenie zewnętrzne:
winda kotwiczna Projekt X1 700W
włączniki na dziobie
kotwica 17 kg delta Lewmar             
łańcuch 50m, rolk
ster strumieniowy dziobowy            
Lewmar 2 KW + akumulator 100 AH 
ster strumieniowy rufowy                      
Lewmar 2 KW + akumulator 100 AH                                                                                       
teak w kokpicie                                 
prysznic na rufie                               
oświetlenie nawigacyjne                      
głośniki  w kokpicie                             

elektronika
GPS Garmin                                 
echosonda Bronze standard   

silniki stacjonarne
Yanmar 14 KM                              
Yanmar 21 KM                                
Yanmar29 KM                              
Yanmar 39 KM                                
Yanmar 54 KM                                
Yanmar 75 KM                                

wersja OPEN (koncepcja)

FUTURA s.c.
producent jachtu motorowego Futura 860
e-mail: futura@futura-jacht.pl
www.futura-jacht.pl
tel. +48 790 338 666


