predstavljamo

grand

silver line S420

Konzola deluxe.

Za doplačilo je stopnička na premcu …

… in na krmi
TEHNIČNI PODATKI

GRAND SILVER LINE S420

Dolžina
Širina
Premer tubusov
Maksimalna moč motorja
Maksimalno število oseb
Prodajalec

L

Kanadski proizvajalec napihljivih čolnov grand je
predstavil nov model iz linije Silver Line, S420.

adjedelnica Grand, s proizvodnjo v Ukrajini in sedežem v Kanadi, je uveljavljen proizvajalec napihljivih čolnov in eden
redkih, ki nudi kupcem možnost izbire materiala za tubuse med
PVC (5-plastni Myrasol) in dražjim, a bolj vzdržljivim hypalonom.

Grand silver line S420
To je čoln s trdim dnom iz poliestra in na to osnovo pritrjenimi
napihljivimi tubusi premera 46 centimetrov. Mednarodna oznaka ali če hočete naziv za takšne gumenjake je RIB (Rigid Inflatable
Boats), kar ne bi bilo nič posebnega, če ne bi bil trup oblikovan
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drugače od večine poznanih. Grand silver line S420, ki je po besedah slovenskega zastopnika naslednik modela S370, ima nov trup,
poimenovan HSH. Poenostavljeno to pomeni višje boke poliestrskega dela čolna. Od predhodnika se razlikuje še po precej širšem
premčnem delu in optimiziranem izkoristku prostora. Kupec lahko glede na namen uporabe izbira med izvedbama sport in deluxe.
Čoln je sicer popolnoma enak, razlika je v konzoli, ki je pri izvedbi
sport vzdolžna, imenujejo jo tudi 'jahač', volan, armaturka in sedišče so v enem delu, medtem ko je izvedba deluxe dvodelna in z
volansko konzolo, ločeno od sedežnega dela.

4,20 m
1,95 m
46 cm
50
8
MOTO-NAUTIKA, Zoran Resnik s.p.
Ptujska cesta 63,
2204 Miklavž pri Mariboru
Internet www.moto-nautika.com
Telefon +386 (0)2 629 04 00

»

Slovenski zastopnik daje podaljšan garancijski rok 5 let na
modele s tubusi iz PVC-ja in 10 let na hypalonske.«

Veliko opreme
Čolni grand so kvalitetni, ročno izdelani, z dobro osnovno opremo, nudijo pa tudi veliko izbiro dodatne opreme,
ki prispeva k večjemu udobju in ne nazadnje tudi uporabnosti ter lepšemu videzu. Lahko si omislite stopničko na
premcu, ki bo obložena s tikovino in bo obenem olajšala sestop na kopno, kot sidranje, saj so tam tudi kolešček
in bitvi. Pod oblazinjenim sediščem na premcu je sidrni
prostor, dovolj velik za spravilo sidra in varnostne opreme.
Pri izvedbi deluxe je oblazinjen sedež na sprednji strani

Inačica sport
z vzdolžnim
sediščem.

volanske konzole, spodaj pa seveda še skladiščni prostor.
Volanska konzola pri tej inačici je resnično luksuzna, dovolj je prostora za namestitev vseh instrumentov, pregledna in z dobro dimenzioniranim vetrobranskim steklom,
zaščitenim z inox cevjo, ki je uporabna tudi kot držalo
med plovbo. Pod sediščem za krmarja in sopotnika je prostor za rezervoar za gorivo, na krmnem delu pa se lahko
namesti uporaben targa lok, kjer najdejo svoje mesto luči.
Na zaključke tubusov vam po naročilu vgradijo stopnički, po želji obloženi s tikovino.
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grand silver line S420

Uporabnost
Silver line S420 je registriran za kar osem
oseb, a je takšna dolžina, kljub temu da gre
za nadpovprečno prostoren napihljiv čoln,
vseeno najprimernejša za plovbo do štirih
odraslih. Nedvomno je pri tem čolnu še
posebej zanimiva HSH oblika trupa, ki po
zagotovilu proizvajalca pripomore k boljši stabilnosti in poveča vzgon in nosilnost,
zato bi naj bila nižja tudi poraba goriva.
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»

Poenostavljeno
HSH pomeni višje
boke poliestrskega
dela čolna.«

Med glisiranjem zaradi večje oddaljenosti
tubusov od vode pride do manj kontakta,
zato tudi manj prši in potniki ostajajo bolj
suhi. Posebnost čolnov grand je tudi oster
in globok premčni del trupa, ki zato dobro
reže valove. Proizvajalec priporoča za model S420 motorje do 50 konjskih moči, slovenski zastopnik pa daje podaljšan garancijski rok 5 let na modele s tubusi iz PVCja in 10 let na hypalonske. 
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