


PEGA ZUS 560 TOP FISHER  är en 
motorbåt av pilothus modell. Båten är den 
perfekta båten för fiske och fritid. 

PEGA ZUS 560 TOP FISHER  är utrustad 
med vindruta av glas. Båten kan utrustas 
med en värmare med defroster funktion.  

PEGA ZUS 560 TOP FISHER har en rörlig 
styrkonsol. Det gör det möjligt stt styra båten 
från akterdäck. 

PEGA ZUS 560 TOP FISHER  har också 
sovplatser för 2–3 personer. Hela kabinen 
stängs med de 3-delade skjutdörrarna  
med ett lås.

PEGA ZUS 560 TOP FISHER  är designad 
för den kräsne. 

PEGA ZUS 560 TOP FISHER  är för den 
fiskeintresserade utrustad med ett speciellt 
fack under däck som kan fyllas med kallt 
vatten eller is. Det finns även två separata 
fiskebehållare med  ett cirkulationssystem  
för havsvatten.

CE
5,40 m 2,54 m 890 kg 0,35 m 110 kW C 6



PEGA ZUS 560  
TOP FISHER

Standard utrustning:

- Rostfri pulpit i stäv med peke

- Rostfritt grabbräcke på styrhytt

- 6 rostfria knapar

- Vindrutan i glas

- Rörlig styrningskonsol

- Ratt

- LED-lampor i cockpit och hytt

- 2 sidofönster i kabinen

- Säkringspanel

- Elektrisk installation med 
huvudströmbrytare

- 12V eluttag

- Automatisk länspump

- Stora stuvutrymmen i durk

- Bränsletank 137 liter med 
mätare

- Dynor i kabinen och cockpiten

- Sovplats i kabinen

- Stor skylight

- 3-delade hyttdörrar med lås

- Förarstol

- Passagerar stol

- PVC list rostfria ståländar

- Främre ankar box med lås

- 2 kg brandsläckare

- Badstege

- 2 fiskespöhållare

- 2 x 90 liter fiskförvaringslådor 
med länspumpens 
dräneringssystem

- Dynsats för akterdäck

- Lagringsplats för fiskespön

- Topp lanterna

- Utfällbara stolar på akterdäck

- Kompass på styrkonsolen



CE
5,40 m 2,54 m 900 kg 0,30 m 110 kW C 8

PEGA ZUS 605  är en båt med 
mittpulpet. Det gör att båten är perfekt 
för fiske och fritid.

PEGA ZUS 605 kan utrustas med en 
115 hk motor som kan uppnå en bra 
behaglig toppfart på cirka 36 knop.

PEGA ZUS 605  är även utrustad med 
rikligt av vattentäta stuvutrymmen. I 
styrpulpeten kan toalett instaleras.



PEGA ZUS 605

Standard utrustning:

- Styrkonsol med plexi vindruta 
och ratt 

- Rostfri pulpit på fram, bak och 
konsol

- Elinstallation för 1 batteri med 
huvudströmbrytare och brytare

- En uppsättning navigationsljus

- 6 Rostfria stålklämmor och 
främre släp

- Led-lampor för däck och insida 
av konsolen

- El uttag / 12v

- Signalhorn, brandsläckare 2 kg

- Automatisk elektrisk länspump

- Bränsletank i aluminium,  
137 l med mätare

- 2-Soffa med lutande ryggstöd 
och låsbar förvaring

- Främre stuv med en madrass

- Soffa o akter med dyna

- Styrpulpit med plexi

- Pvc-list med rostfritt ändbeslag

- Stora stuvar under däck

- Främre stuv med lås

- Rostfri ankringsrulle i stäven



CE
4,40 m 1,95 m 280 kg 0,30 m 36,8 kW C 5

PEGA ZUS 450

Standard utrustning:

Vattentät stuv i fören

Mellanbänk med vattentät stuv

Grå list med rostfritt ändbeslag

Bakre säten

3 rostfria knapar (1 för, 2 på akter)

PEGA ZUS 450  är den perfekta båt 
för fiske för och fritid. Båten är utrustad 
med ett självdränerande däck, vattentäta 
förvaringar.

PEGA ZUS 450  är den bredaste båten i 
sitt sortiment (1,95 m!).

PEGA ZUS 450  är modul byggd. Det 
betyder att en befintlig grundversion 
av båten lätt kan uppgraderas med 
styrkonsol, extra förvaring.  

PEGA ZUS 450  har en planhastighet 
på 17knop h med en 20 hk motor. Med 
en motor på 50 hk motor når båten med 
lätthet 35 knop.



SELVA MARINE NORDIC AB

Office: +46 31 22 15 14 
Maskinkajen 17 - 417 64 Göteborg  –  Sweden

info@selva.se   |   www.selva.se

Vi har återförsäljare på många orter se 
www.selva.se för aktuell information.

PEGAZUS BOATS  startades år 1997. I inledningen tillverkade man 
båtproduktionsformar för andra företag. Efter noga övervägande beslutade  

man att starta produktion av egna båtar för den europeiska marknaden.

PEGAZUS BOATS  tillverkar för närvarande 9 båtmodeller i storleksordningen 
10 till 20 fot. Den totala produktionsvolymen är cirka 350 båtar per år med en 

personal styrka på 40 personer. 


