
Wyposażenie standardowe           

 

 

 
 

Wersja: 5 kabinowa z kilem stałym 

Zanurzenie: 2,30 m 
 

Kadłub   

•••• Kolor biały 
•••• Laminat winyloestrowy wykonany ręcznie, konstrukcja 

przekładkowa 
•••• Ciemnoniebieskie pasy linii wodnej 
•••• Żeliwny balast 
•••• Ruszt ze stali galwanizowanej łączący kil z podwięziami  
•••• Łożyskowany ster 
•••• 6 bulaji stałych 

 

Pokład 

•••• Kolor biały 
•••• Laminat winyloestrowy wykonany ręcznie, konstrukcja 

przekładkowa 
•••• Powierzchnia antypoślizgowa 
•••• Rolka kotwiczna 
•••• Luk kotwiczny z dodatkowym wzmocnieniem na windę kotwiczną 
•••• Winda kotwiczna (pod pokładem) 
•••• Kosz dziobowy 
•••• 2 kosze rufowe 
•••• 2 handrelingi 
•••• Aluminiowa listwa odbojowa z ośmioma półkluzami 
•••• 6 knag cumowniczych: 2 dziobowe, 2 centralne, 2 rufowe 
•••• 8 słupków relingowych z podwójnym relingiem 
•••• Bramki burtowe w relingach 
•••• 2 duże luki (kabina dziobowa, mesa) 
•••• 10 małych luków 
•••• 3 świetliki w pokładzie (mesa) 
•••• 2 świetliki boczne z barwionej plexi 
•••• Szyna foka samohalsującego 
•••• Szyna talii grota z wózkiem 
•••• 12 bloków zwrotnych 
•••• 15 stoperów lin 
•••• 2 samoknagujące kabestany 45 
•••• Światła nawigacyjne typu LED 
•••• Prysznic na rufie na ciepłą i zimną wodę 

 

Kokpit 

•••• Samoodpływowy kokpit z czterema bakistami 
•••• Bakista na dwie butle gazowe 
•••• Siedzenia wyłożone teakiem 
•••• Podłoga wyłożona teakiem 
•••• Suwklapa i drewniane drzwiczki z zamkiem 
•••• Luk w każdej kabinie rufowej 
•••• 2 kolumny sterowe z kołami sterowymi w oplocie skórzanym i 

relingami 
•••• Stolik teakowy 
•••• Panel sterujący silnika 
•••• Rumpel awaryjny 
•••• 2 samoknagujące kabestany 50 
•••• Drabinka rufowa 
•••• Stopień rufowy wyłożony teakiem 

 

Takielunek, ożaglowanie 

•••• Maszt dwuczęściowy z olinowaniem stałym, na stępce 
•••• Bom z napinaczem gazowym i systemem refowania jedną liną 
•••• Grot, listwy krótkie, dwa refy 
•••• Prowadzenie grota typu „German sheeting” 
•••• Lazy Bag+Lazy Jack (kolor ciemnoszary SUN5530 ze wzornika DY) 

 

•••• Fok samohalsujący, rolowany 
•••• Komplet fałów i szotów 
•••• 2 korby kabestanowe 
•••• Światło kotwiczne, silnikowe i oświetlenie pokładu 

 

Kabiny, toalety 

•••• Wybudowa wnętrza ze sklejki mahoń modyfikowany, 
nieznacznie może różnić się odcieniem, lakier matowy 

•••• Podłoga ze sklejki HPL w jednolitym kolorze 
•••• Tapicerka (kolor brązowy A367 ze wzornika DY) 
•••• Burty wyłożone białymi panelami 
•••• 3 kabiny dziobowe, z piętrowymi kojami i szafami 
•••• 2 laminatowe kabiny WC (dziobowe) z manualnymi 

toaletami oraz zbiornikami na fekalia po 47 L każda 
•••• 2 kabiny rufowe z podwójnymi kojami, szafami i półkami 
•••• 2 laminatowe kabiny WC (rufowe) z manualnymi toaletami 

oraz zbiornikami na fekalia po 47 L każda 
 

Mesa, kambuz 

•••• Półki i szafki po obu stronach mesy 
•••• Stolik nawigacyjny 
•••• Stół z L-kształtną sofą i dwoma siedziskami 
•••• Podwójny zlew ze stali nierdzewnej z pokrywami 
•••• Kran na ciepłą i zimną wodę 
•••• Kuchenka dwupalnikowa z piekarnikiem, na kardanie 
•••• Lodówka 160 L, dwuszufladowa 
•••• Blat HPL w jasnym kolorze 
•••• Szafki i półki w kambuzie 
•••• Gaśnica i koc gaśniczy 
•••• Kosz na śmieci 

 

Instalacja elektryczna 

•••• Oświetlenie wnętrza LED 
•••• Rozdzielnia elektryczna, wskaźnik napięcia baterii, poziomu 

zbiorników wody, fekaliów, paliwa 
•••• Wyłączniki główne prądu 
•••• 2 gniazda 12 V (stolik naw., kolumna sterowa) 
•••• 6 gniazd 230 V (łazienki, stolik naw., kambuz) 
•••• Akumulatory życiowe 3 x AGM 110 Ah 
•••• Akumulator startowy AGM 110 Ah 
•••• Ładowarka 230V/12V/60A z przewodem 22 m 

 

Instalacja wodna 

•••• Ciśnieniowa instalacja ciepłej i zimnej wody 
•••• Zbiorniki wody pitnej o poj. 490 L, bojler 40 L 
•••• Pompa wody zaburtowej 
•••• 2 pompy zęzowe elektryczne 
•••• Pompa zęzowa manualna 

 

Instalacja gazowa 

•••• Instalacja gazowa 
•••• Tester wycieku gazu 

 

Silnik  

•••• Silnik Volvo D2-55 (55 KM), S-drive 
•••• Stała śruba napędowa, 2-płatowa 
•••• Zbiornik paliwa 235 L 

 

Instrumenty nawigacyjne 

•••• 2 kompasy magnetyczne 
•••• B&G Triton, Prędkość/Głębokość/Temperatura 

 

Inne 

•••• Foliowanie łodzi  
•••• Załadunek 

 

Stocznia zastrzega sobie prawo do zmian technicznych  
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