
Cormate T-24 characterises by sport design with elegant and high quality finish. The 
construction solutions used on the boat enable easy and safe access to the cockpit. 
Sunbathing amateurs can find a perfect spot on the bow and lay down on a comforta-
ble mattresses. The boat’s wooden stern platform is dedicated to water sport fans. The 
berth under the deck is a perfect place to find some shade and rest on a double bed.
T-24 was completely designed in CAD/ CAM program in order to ensure high quality 
precision and finish. Over 30 years of experience in building motor boats guarantee sol-
id construction and low weight of this vessel. Futhermore, it gives the advantage of high 
performance with low fuel consumption.

Cormate T-24 to połączenie sportowej konstrukcji z wysokiej jakości, eleganckim wykoń-
czeniem. Użyte na łodzi rozwiązania pozwalają na łatwe i bezpieczne wejście na pokład. 
Dziób dedykowany jest amatorom kąpieli słonecznych, gdzie znajduje się miejsce na ma-
terace. Natomiast wielbiciele sportów wodnych mogą skorzystać z wykończonej drewnem 
platformy rufowej. Pod pokładem znajduje się koja z podwójnym łóżkiem oraz toaletą.
T-24 w całości zaprojektowany został z wykorzystaniem CAD/CAM co zapewnia wysoką pre-
cyzję oraz wykończenie. Ponad 30 lat doświadczenia w budowie szybkich łodzi motorowych 
daje gwarancję solidnej oraz mocnej konstrukcji przy zachowaniu niskiej wagi jednostki. 
Zaawansowana budowa łodzi zapewnia bardzo dobre osiągi oraz niskie zużycie paliwa.

T-24



 Wymiary/Dimensions

Długość max/Max lenght 778 cm

Długość kadłuba/Hull lenght 739 cm

Szerokość max/Max width  232 cm

Waga/Weight 1475 kg

Max zanurzenie/Max hull draught 70 cm

Załoga/Crew 8

Zbiorniki/ Tank volume

Zbiornik na paliwo/ Fuel tank 200 l

Zbiornik na wodę/ Water tank 40 l

Zbiornik na fekalia/ Waste tank 30 l

Kategoria/Category CE C

Rodzaj silnika/Engine type knot l/km

4,3L MPI 220 hk 42 1,15

5,0L MPI 260 hk 46 1,25

350 MAG 300 hk 50 1,30

QSD 2,0 170 hk 40 0,72

TDI 265 hk 50 0,78


