Miért válassza a felfújható csónakot,
s közülük miért éppen a Zodiac-ot?
A hagyományos csónakokhoz képest a
felfújhatóknak néhány alapvet el nyük van :
biztonságosabbak, könnyebbek,
praktikusabbak és gazdaságosabbak.
Kivételes biztonság
Megnyugtató stabilitás :
A nagy felfújható töml knek és az alacsonyan elhelyezked
súlypontnak köszönhet en a Zodiac stabilitása olyan jó, hogy
normál körülmények között gyakorlatilag képtelenség elsüllyeszteni.
Ezt a különleges min séget, amely alapvet a biztonságos
hajózáshoz, különösen a búvárok és a horgászok értékelik.

Biztonság, felhajtóer , elsüllyeszthetetlenség :
A Zodiac felfújható töml i több egymástól elszigetelt részb l állnak,
melyek között kúpos válaszfal található. Ezeknek olyan nagy a
leveg tartaléka, hogy a hajó stabil és elsüllyeszthetetlen marad
még akkor is, ha valamelyik különálló légkamra le van eresztve.
Kivételes terhelhet ség :
A képen 12 futballista álla Zodiac-ban,és az még mindig képes
nagyobb terhelésre és man verezésre anélkül, hogy víz kerülne a
hajóba. Ez azért lehetséges, mert a Zodiac felhajtóereje a jóval
felülmúlja a hagyományos csónakokét, így a teherbírása is sokkal
nagyobb.

Praktikus minden szempontból
Könny , egyszer vízre tenni vagy kihúzni a partra: a Zodiac egy
pillanat alatt használatba vehet , és igen sokféle módon lehet
hajózni vele.
Könny tárolni
Leeresztve és összehajtva a Zodiac olyan kis helyet
igényel, hogy szállítani és tárolni rendkívül könny .
Beleférne a m anyag hajó az autó csomagtartójába, vagy
elférne otthon a szekrényben vagy a garázs sarkában?

Majdnem olyan könny , mint a leveg
Vegyen szemügyre egy felfújható hajót. Látja az anyagát, a fa
tükröt, a szerelvényeket , de megfeledkezik arról, hogy a hajó
formáját az a leveg adja meg, amely kitölti a felfújható kílt és a f
töml ket. Ezt figyelembe véve már alig meglep , hogy a Zodiac
teljesen felfújható változatai háromszor is könnyebbek lehetnek a
hagyományos hajóknál.
Milyen méretben? Milyen nehéz?
Kezdve a teljesen felfújható padlójú Fastroller-t l a YL600RL
m anyag padlós luxus típusig, a Zodiac olyan modellválasztékot
kínál, amely minden igényhez párosítható. Miel tt azonban
választana a Zodiac-ok közül, azt a kérdést kell önmagának
feltennie, hogy milyen méretet és milyen súlyt képzel el.

A méret :
A méret meghatározza , hogy mekkora a hely és a
befogadóképesség a fedélzeten.
A méret egyenesen maghatározza a teljesítmény szintjét is: a
nagyobb hajó stabilabb, kényelmesebb és hamarabb hozható
siklásba. (siklásba jövetel = egy átmeneti állapot, amikor a hajó
átszeli a saját orrhullámait, és egy alacsony sebesség
állapotból, amikor a vizet tolja maga el tt, a sikló állapotba lép
át, amikor a víz fölött siklik.)

A tömeg :
30 kg alatt a Zodiac-ja pehelysúlyú: ez alapvet en fontos egy
boci" (segédhajó) esetében.
30 és 100 kg között a hajót 2-3 ember kényelmesen tudja kézzel
mozgatni.

100 és 150 kg között egy kézikocsi vagy egy pár vízrebocsátó
kerék szükséges.
150 kg fölött utánfutóra van szükség. Ugyanakkor, mivel a
felfújható hajó könnyebb a merevnél, a vontatás és a vízretétel
kevés problémát jelenthet.

Gazdaságos sport
A Zodiac csónak a hajózást gazdaságos sporttá változtatják: olcsóbb
a vásárláskor és a fenntartáskor egyaránt, mint a hasonló színvonalú
m anyag hajó.
Egyszer bb fenntartás
Ha alaposan és rendszeresen karbantartja Zodiac-ot, az sok-sok évig
életképes. Ráadásul a fenntartás egyszer és olcsó is. Mossa le a
töml ket szappanos vízzel, locsoló töml segítségével öblítse le, így
eltávolítja a homokot és a kis kagylókat is, távolítsa el a kátránynyomokat, és a Zodiac útra kész.
A gazdaságos hajó
Kisebb motorra van szükség a Zodiac kiváló teljesítmény
üzemeltetéséhez, mint a hagyományos csónakok esetében, ezért a
használata olcsóbb. A karbantartás olcsó, könny eladni egy jó áron,
mivel kevesebbe kerül a fenntartása. A Zodiac-kal a hajózás
gazdaságos lehet.

A legendás strapabírás
A Zodiac név a min ség és biztonság szinonímája: a Zodiac
felfújható csónakok rendkívül ellenállóan a legnehezebb
körülmények között is.
Strongan Duotex : az anyogok új generációja
(A képeken a StronganTM DoutexTM dupla szálas jellege látszik).
Tökéletesen légtartó és figyelemre méltóan strapabíró: az anyagot
egészen molekuláris mélységig alaposan megvizsgálták és
tesztelték, hogy minden részletébe kiváló min séget nyújtson. Az
eredmény egy olyan új anyag felület felvíve egy hordozóanyagra,
amely jobban ellenálla vágásoknak (több, mint 50%-ban), a
dörzsállóbb (több, mint 50%-ban), és az id járás viszontagságai
ellen is védettebb.
5 éves gyártói szavatosság
A Zodiac már több, mint 50 éve gyárt hajókat (a gyár maga már
több mint 100 éves), tehát a vev inek tradicionális szolgáltatást,
szervízt, szavatosságot és alkatrész-ellátást tud nyújtani. Amikor a
Zodiac-ot választja, 5 év gyári garanciát kap a hajó anyagára
vonatkozóan, s ez a garancia a világ több, mint 80 országában
érvényes. (Részletes tájékoztatást keresked jét l kaphat a
feltételekr l.)

Thermo-kötés: a Zodiac kizárólagos sajátja
A léghajózási technológiából átvett iparilag szervezett, robotizált
"h kötés" technológia garantálja az állandóan kiváló min ségi
szintet, a precíz kivitelt és a maximális ellenálló képességet.
Drákói tesztelés folyamatosan
Az alapanyagokat, azoknak légtartását, a hegesztések min ségét
olyan tesztsorozatokkal vizsgálják a hajókon, amelyek messze
meghaladják a normál terhelés szintjét. Tekintse meg a katalógus
képsorait, hogyan áll ellen 250 kg teherrel megrakva a Mark 2C
Futura Fastroller a 15 m magasról végrehajtott leejtési tesztnek,
illetve annak a tesznek, amikor ingaszer en a partfalnak csapódik.
A megbízhatóság biztosításáért minden típust gyakorlati tesztnek
vetik alá természetes körülmények között, mindenféle terhelés,
víz- és id járási viszonyok között.
Könnyen javítható
Kisebb javításokat egyszer en, a hajóhoz kapott használati
utasítás és javító készlet segítségével, minden szaktudás nélkül el
lehet végezni.

Testformák és padlófajták választéka
A Zodiac modellek sokaságát ajánlja,
alkalmazkodni próbál a rengeteg felhasználási
módhoz és a használók ízléséhez. Test-típusok:
teljesen felfújható vagy félmerev típusok.
FELFÚJHATÓ TÍPUSOK
o Lapos test : Ez a testforma általában lécmerevítés padlóval párosul, tehát
könny és gyorsan összepakolható
bocinak ideális. Általában olyan hajónak
ajánljuk, aminek nem kell siklásba jönni,
vagy nagy távolságokat megtenni.
o V-alakú test : A felfújható kíl és a merev
padlószerkezet kombinációjával jön létre.
A testforma el segíti a siklásba jövést és
javítja a hajó viselkedését.
o Futura testforma (csak a Zodiac-nál) : A
nagyobb, teljesen felfújható hajóknál
alkalmazott forma. Optimalizálja a hajó
viselkedését, nagyon kényelmes.
FÉLMEREV HAJÓK
A test üvegszálas m anyagból készül, amelyre
egy felfújható töml csatlakozik a stabilitás és
biztonság növelése érdekében.
o Különösen kiváló , ha sokat hajózik
hullámos vizeken,

o
o

a mély V-forma biztosítja a nagy
hullámokon való átvágást,
a hátrafelé csökken V-forma
könnyebben siklik még nagy terhelésnél
is.

Milyen padlót és milyen dekket válasszunk?
A teljesen felfújható hajóknál :
o A padló befolyásolja a hajó teljes súlyát és az
összeállítás nehézségi fokát és id igényét.
o Ha nomád hajózásra vágyik, olyan padlót
válasszon, amit a helyén hagyhat, lehet a lécmerevítések, vagy felgörgethet kemény
padló, vagy a legkönnyebb és leggyorsabb
megoldás, a H2 leveg s padló. (A Zodiac
felújította a teljesen felfújható koncepciót: a
felfújható nagynyomású leveg s padló 2
anyagrétegb l áll, melyet poliészter
keresztöltések ezrei tartanak össze. Nagy
nyomásra felfújva ez a szerkezet olyan
merevvé válik, mint a hagyományos padló, de
sokkal könnyebb, és kevesebb helyet foglal
el. Érintésre puha, felfogja az ütéseket,
szakításálló.
Ha csak szezononként néhányszor tervezi a
hajó összeállítását, a hagyományos
padlólemezes, hosszmerevít s kivitel ideális
alternatíva. Választhat a tengeri kivitel
rétegelt lemez és az alumínium (különlegesen
ütésálló) vagy a kompozit (igen könny ) padló
közül .
A félmerev hajóknál :
o A fedélzet lehet teljesen felszerelt: ülésekkel,
tároló dobozokkal.
o Az üres dekk azok számára ideális, akik nagy
szabad felületre vágynak (pl. sok utas vagy
felszerelés szállítására), vagy saját maguk
akarják a bels teret kialakítani.
o Eltávolítható töml : a Zodiac félmerev
hajóinak többségénél a töml külön egység,
melyet fel lehet húzni a m anyag hajótestre a
hajó orra fel l. Így könnyebb lehet a tárolás,
szállítás, javítás.

Zodiac tartozékok
Tartozékok teljes választékával állunk rendelkezésére, mellyel hajóját
igényeinek megfelel en kiegészítheti, felszerelheti. A kínálatból :
különféle ülések, kormánykonzolok, takaróponyvák és naptet k, tároló- és
hordozótáskák, fürd létrák, szállítókerekek, speciális szerelvények (pl.
horgászbottartó, rendszámtáblatartó stb.), ápoló szerek, javító anyagok stb.
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