HOÀN HẢO ĐẾN
TỪNG KHOẢNH KHẮC

PH ÂN P H Ố I Đ ỘC Q U Y Ề N TẠI VIỆT NAM B ỞI SAI G O N YACHT A N D M A R IN A JSC

SAIGON YACHT AND MARINA
Du thuyền là nơi để ta gắn bó với bạn bè, gia đình, là nơi kỷ
niệm được khắc ghi.
Saigon Yacht and Marina JSC (SYMC) hướng tới những
người sở hữu chiếc du thuyền đầu tiên trong đời cho đến
những người chơi chuyên nghiệp có thể tìm được những
chiếc du thuyền phù hợp với sở thích, đam mê và khả năng
tài chính.
Chúng tôi xây dựng một hệ sinh thái, từ du thuyền đến bến
du thuyền với các dịch vụ chăm sóc toàn diện cho chiếc du
thuyền của bạn.
Ở SYMC, chúng tôi không chỉ bán du thuyền mà còn mang
đến cho bạn trải nghiệm lối sống sang trọng và đẳng cấp.

3

Sea Ray được thiết kế với sự hiểu biết sâu sắc về
nhu cầu của người sử dụng. Tất cả đều nhằm mục
đích tạo ra một trải nghiệm hoàn hảo, đặc trưng
của Sea Ray.
Những chiếc thuyền Sea Ray kết hợp kỹ thuật thủ
công bậc thầy với độ chính xác của công nghệ
hàng đầu trong ngành để tạo ra sự hoàn hảo mà
bạn luôn hằng tìm kiếm.

4

5

Hành trình hoàn hảo
trên mặt nước
Sea Ray có nhiều dòng thuyền khác nhau với
những tính năng khác nhau, giúp bạn có thể tự
do tận hưởng đầy đủ và khám phá theo điều kiện
của riêng mình.
Sea Ray® cung cấp hiệu suất vượt trội và thiết
kế hoàn hảo, không chỉ để đảm bảo sự thoải
mái của bạn mà còn mang lại sức mạnh cho
những cuộc phiêu lưu tuyệt vời hơn.

6

Mua Sea Ray không chỉ là mua một chiếc thuyền; nó bao trùm một lối sống. Ngay từ giây
phút đầu tiên trở thành thành viên của Câu lạc bộ Chủ sở hữu Sea Ray, bạn sẽ trải nghiệm
mọi thứ mà cuộc sống trên mặt nước nên có.

7

8

Mọi khoảnh khắc trên mặt nước của bạn là vô giá, cần được lưu lại trong ký ức.
Đó là là lý do tại sao dòng SLX của Sea Ray được ra đời, để luôn đồng hành với mọi khoảnh khắc của bạn. Mọi chi
tiết trên SLX Series đều hoản hảo, áp dụng công nghệ tiên tiến, nâng tầm phong cách, mang tới sự thoải mái
khi sử dụng. SLX Series mang đến sự thân thiện, giúp bạn tận hưởng trải nghiệm sang trọng xứng đáng với từng
khoảnh khắc.

9

Đẹp đến từng chi tiết
Với SLX 250, Sea Ray đã khai thác tính năng ở mọi góc độ, sự phối hợp tất cả các chi tiết trên hệ
thống và tạo ra trải nghiệm khác biệt trên chiếc thuyền thể thao cao cấp. Các chế tác được đảm bảo
như một tác phẩm thủ công chính xác và tỉ mỉ đến từng chi tiết.
7.77 M
10

2.59 M

284 L

15

Salon cao cấp bọc kim cương của Sea Ray chỉ dành riêng cho gia
đình SLX. Sự chú ý chi tiết đến chất lượng được thể hiện trong tổng
thể chiếc thuyền.
• Hệ thống lái trực quan đạt tiêu chuẩn với màn hình cảm ứng Simrad
9 inch kép với Dữ liệu liên kết Mercury® VesselView®, khả năng đo độ
sâu và máy dò cá.
• Ghế ngồi tắm nắng & miếng đệm, tựa lưng có thể tùy chỉnh.
• Không gian rộng rãi thoải mái dành cho 15 người.
• Tùy chọn bục bơi lặn thủy lực ngầm hiện đại; tháp điện.

11

Hệ thống âm thanh chuyên nghiệp
• Hệ thống âm thanh Fusion cao cấp với Bluetooth, Apple AirPlay và xử lý tín hiệu kỹ thuật số mang đến âm
thanh đạt chuẩn và sống động như thật.
• Mercury VesselView® Mobile - liên kết với thiết bị di động iPhone® hoặc Android ™ của bạn qua công nghệ
Bluetooth®.
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Chiều dài tối đa 			

7.77 m

Bề ngang 				

2.59 m

Mớn nước 			

102 cm

Trọng lượng			

2.631 kg

Công suất máy tiêu chuẩn		

MerCruiser® 6.2L MPI ECT Bravo Three®

				

với DTS (300 hp / 224 kW)

Tổng dung tích nhiên liệu 		

284 L

Tổng dung tích nước sạch 		

38 L

Tổng số chỗ ngủ			

Không

Tổng số hành khách 		

15

Phòng tắm 			

01

Toilet 				Portable

BẢNG MÀU

Arctic white

Black metallic

Black

Gunmetal metallic

Horizon

Silver metallic

Sea ray blue

Steel blue metallic

Quantum blue

Red metallic

Rally red
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Thời gian trên nước là của bạn
SLX 280 mang đến sự xuất sắc cao hơn tưởng tượng khi bạn thấy và cảm
nhận. Kiểu dáng sáng tạo tinh tế mang lại sự khác biệt về đẳng cấp khi thân
tàu được điêu khắc lộng lẫy, tạo ấn tượng ngay lập tức khi lướt trên mặt nước.
Tay nghề thủ công điêu luyện đến đường may cuối cùng.

9M
14

3M

341 L

YC

Hãy nghỉ ngơi, ăn nhẹ và tận dụng chiếc bàn bằng sợi thủy tinh
trên mũi thuyền. Chiếc bàn ăn có thể tùy chỉnh di chuyển, bên cạnh
thiết kế không gian ngồi thoải mái mang lại sự thư giãn tuyệt đối.
• Ghế ngồi tắm nắng & miếng đệm, tựa lưng có thể tùy chỉnh.
• Không gian rộng rãi thoải mái dành cho 15 người.
• Tùy chọn bục bơi lặn thủy lực ngầm hiện đại; tháp điện với hệ
thống bimini khớp nối và màn hình cảm ứng Simrad 12 inch kép.

15

Ánh sáng ban đêm
Buổi tối với đèn LED dưới nước làm dịu bầu không khí bằng ánh sáng yên tĩnh và
âm nhạc nhẹ nhàng, mang đến sự thư giãn cho bạn khi đang dành thời gian cho
những người thân yêu hay bạn bè.

TÍNH NĂNG
• Hệ thống lái đạt tiêu chuẩn với màn hình cảm ứng Simrad 9 inch kép với
Dữ liệu liên kết Mercury® VesselView®, bản đồ vẽ biểu đồ (Chỉ dành cho Bắc Mỹ), khả
năng đo độ sâu và máy dò cá.
• Hệ thống âm thanh FUSION® cao cấp với Bluetooth®, Apple AirPlay® & Xử lý tín hiệu kỹ
thuật số.
• Mercury VesselView® Mobile - liên kết với thiết bị di động iPhone® hoặc Android ™ của
bạn qua công nghệ Bluetooth®.
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Chiều dài tối đa 			

9m

Bề ngang 				

3m

Mớn nước 			

104 cm

Trọng lượng			

3.183 kg

Công suất máy tiêu chuẩn		

MerCruiser® 6.2L MPI ECT Bravo Three®

				

với DTS (300 hp / 224 kW)

Tổng dung tích nhiên liệu 		

341 L

Tổng dung tích nước sạch 		

76 L

Tổng số chỗ ngủ		

Không

Tổng số hành khách 		

YC

Phòng tắm 			

01

Toilet 				Portable

BẢNG MÀU

Arctic white

Black metallic

Black

Gunmetal metallic

Horizon

Silver metallic

Sea ray blue

Steel blue metallic

Quantum blue

Red metallic

Rally red
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Sang trọng và lộng lẫy
Không chỉ hướng đến giá trị slx 310 mang đến cho những ai trải nghiệm trên
thuyền, mà còn hướng đến ánh nhìn chiêm ngưỡng dành cho những ai thấy slx
310 trong tầm mắt. Hãy xem đây là tác phẩm điêu khắc thân thuyền và là biểu
tượng của sự thanh lịch.
10 M
18

3M

492L

YC

TÍNH NĂNG
• Không gian rộng rãi thoải mái dành cho 17 người.
• Tháp điện tiêu chuẩn với hệ thống bimini khớp nối.
• Các thiết bị hiện đại tùy chọn như Bề mặt chạy năng động,
bệ bơi thủy lực chìm & mui cứng bằng sợi thủy tinh có tấm
che nắng.
• Ghế bọc kim cương khâu đôi được làm bằng chất lượng hàng
hải cao cấp tiêu chuẩn. Cách bố trí chỗ ngồi từ buồng lái đến
mũi tàu trong SLX 310 sẽ mang cả gia đình bạn cùng nhau thư
giãn trên mặt nước một cách trọn vẹn nhất.

19

Chia sẻ sự trải nghiệm
Cùng Tận hưởng SLX 310 Outboard với khả năng chống ồn của Quiet Ride ™ và lựa chọn từ
các cải tiến Next Wave ™ có sẵn khác bao gồm Dynamic Running Surface, để có hiệu suất
và độ ổn định vượt trội. Một loạt các tính năng thông minh kết hợp trong một kiểu dáng đẹp,
phong cách vượt quá mọi mong đợi.
10 M
20

3M

598L

YC

TÍNH NĂNG
• Mercury VesselView® Mobile - liên kết với thiết bị di động iPhone® hoặc Android ™
qua công nghệ Bluetooth®.
• Hệ thống lái trực quan đạt tiêu chuẩn với màn hình cảm ứng Simrad 9 inch kép với
Dữ liệu liên kết Mercury® VesselView®, khả năng đo độ sâu và máy dò cá.
• Hệ thống âm thanh FUSION® với Bluetooth®, Apple AirPlay® & Xử lý tín hiệu kỹ
thuật số.

21
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT
THÔNG SỐ

SLX 310

SLX 310 OB

Chiều dài tối đa

10 m

10 m

Bề ngang

3m

3m

Mớn nước

97 cm

81 cm

Trọng lượng

4.893 kg

4.688 kg

Công suất máy tiêu chuẩn

Twin MerCruiser® 4.5L MPI
Twin Mercury® 300 VeraECT Bravo Three® với Axius
do® Outboards với Joystick
Propulsion (T-250 hp /186
Piloting (T-300 hp /224 kW)
kW)

Tổng dung tích nhiên liệu

492 L

598 L

Tổng dung tích nước sạch

91 L

91 L

Tổng số chỗ ngủ

Không

Không

Tổng số hành khách

YC

YC

Phòng tắm

01

01

Toilet

Portable

Portable

BẢNG MÀU

SLX 310

Arctic white

Horizon

Sea ray blue

Quantum blue

Black

Rally red

SLX 310 Outboard
23

Sử dụng mọi không gian
Sea Ray’s SLX 350 sở hữu một loạt các tính năng được thiết kế cho trải nghiệm tuyệt vời trên mặt nước và hiệu suất
tối ưu. Công nghệ chống ồn ™ có tính năng Tuned Transom® và Dynamic Running Surface ™ với nhiều lựa chọn
nâng cao hơn nữa để tối ưu những trải nghiệm trên thuyền.
Hệ thống lái trực quan đi kèm tiêu chuẩn với màn hình cảm ứng Simrad® SelectResponse GlassDash 9 inch hiển thị
thông tin kép (12 tùy chọn), được thiết kế hướng đến các gia đình, cabin mở rộng và chỗ ngồi sang trọng.

11 M
24

3M

670 L

18

•
•

Sức chứa lên tới 18 người.

•

Bệ bơi thuỷ lực chìm, rất tiện cho các hoạt động thể thao dưới nước.

Ghế nằm ngang ở phía sau có thể giấu lại cho phép bạn thoải mái
khi ngồi ở bục bơi.

25

Lúc mặt trời lên
Tận hưởng bóng mát dễ dàng nâng cao để kéo dài một ngày và vui vẻ.
Bóng mát bao phủ khu vực tiếp khách rộng rãi hình cánh cung với lối đi
trung tâm qua lối vào từ buồng lái.

11.25 M
26

3M

670 L

18

TÍNH NĂNG:
• Không gian khoang lái rộng rãi với quầy đựng rượu tiêu chuẩn.
• Khoang đầu rộng rãi, sang trọng.
• Tháp điện tiêu chuẩn với hệ thống bimini khớp nối.
• Cầu thang tích hợp bục bơi tùy chỉnh

27

• Mercury VesselView® Mobile - liên kết với thiết bị di động iPhone® hoặc Android ™ của bạn thông qua công
nghệ Bluetooth®.
• Hệ thống lái trực quan đạt tiêu chuẩn với màn hình cảm ứng Simrad 9 inch kép với Dữ liệu liên kết Mercury®
VesselView®, khả năng đo độ sâu và máy dò cá.
• Hệ thống âm thanh FUSION® cao cấp với Bluetooth®, Apple AirPlay® & Xử lý tín hiệu kỹ thuật số.

28

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số

SLX 350

SLX 350 OB

Chiều dài tối đa

11 m

11.25 m

Bề ngang

3m

3m

Mớn nước

91 cm

91 cm

Trọng lượng

6,300 kg

5.470 kg

Công suất máy tiêu chuẩn

Twin MerCruiser® 6.2L
MPI ECTBravo® III w/ Axius
Propulsion
(T-300 hp - 224 kW)

Twin Mercury® 350 Verado®
Outboards với Joystick Piloting
(T-350 hp / 261 kW)

Tổng dung tích nhiên liệu

670 L

670 L

Tổng dung tích nước sạch

114 L

114 L

Tổng dung tích nước thải

106 L

Tổng số chỗ ngủ

Không

Không

Tổng số hành khách

18

18

Phòng tắm

01

01

Toilet

Portable

Portable

BẢNG MÀU
SLX 350

Arctic white

Horizon

Black

Sea ray blue

Quantum blue

Rally red

SLX 350 Outboard
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Mọi cung đường trên mặt nước
SLX 400 đã giành được Giải thưởng Sáng tạo NMMA, “The Entertainer”. Không
chỉ là một con thuyền - đó là một môi trường xã hội hóa cao cấp. Mọi khía cạnh đã
được thiết kế chu đáo để mang lại sự tận hưởng tối đa, từ buồng lái và cabin hấp
dẫn, đến tay lái kỹ thuật số kiểu dáng đẹp, đến bục bơi gấp sáng tạo.
Tất cả để bạn và bạn bè của bạn có thể trải nghiệm những ngày phong phú hơn,
trọn vẹn hơn trên mặt nước. Bởi vì tài năng tuyệt đỉnh của một nghệ sĩ giải trí là làm
cho mọi vị khách cảm thấy như đang ở nhà.

12 M
30

4M

946 L

18

Bục bơi gấp mang tính cách mạng.
Tính năng sáng tạo mở rộng bục bơi
và vui chơi trên mặt nước.

TÍNH NĂNG

•
•
•
•

Khu vực tổ chức họp mặt rộng rãi có quầy bar đầy đủ tiện nghi với tủ lạnh, bồn rửa
và vỉ nướng kép có sẵn được cải tiến để mở rộng buồng lái.
Bố trí chỗ ngồi hạng ghế tốt nhất dành cho 22 người.
Khả năng che phủ ánh nắng mặt trời qua mui cứng bằng sợi thủy tinh với hệ thống
che nắng mở rộng tùy chọn.
Cabin cao cấp tiện nghi kéo dài thông qua giường lớn ở khu vực phía sau và giường
tầng phía trước có thể chuyển đổi để tạo thành một khu vực tổ chức tiệc hội họp.

31

Trải nghiệm sức mạnh của SLX-R
Xin giới thiệu SLX 400 OB, “The Entertainer”, một biến thể bên ngoài của SLX 400 từng đoạt Giải thưởng Sáng tạo,
với sức chứa lớn, tiện nghi sang trọng, thiết kế đột phá và tính linh hoạt đáng kinh ngạc - để bạn hoàn toàn tự do
thiết kế chuyến phiêu lưu của riêng mình. Từ sân hiên bơi gấp khéo léo, đến cabin mạnh mẽ, đến buồng lái nhiều
tiện nghi, SLX 400 OB là nghệ sĩ giải trí hoàn hảo và là một nghệ sĩ biểu diễn toàn diện - là hình ảnh thu nhỏ của
Orchestrated Excellence.
13 M
32

4M

1,420 L

YC

Tận hưởng trọn vẹn
Phiên bản SLX-R có công nghệ tiên tiến động cơ mạnh mẽ,
kết hợp với các yếu tố thiết kế nâng cao để luôn dẫn đầu mỗi
khi ở trên mặt nước.
SLX 400 Outboard có cabin và chỗ ngồi trong buồng lái như
cánh cung rộng rãi. Tất cả những điều này rất tiện nghi để
giải trí hàng giờ và hàng ngày trên con thuyền từng đoạt
giải thưởng này.

33
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT
THÔNG SỐ

SLX 400

SLX 450 OB

Chiều dài tối đa

12 m

12.78 m

Bề ngang

4m

3.68 m

Mớn nước

112 cm

114 cm

Trọng lượng

7.722 kg

8.408 kg
®

Công suất máy tiêu chuẩn

Twin MerCruiser 8.2 MAG
ECTBravo® IIIx w/ Axius®
Propulsion
(T-380 hp - 283 kW)

Triple Mercury® 350 Verado® Outboards với Joystick
Piloting
(Tri-350 hp / 261 kW)

Tổng dung tích nhiên liệu

946 L

1.420 L

Tổng dung tích nước sạch

189 L

189 L

Tổng số chỗ ngủ

02

02

Tổng số hành khách

YC

YC

Phòng tắm

01

01

Toilet

Portable

Portable

BẢNG MÀU

Arctic white

Horizon

Black

Sea ray blue

Quantum blue

Rally red

400 Outboard
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Đối với những người đam mê chân chính và không ngừng khao khát về thuyền, Sundancer là đích đến cuối cùng. Bởi vì
chỉ Sundancer mang lại kiểu dáng thanh lịch và hiệu suất dành cho một chiếc thuyền được thiết kế để giao lưu với sự
khám phá, một thương hiệu được thế giới công nhận như một biểu tượng của thành công.

36
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Sự thoải mái chính là chìa khóa
Tận hưởng trọn vẹn một ngày cuối tuần dài và ngủ qua đêm trên mặt nước. Dòng Sea
Ray® Sundancers mang đến trải nghiệm đi thuyền. Nhiều thập kỷ trau dồi nghệ thuật,
tay nghề thủ công và công nghệ tiên tiến đạt đến đỉnh cao trong mọi khoảnh khắc
mang lại cảm giác hoàn hảo tuyệt đối.
8,10 M
38

2,59 M

261 L

YC

Sức mạnh và vẻ đẹp
Mọi Sundancer® đều được thiết kế để có khả năng lái tối ưu với
cấu hình đặc biệt không chỉ nâng cao vẻ ngoài mà còn nâng cao
khả năng di chuyển. Dành bao nhiêu thời gian tùy thích để trải
nghiệm. Trong một Sundancer, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy
mệt mỏi.
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• Hệ thống âm thanh cao cấp với Bluetooth® & Wi-Fi ™ Streaming.
• Chỗ ngồi trong buồng lái rộng rãi với ghế lái điều chỉnh.
• Chỗ ngồi sang trọng, thoải mái với điểm nhấn chần bông kim cương.
• Mercury VesselView® Mobile - liên kết với thiết bị di động iPhone® hoặc Android ™ của bạn qua công nghệ Bluetooth®
• Phòng bếp với bồn rửa, tủ lạnh và lò vi sóng
• Vòm bằng sợi thủy tinh tùy chọn với bimini
40

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Chiều dài tối đa 			

8,10 m

Bề ngang 				

2.59 m

Mớn nước 			

102 cm

Trọng lượng			

2.875 kg

Công suất máy tiêu chuẩn		

MerCruiser® 6.2L MPI ECT Bravo Three®

				

(300 hp / 224 kW)

Tổng dung tích nhiên liệu 		

261 L

Tổng dung tích nước sạch 		

76 L

Tổng dung tích nước thải		

68 L

Tổng số chỗ ngủ		

04

Tổng số hành khách 		

YC

Phòng tắm 			

01

Toilet 				Portable
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Được hình thành trong tâm trí bạn
Pha trộn các giá trị của một chiếc tàu tuần dương và một chiếc thuyền thể thao Sundancer
290 có bố cục sáng tạo giúp tận dụng tối không gian trên boong thuyền. Khu vực mũi
thuyền mạnh mẽ hơn nhiều so với bất kỳ thương hiệu tàu tuần dương nào khác, Sự hài
hòa xuyên suốt, Sundancer 290 là bằng chứng cho thấy Sea Ray đang định nghĩa lại ý
nghĩa của “Tàu tuần dương”.

9m
42

3m

341 L

YC

Sự tiện nghi của ngôi nhà
•
•
•
•

Khu vực tiếp khách và thư giãn hình cánh cung chắc chắn với tay vịn
được điều khiển tạo sự thoải mái hoàn hảo trên hành trình.
Buồng lái có lối đi bên, quầy rượu tiêu chuẩn được trang bị tốt với bồn
rửa và kho chứa đồ.
Tùy chọn tủ lạnh và bếp nướng.
Khu vực bếp ở dưới, dành cho người sành ăn với mặt bàn láng mịn,
TV màn hình phẳng và sức chứa rộng rãi với chỗ ngủ cho 4 người.

43

Tự tin hướng ra biển lớn
Chất lượng Sea Ray có nghĩa là mỗi chuyến đi không
chỉ là một hành trình vui chơi đơn thuần; đó là một kinh
nghiệm để được tận hưởng. Về Bảo dưỡng của Sea Ray
chúng tôi có mạng lưới đại lý từng đoạt giải thưởng và
các chương trình bảo hành hàng đầu trong ngành luôn
hỗ trợ bạn.
44

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Chiều dài tối đa 			

9m

Bề ngang 				

3m

Mớn nước 			

104 cm

Trọng lượng			

3.183 kg

Công suất máy tiêu chuẩn		

MerCruiser® 6.2L MPI ECT Bravo Three®

				

với DTS (350 hp / 261 kW

Tổng dung tích nhiên liệu 		

341 L

Tổng dung tích nước sạch 		

76 L

Tổng dung tích nước thải		

76 L

Tổng số chỗ ngủ		

04

Tổng số hành khách 		

YC

Phòng tắm 			

01

Toilet 				Portable
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Giải trí là một phần của cuộc sống ý nghĩa
Trải nghiệm sự khác biệt và thiết thực. Từ khu vực tiếp khách rộng rãi hình cánh cung
đến cabin thoải mái, phong cách, Sundancer® 320 được xây dựng để gây ấn tượng. Tính
linh hoạt và dòng chảy liền mạch của không gian bên trong và ngoài trời mang lại cho
Sundancer 320 một vẻ đẹp sang trọng nhưng vẫn thoải mái hòa vào thiên nhiên, khiến nó
trở nên khác biệt so với những chiếc tàu tuần dương thể thao truyền thống.
10 m
46

3m

598 L

YC

Quầy bar với tùy chọn bếp nướng và tủ lạnh trong buồng lái cho
phép bạn tận hưởng những khung cảnh giải trí không bao giờ muốn
ngừng lại.
Khu vực tiếp khách và ghế dài hình cánh cung chắc chắn với tay vịn
được điều khiển tạo sự thoải mái hoàn hảo trong quá trình di chuyển
hoặc nghỉ ngơi.

47

Thoát khỏi định nghĩa về thời gian
Sundancer 320 Outboard tiếp tục một chương mới táo bạo
trong câu chuyện Sundancer, pha trộn các giá trị của một
chiếc tàu tuần dương và một chiếc thuyền thể thao.
Khu vực mũi tàu có thể sử dụng được nhiều hơn hết; trong
khi đó, buồng lái cho phép bạn tận hưởng làn nước một
cách dễ dàng, linh hoạt và cabin cung cấp một nơi thoải
mái để tránh nắng hoặc hóng gió vào ban đêm.
Sức mạnh bên ngoài đi kèm với không gian bên trong, sự
thoải mái và tận hưởng thiên nhiên thực sự.

11 m
48

3m

598L

YC

Mở rộng thời gian tại đây
Mỗi centimet của tàu tuần dương Sea Ray đều được hoàn thiện về mặt kết cấu,
chất liệu và chi tiết chuyên nghiệp để biến một con thuyền xinh đẹp thành ngôi
nhà thứ hai.
Mặt bàn có bề mặt vững chắc, trang trí bằng thép không gỉ, khoang đầu được hoàn
thiện đầy đủ và ghế bọc nhiều tông màu bên dưới tỏa sáng lấp lánh như mời gọi
bạn ở lại.
49
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT
THÔNG SỐ

SUNDANCER 320

SUNDANCER 320 OB

Chiều dài tối đa

10 m

11 m

Bề ngang

3m

3m

Mớn nước

112 cm

112 cm

Trọng lượng

6.024 kg

6,206 kg

Công suất máy tiêu chuẩn

Twin MerCruiser® 6.2L MPI ECT
Bravo® III qw/ DTS Sterndrives
(T-300 hp - 224 Kw)

Twin Mercury® 350 Verado®
Outboards w/Joystick Piloting
(T-350 hp - 261 Kw)

Tổng dung tích nhiên liệu

644 L

598 L

Tổng dung tích nước sạch

121 L

Tổng dung tích nước thải

106 L

106 L

Tổng số chỗ ngủ

04

04

Tổng số hành khách

YC

YC

Phòng tắm

01

01

Toilet

Portable

Portable

121 L

Sundancer 320

BẢNG MÀU

Arctic white

Horizon

Sea ray blue

Quantum blue

Black

Sundancer 320 OB
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Căn phòng mở rộng thời gian trên mặt nước
Lý tưởng cho các chuyến đi trong ngày hoặc lưu trú qua đêm, cabin được thiết kế đẹp mắt, không gian nội thất
thư giãn đủ chỗ cho 4 thành viên.
Hai giường đôi ở phía sau có thể trượt kết hợp để tạo thành giường cỡ Queen.
Khu vực chữ V phía trước, từ một chiếc bàn gỗ chuyển đổi qua đệm phụ để tạo thành một chiếc giường cỡ lớn.
Phòng lớn sang trọng, khu vực bếp dành cho người yêu thích ẩm thực với mặt bàn mở rộng, TV màn hình phẳng
và diện tích rộng rãi tạo nên không gian hấp dẫn này.

53

Những cuộc vui bất tận
Từ bình minh đến hoàng hôn và cả khi về đêm,
Sundancer® 350 được thiết kế để giữ cho bạn và
khách của bạn luôn cảm thấy thoải mái.
Phong cách chưa từng có và tiện nghi bậc nhất trải
dài từ mũi thuyền đến đuôi thuyền.
Là sự pha trộn giữa hình thức ngoạn mục và tính
năng trực quan.

11 m
54

3,45 m

871 L

YC

Sự rộng rãi không thể so sánh được
• Khu vực bếp nướng tùy chọn và bệ bơi mở rộng cho phép bạn dễ
dàng giải trí và tiếp cận với mặt nước.
• Có để đứng, nghỉ ngơi hay di chuyển như khi bạn làm trong
phòng khách của chính mình - đây là sự khác biệt giữa thuyền
chạy ban ngày và du thuyền khám phá của Sea Ray.
• Bạn sẽ biết thuyền của bạn có thể dẫn bất cứ nơi đâu, bởi vì cabin
có sức chứa cho cả ngày lẫn đêm. Thêm vào đó, hãy tận hưởng sự
tiện lợi của vòi sen riêng biệt và bàn trang điểm với bồn rửa.

55

Ngắm nhìn và tận hưởng những chuyến đi
Sundancer 350 Coupe là đại diện loạt phim mang tính biểu tượng nhất của
Sea Ray. Một nền tảng giải trí tuyệt vời và một nơi hấp dẫn để dành cả ngày
trên mặt nước.
Rất nhiều tùy chọn để điều chỉnh, có nghĩa là bạn có thể biến chiếc Coupe
hoàn toàn là của riêng mình.

11 m
56

3m

810 L

YC

57
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THÔNG SỐ

SUNDANCER 350

SUNDANCER 350
COUPE

Chiều dài tối đa

11 m

11 m

Bề ngang

3m

3m

Mớn nước

102 cm

102 cm

Trọng lượng

7.158 kg

8.524 kg

Twin MerCruiser® 6.2L MPI ECT
/ 261 Kw)

Twin MerCruiser® 6.2L MPI ECT
Bravo Three® với DTS (T-350
hp / 261 Kw)

Tổng dung tích nhiên liệu

871 L

810 L

Tổng dung tích nước sạch

151 L

151 L

Tổng dung tích nước thải

106 L

106 L

Tổng số chỗ ngủ

06

06

Tổng số hành khách

YC

YC

Phòng tắm

01

01

Toilet

Portable

Portable

Công suất máy tiêu chuẩn

Bravo Three® với DTS (T-350 hp

Sundancer 350

BẢNG MÀU

Arctic white

Horizon

Sea ray blue

Quantum blue

Black

Sundancer 350 couple
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Mỗi ngày trên thuyền Sea Ray® SPX® luôn mang đến những điều thú vị cho bạn. Dòng thuyền thể thao SPX của Sea
Ray được thiết kế mang đến sự giải trí cho gia đình và người thân của bạn, với thiết kế phong cách, và hiệu suất mạnh
mẽ. Cho dù bạn dành thời gian của mình để trượt sóng, di chuyển hoặc đơn giản là thả trôi trên mặt nước, SPX luôn biết
cách để biến mọi khoảnh khắc của bạn trở nên quan trọng. Hơn nữa, giá của dòng SPX luôn hợp lý cho những người mới
bắt đầu chơi thuyền.
Bạn có thể chọn kích thước, loại máy Sterndrive hoặc OutBoard, mã lực khác nhau cho tuỳ mục đích sử dụng của mình
để biến ngày của bạn trên SPX trở thành kỷ niệm để bạn mãi luôn khắc ghi.

60
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THỂ THAO VÀ GIẢI TRÍ
SPX 190 là niềm mơ ước của mọi gia đình cho một ngày vui chơi và thư
giãn trên mặt nước. Các ghế ngồi thoải mái, có thể xoay mọi hướng, và
có thể chuyển đổi thành nhiều chức năng khác nhau để bạn có thể thư
giãn và trò chuyện cả ngày với người thân trên thuyền
Hệ thống âm thanh Fusion trên Sea Ray SPX 190 mang đến chất lượng
âm thanh tuyệt vời, sống động, làm cho buổi đi chơi trên mặt nước của
bạn trở nên hoàn hảo hơn.

5.9 m
62

2.5 m

114 lít

10

63

6.6 m
64

2.54 m

114 Lít

10

65

66

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
THÔNG SỐ

SPX 190

SPX 190 OB

Chiều dài tối đa

5.9 m

11 m

Bề ngang

2.5 m

3m

Mớn nước

46 cm

112 cm

Trọng lượng

1,249 kg

6,206 kg

Công suất máy tiêu chuẩn

MerCruiser® 4.5L MPI ECT
Alpha I (200 hp - 149 kW)

Twin Mercury® 350 Verado®
Outboards w/Joystick Piloting
(T-350 hp - 261 Kw)

Tổng dung tích nhiên liệu

114 L

598 L

Tổng số hành khách

10

YC

Toilet

Portable

Portable

TÍNH NĂNG:

•
•
•
•

Máy ngoài Mercury cung cấp độ tin cậy và tiết kiệm nhiên liệu
Không gian hoạt động rộng rãi có mái che
Tủ lạnh 12 Volt
Âm thanh nổi với hệ thống loa Fusion chống nước

BẢNG MÀU

SPX 190

Arctic white

Horizon

Sea ray blue

Quantum blue

Black

SPX 190 OB
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CHIẾC THUYỀN HOÀN HẢO CHO GIA ĐÌNH
Kiểu dáng đẹp, phong cách và thể thao, SPX® 210 thực sự nổi bật khi bạn bắt gặp
lần đầu tiên. Cho dù bạn và gia đình thích thư giãn hay các hoạt động khác nhau
trên mặt nước, SPX 210 cung cấp các tiện nghi để biến những giây phút của bạn
trở nên đặc biệt.
Từ nội thất rộng rãi để thư giãn thoải mái đến các gói tùy chọn khi bạn đặt mua
thuyền, để tăng thêm sự tiện lợi hoặc các hoạt động thể thao dưới nước, đây là
chiếc thuyền hoàn hảo để tạo nên những kỷ niệm đẹp trong cuộc đời của bạn.
SPX 210 có thể tùy chọn với động cơ sterndrive hoặc động cơ ngoài.

6.63 m
68

2.54 m

114 lít

12

69

7.24 m
70

2.59 m

151 lít

12

71

72

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
THÔNG SỐ

SPX 210

SPX 210 OB

Chiều dài tối đa

6.63 m

7.24 m

Bề ngang

2.54 m

2.59 m

Mớn nước

48 cm

43 cm

Trọng lượng

1.249 kg

1.370 kg

Công suất máy tiêu chuẩn

MerCruiser® 4.5L MPI ECT
Alpha I (200 hp - 149 kW)

Mercury® 150 FourStroke
Outboard (150 hp - 110 kW)

Tổng dung tích nhiên liệu

151 L

151 L

Tổng số hành khách

12

12

Toilet

Portable

Portable

TÍNH NĂNG

•
•
•
•
•
•

Đệm tựa lưng tùy chọn với nhiều chức năng có thể thay đổi theo ý muốn
Được hiển thị với màu xám Seadek
Màn hình cảm ứng Simrad® GO5, máy vẽ biểu đồ
Thiết kế mui thuyền rộng rãi
Đường nét thiết kế thanh lịch
Âm thanh nổi, Fusion 12V AM / FM với Bluetooth® và Truyền phát âm thanh Wi-Fi

BẢNG MÀU

SPX 210

Arctic white

Horizon

Black

Sea ray blue

Quantum blue

Rally red

SPX 210 OB
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KHÔNG GIAN GIẢI TRÍ RỘNG RÃI
SPX 230 mang đến nhiều hơn những gì mà những người yêu thích thuyền mong đợi từ
SPX: Vận hành dễ dàng, kiểu dáng năng đậu, không gian rộng lớn, thiết kế nội thất phù
hợp cho các hoạt động dưới nước, mang lại sự thoải mái và nhiều niềm vui cho những ai
muốn thư giãn và giải trí trên mặt nước cho những ngày cuối tuần.
Có rất nhiều chỗ từ cung đến đuôi. Cánh cung mở rộng rãi cung cấp chỗ để duỗi ra và thư
giãn, với tùy chọn đệm phụ để có thêm không gian.
Với thiết kế và sự bố trí hợp lý, bạn sẽ có được rất nhiều không gian có thể chứa đồ trên
thuyền. Bạn không phải lo lắng khi phải mang nhiều đồ lên thuyền nữa.

7.16 m
74

2.59 m

189 lít

13

75

7.95 m
76

2.59 m

189 lít

13
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT
THÔNG SỐ

SPX 230

SPX 230 OB

Chiều dài tối đa

7.16 m

7.95 m

Bề ngang

2.59 m

2.59 m

Mớn nước

53 cm

46 cm

Trọng lượng

1.983 kg

1.778 kg

Công suất máy tiêu chuẩn

MerCruiser® 4.5L MPI ECT
Alpha I (250 hp - 186 kW)

Mercury® 150 FourStroke
Outboard (150 hp - 110 kW)

Tổng dung tích nhiên liệu

189 L

189 L

Tổng số hành khách

13

13

Toilet

Portable

Portable

TÍNH NĂNG

•
•
•

Được hiển thị với ghế kép có khớp xoay, thanh trượt và bệ đỡ lật lên
Có bệ tắm phía đuôi tầu
Hệ thống điều khiển SPX 230 Outboard có sẵn với màn hình cảm ứng Simrad® GO5
hoặc GO9 tùy chọn

SPX 230

BẢNG MÀU

Arctic white

Horizon

Black

Sea ray blue

Quantum blue

Rally red

SPX 230 OB
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BỌC GHẾ

SLX
Ghế với kim cương đôi
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SUNDANCER
Ghế với đường may tổ ong

VẢI & VẬT LIỆU
Snap - in carpet

Infinity flooring

Teak cockpit

Teak swim platform

Nội thất gỗ óc chó

Nội thất gỗ lũa
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SAIGON YACHT AND MARINA JOINT STOCK COMPANY
Add: 180C, Hai Ba Trung Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (+84) 909 090 833 I Fax: (+84) 28 5410 1051
Email: info@saigonyacht.com

