
Celková délka 15,40 m

Délka trupu 13,70 m

Největší šířka 4,25 m

Ponor 0,96 m

Výtlak 17,60 t

Objem palivové nádrže 2.000 l

Objem nádrže na pitnou vodu 700 l

Objem nádrže na odpadové vody 230

Průměrná výška ke stání 2,00 m

Akční rádius 850 mílí

Maximální rychlost 22/24 uzlů

Cestovní rychlost 16/18 uzlů

Druh trupu polovýtlačný, tvaru hlubokého V

Celkový počet lůžek 4 + 2 ve 2 kajutách + salón

Max. počet osob 14

Dvě koupelny s oddělenými sprchovými kouty

Barva trupu bežová

Materiál sklolaminát

R.I.N.A CE Certifikáty

Palivová nádrž z nerezu

Zvláštní zvuková a tepelná izolace v motorovém prostoru

 Vstupní dveře do motorového prostoru 

Tlumič zařízení způsobujících hluk a vibrace 

Motory jsou zabudovány do pružných držáků

Tlumič výfuku a elektrogenerátoru

Žebrová hliníková podlaha v motorovém prostoru

Motorový prostor obložen děrovaným plechem

 Pojistná záklopka pro uzávření přívodu paliva do motoru 

Palivové filtry "Racor"

4 lodní pumpy + souhrnné čerpadlo šedých vod

VLASTNOSTI:         

TECHNICKÝ POPIS A STANDARDNÍ VYBAVENÍ: 

Specifikace vybavení Alaska 45 SEDAN číslo trupu CNDHS45049E010 

s motory 2 x Cummins QSB 5,9 440 KS ''electronic-common rail'' 



Pumpa pro čerpání mořské vody na mytí paluby a kotevního řetězu

Převod liniovými hřídely

2 čtyřlístové vrtule NI-AL-bronz

Vrtulová hřídel z nerezové oceli  2.5"

Podvodní výfuk

Příďový propeler "Side Power SE 95'' kgF

Předpříprava pro přídový trastr

Klapky (flaps) "Benett"

Pozinkovaná anoda systému uzemnění 

Manuální pumpa v případě havárie

Elektrogenerátor "Onan" 7,0 kW s podvodním výfukem

 Nabíječ akumulátoru o 80 A

 Elektronické ovládní motoru

Oddělené skupiny akumulátoru ve sklolaminátových skříních 

Ovládání a rozvodný panel v konzole pro síťové napájení  220V a 12V

Indikátor objemu nádrže odpadních vod 

Indikátor objemu palivové nádrže

Indikátor objemu nádrže na pitnou vodu 

Analogové a/digitální indikátory motoru 

Indikátor polohy kormidla 

38-litrový bojler 

Navigační světla; Reflektor osvětlující moře; Siréna 

Hodiny; Kompas; Barometr 

Teakové kormidlo 

Zásuvka k připojení na pobřežní zdroj s kabelem 20 metrů 

Kotevní vrátek  "Maxwell 2200 W" s dvěma ovládacími místy 

Kotevní naviják ''Maxwell 1000 W''

Kotva s kotevním řetězem 75 metrů o průměru 10 mm

Rezervní kormidlo 

Elektro-hydraulická pasarela ''Opacmare'' o délce 2,73 m

Výsuvný koupací žebřík z nerezové ocele s teakovou nášlapnou plošinou

Sklolaminátová koupací platforma, obložena teakem

Sklolaminátová lavička v kokpitu obložena teakem

Venkovní sprcha v kokpitu 

Halogenové osvětlení ''Suardi''

Vnější a vnitřní LED osvětlení ''Suardi''

Elektrické vypínače ''Vimar''

Teakové obklady na palubě, nášlapných plošinách a záďové platformě 

Záďové zrcadlo obložené teakem 

Předpříprava podvodních svítidel pod platformou

Záznam jména lodě v teaku 

 Nerezové zábradlí s teakovým madlem

Nerezové patníky a vodítko lana

Nerezová okna s tmavým tvrzeným sklem

Stěrače se sladkovodním mytím  ''Speich''

'Air-craft'' dveře x 2

Teakové dveře do salónu  

 Vnitřní teakové obklady 

Rozkládací stůl v salónu, nerezové nohy, teaková deska 

Teaková podlaha s javorovými pruhy 

Teakové žaluzie v salónu a kajutách 

Nerezová moskytiéra 

'Ocean Air'' na střešním otvoru v hlavní kajutě 

Granitové pracovní plochy i povrchy v kuchyni a koupelnách

Nerezový kuchyňský dřez  

130 litrová lednička + dodatečná 100 litrová lednička 

Sklokeramická varná deska (4 varné zóny)

Klasická elektrická / mikrovlnná trouba 

Radio CD přehrávač, 2+2  reproduktory

Tv-zásuvka v hlavní kajutě

Toilet "Jabsco luxury silent'' x 2

Automatické/ruční  hasicí přístroje podle normy CE 

Potahy sedacích souprav podle přání objednatele

Bežové plachty na přední skla a dveře do salónu



     Přístroj "Raymarine 60+" 

     Digitální radar / GPS "Raymarine CW120"

     Radio vysílačka VHF + DCS "Raymarine RAY240E''

     Automatický pilot  "Raymarine ST 6002"

     Anténa GPS "Raymarine Raystar 120"

     Radarová anténa "Raymarine 4 KW"

     Anténa VHF "Raymarine" 

     Fendry 6+2

     Hasicí přístroje v salónu a kajutách

     Uvazovací lana, dodatečná lana, kotva pomocná a bouřková kotva

     Záchranný vor pro 14 osob

     Záchranné vesty, záchranné kruhy, lékarna, rakety

Invertor 2 kW

'Jabsco Deck wash'' systém 

Dodatečná zvuková izolace

Sada náhradních součástek na období dvou let (zinek)

DODATEČNÉ MOŽNOSTI:

Dodatečná teplovzdušná topení ''Eberspaecher'' 5,5 kW

TV Lift Systems v salónu a TV DVD

Elektrické zvedání stolu v salónu

Palubní teakový stůl a židle 

Přídový trastr 

Svítidla podvodní pod platformou

NAVIGAČNÍ PŘÍSTROJE:

DODATEČNÉ VYBAVENÍ:

Klimatizační systém  ''Air Marine'' (chlazení a topení) 36.000 BTU ; samostatné ovládání v kajutách


