
GOLDEN LINE Cruisers : G500 www.grandboats.net
Specifications and optional equipment www.hanex.hu

net. USD USD árak, nem tartalmaznak ÁFA-t

Models G500LF Modellek          (2015. OKT. 1.)

Standard equipment Item No Price Alaptulajdonságok

Inflatable boat with PVC tube, light gray Felfújható hajó fehér műanyag test, világosszürke Mirasol hurka

Steering console CL-20 Kormánykonzol CL-20

Mechanical steering system & steering wheel Egykábeles kormánymű, kábel, Kormánykerék

Bow step plate with soft back Orr-fellépő párnázott háttámlával

Two bow cushions, two cup holders Orr párna két darab

Rear seat cushion and seatback Hátsó ülés párna és háttámla

Fuel system with 90 lit tank and send Üzemanyagtank fenékben, csövezéssel, jeladóval [90 liter]

2 rear seat handrails, 2 rear kleets Hátsó kapaszkodó 2 rab, kötélbak 2db

Two rear waterski towing eyes Vízisí vontató szem hátul 2db

1180

Upgrades Változtatások

Upgrade to WHITE tube color 2000 125 Változtatás FEHÉR színű hurkára

Upgrade to BLACK tube color (PVC only) 2001 125 Változtatás FEKETE színű hurkára (Mirasol esetén)

Upgrade to HYPALON tube 2 860 Változtatás HYPALON hurkára

Upgrade to custom gelcoat color for G500 2483 504 Változtatás fehértől eltérő színű hajótestre

Upgrade to custom gelcoat color for G500 (bottom hull & step ends) 2484 202 Változtatás fehértől eltérő színű hajófenékre, hurkevégre (fedélzet fehér marad)

Grand Luxe package Grand Luxe csomag

Two swimming platforms with folding ladder for G500 2418 466 Két fürdőplatform összehajtható létrával 

Electric package No E5 (for G500 without arch) 2705 820 E5 (2705) elektromos csomag (navigációs keret nélküli G500-hoz)

Stainless steel bow railing for G500 2533 475 Rozsdamentes acél kapaszkodó korlátok elöl

Optional equipment Rendelhető felszerelések

Overpressure valve 4144 26 Túlnyomás szelep

Waterski towing/navigation arch for G500 (ss/st) 2534 1 358 Vízisí vontató / navigációs keret rozsdamentes acél G500-hoz

Electric package No E6 (for G500 with arch) 2706 766 E6 (2706) elektromos csomag

Bow removable sundeck set with cushions for G500 2319 320 Eltávolítható napozódeck szett párnákkal

G500 keel protector, Package A 2945 194 gerinc protektor, csomag "A"

G500 tube protector, Package B 2946 238 hurka protektor, csomag "B"

SUNBRELLA upgrade for G500 3023 160 SUNBRELLA szövet a párnákra

SUNBRELLA upgrade for G500 bow sundeck 3024 39 SUNBRELLA szövet a napozódeck párnákra

Overall cover for G500 2892 570 Tároló ponyva

Cover for steering console CL-20 & rear seat 2893 121 Ponyva CL-20 kormánykonzolra és hátsó ülésre

3-arch collapsible bimini top No4S (st.steel frame) 2398 1 251 rozsdamentes acél összecsukható naptető No4S

Total price hajótest teljes nettó ár USD-ban

To choose the feature you need place "1" in yellow box and the Total price will be 

calculated automatically (just in the xls file)

Ha valamely összetevőt, alkatrészt meg akarja rendelni, írjon 1-est a megfelelő sárga 

mezőbe, a teljes árat automatikusan kalkulálja a rendszer. (csak az xls fájlban)

13 740

13 740,00

http://www.grandboats.net/
http://www.hanex.hu/


GOLDEN LINE Cruisers : G650 www.grandboats.net
Specifications and optional equipment www.hanex.hu

net. USD USD árak, nem tartalmaznak ÁFA-t

Models G650LF Modellek          (2015. OKT. 1.)
Standard equipment Item No Price Alaptulajdonságok

Inflatable boat with PVC tube, light gray Műanyag test (fehér) világosszürke pvc hurka, evező, pumpa
Steering console CL-16 Kormánykonzol CL-16

Double seat SD-11 Dupla ülés SD-11

Bow step plate with soft back Orr-fellépő párnázott háttámlával

Bow cushion, two cup holders Orr párna két darab

Rear reat cushions and seatback Hátsó ülés párna és háttámla

Fuel system with 200 lit tank and send Üzemanyagtank fenékben, csövezéssel, jeladóval [200 liter]

Rear stainless steel railings Hátsó inox kapaszkodók, kötélbak 2db

Two rear waterski towing eyes Vízisí vontató szem hátul 2db

12 Tube handles 12 db kapaszkodó a hurkán

1170

Upgrades Változtatások

Upgrade to WHITE tube color (HYPALON only) 2000 125 Változtatás FEHÉR színű hurkára

Upgrade to BLACK tube color (PVC only) 2001 125 Változtatás FEKETE színű hurkára (Mirasol esetén)

Upgrade to HYPALON tube 4 854 Változtatás HYPALON hurkára

Grand Luxe package Grand Luxe csomag

Two swimming platforms with folding ladder for G650 2416 550 Két fürdőplatform összehajtható létrával 

Electric package No E5 (for G500, G650 without arch) 2705 820 E5 (2705) elektromos csomag (navigációs keret nélküli G650-hez)

Stainless steel bow railing for G650 2532 683 Rozsdamentes acél kapaszkodó korlátok elöl

Optional equipment Rendelhet ő felszerelések

Overpressure valve 4144 26 Túlnyomás szelep

Waterski towing arch with top for G650 2514 1 261 Vízisí vontató navigációs keret rozsdamentes acél G650-hez

Electric package No E6 (for G500, G650 with arch) 2706 766 E6 (2706) elektromos csomag

Hydraulic steering system 2270 2 396 Hidraulikus kormány-rendszer

Bow removable sundeck set with cushions for G650 2326 563 Eltávolítható napozódeck szett párnákkal elöl

Rear removable sundeck set with cushions for G650 2329 390 Eltávolítható napozódeck szett párnákkal hátul

Rear sundeck extension with cushions for G650 2339 540 Hátsó napozódeck kiterjesztés párnákkal

G650 keel protector, Package A 2943 274 gerinc protektor, csomag "A"

G650 tube protector, Package B 2944 299 hurka protektor, csomag "B"

Removable table with 4 cupholders and pedestal for G650 2417 631 Eltávolítható asztal 4 pohártartóval

SUNBRELLA upgrade for G650 3016 283 SUNBRELLA szövet a párnákra

SUNBRELLA upgrade for G650 bow sundeck 3017 66 SUNBRELLA szövet a napozódeck párnákra elöl

SUNBRELLA upgrade for G650 rear sundeck 3018 33 SUNBRELLA szövet a napozódeck párnákra hátul

SUNBRELLA upgrade for G650 rear sundeck extension 3019 33 SUNBRELLA szövet a napozódeck kiterjesztés párnáira hátul

Overall cover for G650LF 2886 815 Tároló ponyva

Cover for steering console CL-16 2887 199 Ponyva CL-16 kormánykonzolra

Cover for Double seat SD-11 2888 116 Ponyva SD-11 ülésre

Cover for G650 rear seat 2889 155 Ponyva hátsó ülésre

Water shower set incl. pump, 50-lit tank 2736 956 Zuhanyozó szet 50 literes víztankkal

Fuel level meter 2601 113 Üzemanyag szintjelző

3-arch collapsible bimini top No4S (st.steel frame) 2393 1 600 rozsdamentes acél összecsukható naptető No4S

Total price hajótest teljes nettó ár USD-ban

24 149

24 149,00



GOLDEN LINE Cruisers : G850 www.grandboats.net
Specifications and optional equipment www.hanex.hu

net. USD USD árak, nem tartalmaznak ÁFA-t

Models G850LF Modellek          (2015. OKT. 1.)

Standard equipment Item No Price Alaptulajdonságok

Inflatable HYPALON tube (ORCA 866)/Deep-V fiberglass hull/anchor locker/bow 

locker compartment/front cushions #1 and #2/ U-foam rear sofa

Műanyag test (fehér) Hypalon (ORCA 866) hurka, horgonykamra, orr-tároló, orr-párnázat, hátul 

párnázott U-alakú szófa

Steering console CL-21 with front lifted seat, windshield, railings, gloves box Kormánykonzol CL-21 elején emelhető üléssel, szélvédő, inox kapaszkodók, kesztyűtartó

Double seat SD-21 with two folding seats Dupla ülés SD-21

Bow step plate with 2 cleats Orr-fellépő két kötélbakkal

Fuel system with 300 lit tank and sender Üzemanyagtank fenékben, csövezéssel, jeladóval [300 liter]

Electric package (navigation lights, bilge pump, electric horn, switches, battery 

switch and complete wiring)

Elektromos csomag (nav. fények, fenékvíz-szivattyú, elektromos kürt, kapcsolótábla, akku 

főkapcsoló, komplett vezetékezés

Rear stainless steel railings Hátsó inox korlátok/kapaszkodók

Two rear waterski towing eyes, 2 st/st rear cleats Vízisí vontató szem hátul 2db, kötélbak 2db

Maintenance kit, foot pump, paddle Javítókészlet, lábpumpa, evező

1190

Grand Luxe package Grand Luxe csomag

Two swimming platforms with folding ladder for G850 2419 861 Két fürdőplatform összehajtható létrával 

Two rear rope hatches 2440 285 Két hátsó kötél-tároló

Stainless steel bow railing for G850 2535 886 Rozsdamentes acél kapaszkodó korlátok elöl

Waterski towing arch with top for G850 2536 1 445 Vízisí vontató navigációs keret rozsdamentes acél G850-hez

Optional equipment Rendelhető felszerelések

2 overpressure valves 4144 52 Túlnyomás szelep 2db

Hydraulic steering system 2270 2 396 Hidraulikus kormány-rendszer

Electric anchor with lifting mechanism 2739 4 880 Elektromos horgonycsörlő

Refrigeretor ISOTERM DR65 st/st 2719 3 100 Hűtőszekrény ISOTERM DR65 rozsdamentes acél

Rear removable sundeck set with cushions for G850 2650 523 Eltávolítható napozódeck szett párnákkal hátul

G850 keel protector, Package A 2947 356 gerinc protektor, csomag "A"

Removable table with 4 cupholders and pedestal for G850 2441 724 Eltávolítható asztal 4 pohártartóval

SUNBRELLA / SILVERTEX upgrade for G850 3027 464 SUNBRELLA / SILVERTEX  szövet a párnákra

SUNBRELLA / SILVERTEX upgrade for G850 rear sundeck 3028 42 SUNBRELLA / SILVERTEX szövet a napozódeck párnákra hátul

Overall cover for G850 2896 1 168 Tároló ponyva

Cover for steering console CL-21 Ponyva CL-21 kormánykonzolra

Cover for Double seat SD-21 Ponyva SD-21 ülésre

Water shower set incl. pump, 100-lit tank Zuhanyozó szet 100 literes víztankkal

Washdown system Lemosó rendszer

3-arch collapsible bimini top No4S (st.steel frame) rozsdamentes acél összecsukható naptető No4S

Total price hajótest teljes nettó ár USD-ban

To choose the feature you need place "1" in yellow box and the Total price will be 

calculated automatically (just in the xls file)

Ha valamely összetevőt, alkatrészt meg akarja rendelni, írjon 1-est a megfelelő sárga mezőbe, a 

teljes árat automatikusan kalkulálja a rendszer. (csak az xls fájlban)

in design

52 600,00

52 600

in design

in design

in design

in design

http://www.grandboats.net/
http://www.hanex.hu/
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