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Q30
STANDARD SPECIFIKÁCIÓ

Műszaki speci káció
Hajótest teljes hossz: ...............................................9,3m
Szélesség: .....................................................................2,2m
Merülés:.........................................................................0,6m
Súly:.................................................................................1600 kg
Lassú Utazósebesség ..............................................6 csomó (11,2km/h)
Utazósebesség:..........................................................9 csomó (16,7 km/h)
Max sebesség: ............................................................15 csomó (27,8 km/h)
Hatótáv Lassú utazósebességgel:......................10 óra - 60 tengeri mérföld (111 km)
Hatótávolság Utazósebességgel: ......................5 óra - 42 tengeri mérföld (78 km)
Hatótávolság Max.sebességgel: .........................1,5 óra - 22 tengeri mérföld (41 km)

Meghajtás
Motor ...................................................2x Torqueedo Cruise 10FP POD
Akkumulátor......................................30KWh Torqueedo líthium akkumulátorcsomag (40KWh opcionálisan)
Töltő......................................................Torqueedo akkumulátortöltő (opcionálisan 3 fázisú gyorstöltés)
Kormányzás .......................................Steer-by-wire, elektronikus, függetlenül forgatható POD kormányzás, és
joystick alapú vezérlés a kikötői manőverekhez.
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Általános
Szállítható személyek száma ................................8 fő
CE minősítés ..............................................................“C” kategória (belvíz és part menti tengeri hajózás)
Önürítő kokpit
Hajótest:........................................................................Vízvonal alatti és feletti rész, vákuminfúzióval készült vinilészter
E-Glass szendvics szerkezet, újrahasznosított PET hab maggal.
Fehér gelcoat alapkiépítésként
Fedélzet: .......................................................................Vákuminfúzióval készült vinilészter E-Glass szendvics
szerkezet, újrahasznosított PET palackokból készült hab
maggal. Fehér gelcoat alapkiépítésként

Elektromos rendszerek
Fedélzeti akkumulátor .............................................12V/20Ah líthium akkumulátor
Elektromos elosztó rendszer: ..............................Empribus digitális kapcsoló rendszer
Kapcsolótábla és navigáció:..................................Egyedi iPad alkalmazás (opcionálisan digitális kapcsolók)
Navigációs fények.....................................................LED navigációs lámpák - 360 fokos fehér fény kivehető
árbocrúdon
Külső világítás .............................................................Fedélzet és a bútorok alá süllyesztett LED világítás
Kabin világítás.............................................................LED spotlámpák és LED süllyesztett kabinfény
Csatlakozók .................................................................4 x 5V USB csatlakozók a kabinban és a kormányállásnál
Hűtő:...............................................................................Isotherm 16 literes hűtőszekrény (második hűtő opcionálisan)

Deck és kabin felszerelések
Deck ...............................................................................Fehér gelcoat, csúszásmentes felülettel
Cockpit..........................................................................Természetes FSC minősített teak borítás
Fürdőlétra .....................................................................Hajótestbe visszahúzódó, rozsdamentes acél fürdőlétra
Kikötőbikák ..................................................................6 db alacsony pro lú, összecsukható rozsdamentes acél bikák
Ülések: ...........................................................................Két ülés a kormányállásban, négy a cockpit asztal körül
Napozóterasz .............................................................Két személyes napozóágy a far fedélzeten
Kabin ablakok..............................................................6mm vastag edzett, sötétített biztonsági üveg
Kabin szivacsok ..........................................................Orrfedélzeti napozóágyként is használható kabinszivacsok
Cockpit szivacsok .....................................................Vízlepergető, könnyen tisztítható Sunbrella anyagból
Zászlórúd ......................................................................Teak zászlórúd

Vízrendszer
Édesvíz tartály.............................................................50 literes édesvíz tartály
Fekáliatartály ...............................................................50 literes tartály
Édesvíz szivattyú .......................................................Shur o Aqua King Standard 3.0
Elektromos fenékvíz szivattyú..............................Shur o GPM700
Manuals fenékvíz pumpa .......................................Kézi fenékvíz pumpa a kabinban
WC .................................................................................Tekma Nano Compact elektromos WC
Fedélzeti zuhany........................................................Whale Twist Shower a fürdőlétra mellett
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Opcionális felszerelések

Egyedi színű hajótest

Egyedi színű deck

Egyedi színű kabin kárpitozás

Hajótestbe integrált vékony kék lézer oldalfény

Egyedi színű cockpit
kárpitozás

Teak orrfedélzet

Karbon keménytető

Horgony csomag

Szintetikus teak
orrfedélzet

Levehető napvitorla -karbon oszlopokkal

Második hűtő/fagyasztó

3 fázisú gyorstöltő
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Szintetikus teak cockpit
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Kapcsolat
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