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Nawiatr 700K

to szybki katamaran turystyczny zaprojektowany i wybudowany w stoczni jachtowej
Nawiatr – Projektowanie i Budowa Jachtów Piotra Kopczyńskiego w Warszawie.
Katamaran został zaprojektowany w kategorii projektowej C z przeznaczeniem do żeglugi po morskich wodach
przybrzeżnych i wodach śródlądowych.

Nawiatr 700K jest jachtem dla żeglarzy ceniących aktywny wypoczynek na wodzie oraz emocje szybkiej
żeglugi.

Dane techniczne
Długość

7.00 m

Szerokość

4.70 m

Zanurzenie

0.25 /
1.25 m
1020 kg

Wyporność do
KLW
Kat. projektowa

C

Załoga
- morze

4

- śródlądzie

5

Powierzchnia żagli
- grot

22 m

- fok

8m

- screecher

2

2

18 m

2

Nawiatr 700K wykonywany jest z kompozytu epoksydowo-szklanego w konstrukcji przekładkowej na bazie
pianki PVC. Wszystkie kompozytowe elementy jachtu wykonywane są w technikach podciśnieniowych: metodą
infuzji lub worka próżniowego. Dzięki zastosowanym technologiom i materiałom waga gotowego do żeglugi
jachtu w wersji sportowej nie przekracza 550kg, a waga pojedynczego pływaka 130kg. We wnętrzu każdego z
siedmiometrowych pływaków znajdują się po dwie jednoosobowe koje, a wysokość w obydwu kabinach
wynosi 1,60 m. Jacht wyposażony jest w dwa symetryczne szybrowe miecze.
Nawiatr 700K ze względu na przekładkową konstrukcje jest niezatapialny, z dodatnią pływalnością
przekraczającą 500kg. Wysokie zamocowanie belek łączących pływaki, umożliwia szybką żeglugę nawet po
mocno zafalowanych akwenach. Modułowa konstrukcja jachtu pozwala na łatwy demontaż poszczególnych
części i ich transport. Daje to armatorowi swobodę wyboru miejsc żeglowania, a małe zanurzenie i lekkość
pływaków umożliwiają rozpoczęcie żeglugi i jej zakończenie wprost na plaży czy brzegu jeziora. Jacht może być
wyposażony w centralnie mocowany przyczepny silnik o mocy 6KM.

Nawiatr 700K jest szybkim katamaranem turystycznym oferującym nowe możliwości spędzania czasu na wodzie.
Prędkości do 20 węzłów dają niedostępne dla jachtów jednokadłubowych przebiegi, a 25 centymetrowe
zanurzenie umożliwia wodowanie jachtu wprost z brzegu morza lub jeziora bez konieczności korzystania ze slipu.
Rozpięta pomiędzy pływakami trampolina pozwala na przyjemny relaks po emocjonującym żeglowaniu, a w
gorące letnie noce możliwość ich spędzenia bezpośrednio pod gwiazdami.
Nawiatr 700K to mały jacht do dużej przygody !
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Uwaga:
Nieniejsza ulotka nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych własciwych przepisów prawnych. Umieszczone w
niej informacje służą jedynie celom informacyjnym.

