ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ξεκινώντας από την πλώρη βλέπουμε την πολυεστερική δελφινιέρα με τεφλόν
ράουλο σε ανοξείδωτο άξονα, και δέστρα inox και πορτάκι για άγκυρα με
αρκετό βάθος κάθε πλευρά από τη δελφινιέρα. Υπάρχει επιπρόσθετη ενίσχυση
από ελαστομερές υλικό συγκολλημένο επάνω στο μπαλόνι για τυχόν αποφυγή
εύκολης φθοράς. Οι πλωριαίοι πλευρικοί καναπέδες είναι σε οβάλ σχήμα με
μεγάλα μονοκόμματα μαξιλάρια και με εσωτερικά ανοίγματα για αποθήκευση
μακριών αντικειμένων όπως καλάμια, ψαροντούφεκα, πέδιλα, σωσίβια κλπ. Τα
δύο πλαϊνά καθίσματα δεξιά και αριστερά προς το χώρο στάθμευσης του
JetSki φέρουν ανοξείδωτα roll bar με αφρώδες προστατευτικό κάλυμμα για τα
προσκέφαλα των επιβατών. Αυτά δύναται να είναι και αποσπώμενα.
Ο χώρος στάθμευσης και προσαρμογής του JetSki φέρει στο δάπεδο
ελαστομερείς ταινίες κατάλληλου σχήματος για την αποτροπή εισροής νερού
στο χώρο κατά την κίνηση του σκάφους. Η πλώρη και τα πλαϊνά του JetSki
σταθεροποιούνται σε πλαστικές υποδοχές εγκατεστημένες στο σκάφος που
δεν επιτρέπουν τη μετακίνησή του. Στο χώρο στάθμευσης του JetSki
υπάρχουν πλευρικά δύο ανοξείδωτες μεγάλες χειρολαβές. Στους πλαϊνούς
καθρέφτες της πρύμνης υπάρχουν ιμάντες με μηχανισμό και εντατήρα για να
μαζεύουν, για την επιπλέον ασφάλιση του JetSki στο σκάφος. Επίσης,
υπάρχουν δύο στεγανά ταμπούκια στα πλαϊνά της κουπαστής προς την
πρύμνη όπου εκεί επίσης μπορούν να τοποθετηθούν η αυτόματη αντλία
σεντίνας και η θέση για εσωτερικό μάτι βυθόμετρο. Το σκάφος διαθέτει 6
μέτρα μπαλονιών, 3 μ. από κάθε πλευρά, ώστε να εξασφαλίζεται το αβύθιστο.
Το μπαλόνι τοποθετείται συρταρωτό στα πλαϊνά του σκάφους καθιστώντας
εύκολο σε μελλοντική του αντικατάσταση ή τυχόν επισκευή. Φέρει 8
χειρολαβές από καουτσούκ σε όλο το μήκος και 10 χειρολαβές ιμάντα στην
πλωριαία θέση (5 σε κάθε πλευρά). Επίσης σε όλο το μήκος το μπαλόνι φέρει
σχοινοφόρο.
Η γάστρα του Elan 640 είναι τύπου V, Deadrise V πλώρης / transom 55° - 24°
και φέρει παρατροπίδια που διατρέχουν τα 2/3 της.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Μήκος ολικό:
Πλάτος ολικό:
Ύψος:
Βάρος καθαρό:
Μέγιστος αριθμός ατόμων
επιβίβασης:

6,4 m
2,85 m
1,2 m
400 kg
8

Μέγιστη χωρητικότητα φορτίου:
Υλικό:
Διαμ. αεροθαλάμων:
Αριθμός αεροθαλάμων:
Υλικό κατασκευής γάστρας:
Τύπος γάστρας:
Deardrise V πλώρης / transom:
CE:
Γραπτή εγγύηση:

1500 kg
FRP + PVC
500 mm
6
FRP
V
55o - 24o
C κατηγορία
12 χρόνια για τη γάστρα και 4 χρόνια για τους
αεροθαλάμους

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
•
•
•
•
•

Ταπετσαρίες μαξιλάρια
Δέστρες INOX (4)
Δελφινιέρα πολυεστερική
Συρταρωτό τοποθετημένο μπαλόνι
Ταμπούκια πλώρης /πρύμνης/ πατώματος

• Πολυεστερικές πλατφόρμες πρύμνης
• Πολυεστερικές ενισχύσεις γάστρας
διαμήκεις και εγκάρσιες
• Δέστρες jetski (2)
• Χώρος για αποθήκευση των σωσιβίων
• Ρολ μπαρ Inox καθισμάτων με
προσκεφάλι
• Χειρολαβές inox (2)
• Πιστοποιητικά όλων των πρώτων και
βοηθητικών υλών

•
•
•
•
•
•

(10) χειρολαβές ιμάντα
(8) λαβές από καουτσούκ
Διπλή λωρίδα προφύλαξης περιμετρικά
Μονά καθίματα
(5) βαλβίδες πίεσης και εκτόνωσης
Ανοξείδωτες βίδες με παξιμάδια ασφαλείας
σε όλο το σκάφος
• Ράουλο δελφινιέρας από τεφλόν
περασμένο σε άξονα inox
• Καναπέδες πλώρης (2)
• Κατάστρωμα αυτοστραγγιζόμενο
• Υδρορροές στη γάστρα που επικοινωνούν
μεταξύ τους
• Περιμετρικός σχοινοφόρος

.

ΕΞΤΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
• Βάση βοηθητικής
• Τέντα ήλιου
• Κάλυμμα χειμώνα

• Φώτα ναυσιπλοϊας
• Σκάλα μπάνιου
• Θήκες για καλάμι ψαρέματος

ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ JET-SKI ΓΙΑ ΣΚΑΦΟΣ

