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Vyroben

EEkonomická krize přinesla mnoha lodním fir-
mám v USA potíže, ale ty, jež se zaměřily 
na evropský trh, přežily a nyní začínají znovu 
expandovat. Jednou z nich byla i značka 
Stingray, v jejíž modelové řadě můžeme sle-
dovat řadu typicky evropských prvků. Ani 
model 235 CR Cuddy není výjimkou. Kvůli 
systému evropských marin má loď na přídi 
dělené zábradlí a výsuvný nerezový žebřík, 
který je schován v prostorné kotevně, takže 
kotvíte-li přídí ke břehu, abyste ochránili 
propeler před mělčinou, nebo přijedete-li 

v marině přídí k molu, můžete snadno na-
stoupit nebo vystoupit přes příď. 

Stingray 235 CR Cuddy je dimenzován pro 
příjemný víkendový pobyt. V kajutě se po-
hodlně vyspí dva dospělí a jedno dítě. Loď 
je opatřena tlakovou vodou, umyvadlem 
a sprchou na zádi. V kokpitu nechybí impro-
vizovaná kuchyňka s ice boxem. Posádka 
ocení i velké množství úložných prostor 
včetně místa na zádi, kam se dají schovat 
lana, fendry, kotva a všechno, co je k plavbě 

pro Evropu
Stingray 235 CR Cuddy

Jednou z lodí, které jsme 

testovali během pražské 

výstavy LODĚ NA VODĚ, 

byl Stingray 235 CR Cuddy. 

Americký člun příjemně 

překvapí v mnoha 

detailech, nabídne výborný 

výkon i dostatek pohodlí 

a má svůj styl.
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Člun má patentovaný tvar dna Z-plane již třetí generace, čímž se řadí ve své třídě k nejrychlejším.

potřeba. Kompletní kabrio umožňuje kokpit 
zcela zakrýt. Velmi pohodlná jsou speciální 
koženkou polstrovaná křesla pro řidiče a spo-
lujezdce stejně jako další sedačky v kokpitu. 
Palubní deska obsahuje veškeré potřebné 
přístrojové vybavení. Všechny koberce na 
podlaze jsou snadno vyjímatelné, aby se 
zjednodušilo čištění lodě. Průchodem na pra-
voboku se dostaneme na širokou koupací 
plošinu, vlevo je prostorné lehátko, pod nímž 
se nachází motor. Po třech schodech uprostřed 
člunu a otevřeným čelním sklem se zase vstu-

Loď dokáže plout rychlostí kolem 80 km/h, což jsme v testu ověřili.

28-31-Stingray.indd   29 6/7/11   3:37 PM



30

MOTOROVÉ ČLUNY       TEST

Kompletní kabrio umožňuje kokpit zcela zakrýt.

V kajutě se pohodlně vyspí dva dospělí a jedno dítě.

Člun je poháněn motorem Volvo Penta 5.0 GXi 
o výkonu 270 koní s dualpropelerem.

Velmi pohodlná jsou speciální koženkou polstrovaná křesla pro řidiče a spolujezdce stejně jako další 
sedačky v kokpitu.

Palubní deska obsahuje veškeré potřebné přístrojové vybavení.
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Sportboat STINGRAY 225 SX

K Cihelně 56, Zlatníky - Hodkovice, 252 41 Praha – západ
Tel./fax: +420 241 930 135, mobil: +420 737 157 771

e-mail: info@boatservice.cz
www.boatservice.cz

Prodej a servis lodí, lodních motorů a nafukovacích člunů.

Bowrider  STINGRAY 185 LS/LX Cuddy  STINGRAY 195 CS/CX Cuddy  STINGRAY 208 CR

Bowrider STINGRAY 215 LR Bowrider  STINGRAY 225 LR Cruiser  STINGRAY 250 CS

BOATSERVICE

Cena od 27 797 USD vč. motoru 3,0L   Cena od 32 711 USD vč. motoru 3,0L      Cena od 43 441 USD vč. motoru 4,3L MPI 

Cena od 48 152 USD vč. motoru 4,3L MPI

Cena od 71 708 USD vč. motoru 4,3L MPICena od 43 628 USD vč. motoru 4,3L MPICena od 47 840 USD vč. motoru 4,3L MPI                 

INZERCE

Technické údaje
Stingray 235 CR Cuddy 

Délka  7,3 m

Šířka  2,57 m

Ponor 0,86 m

Podjezdná výška 1,47 m

Hmotnost 1 890 kg

Počet osob 12

Počet lůžek  2+1

Motor  Volvo Penta  5,0 GXi, 275 HP

Objem nádrže na palivo 216 l

Objem nádrže na vodu 49 l

Nosnost 12 osob/1 150 kg

Cena  od 53 287 USD bez DPH

Naměřené hodnoty
Ot./min 1 000 2 000 3 000 4 000 4 900

Rychlost (km/h) 9 17 47 65 81

Hluk (dB) 90 92 93 100 105

Poznámka: Měřeno na klidné hladině se třemi osobami na palubě.

V kajutě nechybí ani chemické WC.

puje na přední palubu opatřenou protiskluzo-
vým povrchem, kde je další opalovací lehátko.

Člun má patentovaný tvar dna Z-plane již třetí 
generace, čímž se řadí ve své třídě k nejrych-
lejším. Je poháněn motorem Volvo Penta 
5.0 GXi o výkonu 270 koní s dualpropelerem, 
k němu přísluší plynová páka Teleflex 
Xtreme, díky níž je ovládání člunu velmi pří-
jemné. Kvalitní izolace motorového prostoru 
zajišťuje tichou plavbu s naměřeným maxi-
mem 105 decibelů. Loď dokáže plout rych-
lostí kolem 80 km/h, což jsme v testu ověřili. 
Do skluzu se z nuly dostane za 4 sekundy, 
za 7 sekund již pluje rychlostí 50 km/h.

Stingray 235 CR Cuddy podává na vodě 
skvělé výkony a ideálně se hodí nejen na je-
zera či řeky, ale i pro pobřežní plavbu. Když 
totiž přijdou vítr a vlny, stačí ubrat plyn a člun 
si s tím poradí.

Text a foto Eva Skořepová
www.boatservice.cz
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