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Opis techniczny

Łódź motorowa WIELTORIA  430 zbudowana jest z laminatu poliestrowo szklanego z zastosowaniem
Ŝelkotu i Ŝywicy o bardzo  duŜej odporności  na wodę. Kadłub posiada dodatkowe wzmocnienie w dnie
w części dziobowej wykonane z laminatu i pianki PCV. Pokład łodzi posiada kokpit samoodpływowy.
Wnęki bakist są zbudowane w postaci wkładek i są szczelnie przylaminowane do pokładu, który jest
szczelnie przylaminowany do kadłuba poprzez wywinięte na zewnątrz kołnierze. Powstała w ten
sposób szczelnie zamknięta przestrzeń zapewnia niezatapialność i duŜą stabilność nawet w stanie
zalania kokpitu wodą. Dodatkowo przestrzeń zamknięta jest wypełniona styropianem zaprasowanym
szczelnie w folii PCV.
Kadłub wyposaŜony jest w ucha cumownicze na dziobie i pawęŜy. Ponadto na pawęŜy umieszczone
są rączki ułatwiające transport i wyjście z wody, zaczep do holu narciarza i płyta ochronna pod silnik.
Odpływ wody z kokpitu przeprowadzony jest szczelnie przez bakistę w siedzisku rufowym i przez
przestrzeń zamkniętą pod wanną olejową silnika z dostępem przez hermetyczny luk kontrolny.
Na obu burtach kokpitu umieszczone są długie relingi. Wokół siedziska rufowego zamocowano reling
oparciowy z walcową poduszką. Wszystkie siedziska wyposaŜone są w materace (7 kolorów do
wyboru ). W bakiście rufowej lewej burty jest miejsce na przenośny zbiornik paliwa ok. 25l, przewód
paliwowy i pompkę paliwa.
Łodzie wyposaŜone w konsolę sterowania z relingiem i owiewką wyposaŜone są w kierownicę z
przekładnią i sterociągiem z łącznikiem. Łodzie te posiadają na konsoli manetkę z dwoma cięgnami
C2. Cięgna i sterociąg umoŜliwiają sterowanie większości marek silników spotykanych na rynku.
Dzięki szczelnemu kanałowi od konsoli do bakisty rufowej prawej burty moŜliwe jest zamontowanie
opcjonalne bogatego wyposaŜenia elektrycznego konsoli. Ponadto do wyposaŜenia opcjonalnego
naleŜy reling dziobowy, pokrowiec kokpitu i persening.

Dane techniczne

Długość 4.30 m

Szerokość 1.80 m

Waga 280 kg

Silnik do 40 KM

Załoga 4 osoby (350 kg) kat. C
5 osób (400 kg) kat. D
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Wersje łodzi

WIELTORIA 430 - wersja podstawowa

WIELTORIA 430 FC - wersja wędkarska
          boczna sterówka

 WIELTORIA 430 F    - wersja wędkarska

WIELTORIA 430 CC - centralna sterówka

WIELTORIA 430 SC - boczna sterówka

WIELTORIA 430 CS - centralna sterówka
                                    pokład plaŜowy


