Irklinė - motorinė
valtis - VANDENIS 260

Vandenis - tai lengva irklinė valtis, skirta žvejybai ir poilsiui.
Dėka mažo svorio (tiktai 65 kg) patogu naudoti vandens telkiniuose su ribotu patekimu, kur
reikalinga valtį pernešti rankomis.
Kompaktiškumas leidžia transportuoti valtį tiek ant priekabos, tiek ant automobilio stogo
bagažinės.
Valtis pagaminta iš polietileno, medžiagos visiškai atsparios atmosferos poveikiui,
neįgeriančios vandens ir labai atsparios fiziniams veiksniams netgi prie žemų temperatūrų.
Didelis atsparumas mechaniniam poveikiui, užtikrina, kad valtis nebus pažeista dėl
atsitrenkimo į povandenines kliūtis, tokios kaip akmenys, medžiai ir t.t.
Polietileninės valties nereikia dažyti ar konservuoti ir netgi esant labai intensyviam
ekspluotavimui, tarnaus ilgus metus.

Konstruojant Vandenį 260, pagrindinė užduotis buvo sukūrti mažą,
lengva ir labai saugia valtį.
Polietilenas pats kaip medžiaga yra lengvesnis už vandenį, papildomai
valties konstrukcija yra dviguba ir turi savyje daug oro kamerų, todėl net ir
apvertus valtį, pažeidus korpusą ar pilnai užpyldžius vandeniu - valtis
išlieka plūdri vandens paviršiuje, suteikdama galimybę saugiai sulaukti
pagalbos.
Aštriai išreikštas priekis, palaipsniui pereinantis į platų valties galą,
užtikrina manevringumą ir stabilumą. Todėl Vandenis 260 labai lengvai
valdomas tiek irklais, tiek mažu benzininiu arba elektriniu varikliu.
Vartotojai atkreipia dėmesį į manevravimo lengvumą, mažą grimzlę ir
mažą pasvirimą posūkyje, kas užtikriną dar didesnį malonumą valdyti šia
mažylę.

Vandenis yra maža valtis, tačiau užtikrina patogų plaukimą dviems, netgi trims asmenims.
Galinėje valties dalyje randasi išimama dėžė - sėdynė, viduryje montuojamas suoliukas.
Monolitinė konstrukcija užtikrina lengva valties išvalymą, plovimą.
Viduje nėra jokių įgilinimų, kuriuose rinktūsi nešvarumai.

Vandenis - tai saugi, praktiška, ištvermynga ir papraščiausiai puiki valtis.
Ši puiki valtis turi CE sertifikatus, kurie užtikrina valties kokybę, bei leidžia registruoti ir naudoti vidaus vandenų
keliuose.

^ƉĞĐifikacija͗

<ĂƚĞŐŽƌŝjĂͲ
Valtis suprojektuota naudoti vidaus vandens telkiniuose
esant vėjo greičiui iki 4 balų ir esant bangos aukščiui 0.3 m, ir
0.5 m esant bangoms
sukeltoms praplaukiančių laivų.
ම
Techniniai duomenys͗
Bendras ilgisͲϮ͘ϱϴŵ
Bendras plotisͲϭ͘ϰϰŵ
Bendras aukštisͲϬ͘ϱϮŵ
Ilgis vandens linijojeͲϮ͘ϰϲŵ
DĂks. plotis vandens linijojeͲϭ͘ϯϮŵ
Laisvas borto aukštis esant maksimaliam
apkrovimuiͲϬ͘Ϯϲŵ
Svoris nettoͲϲϱŬŐ
Žmonių kiekisͲnuoϭikiϯ
DĂŬƐimali apkrovaͲϯϱϬŬŐ
DĂŬƐimali variklio galia -ϮAGͲϭϱϬϬt
DedžiagaͲ>W
SandaraͲdviguba, uždara
Gamybos technologijaͲrotacinis formavimas
Rekomenduojamas irklų ilgisͲϮ͘ϭŵ
Pagrindinė komplektacija͗

Plastikiniai švartavimo kabliaiϭϳϬŵŵͲϮvnt͘
Plastiko rankena - ϭϰϱŵŵͲϭƐǌƚ͘

Priekinė dėžėͲϭvnt͘
Papildoma įranga͗
irklų tvirtinimai
irklaiϮ͘ϭŵ
galinė dėžė
suoliukas
spynos dėžei

fiksatorius paprastas fiksatorius rakinamas

