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Technická specifikace
Dulkan D420 DZ PRO
-

kvalitní zpracování, kvalitní technologie a materiály s původem v EU,
zesílený materiál německého výrobce Mehler – VALMEX® boat 7330
5 let záruka na materiál a zpracování, 2 roky záruka pro profesionální použití (hasiči, armáda,
záchranáři),
ověřený a funkční design, certifikace dle EN ISO 6185,
velká stabilita díky bezpečné 4-komorové konstrukci zajišťující velký vztlak,
nízká hmotnost a tím vysoká operativnost (lze použít za ztížených podmínek a v místech se
špatným přístupem),
po obvodu nalepeny reflexní pásky pro viditelnost v noci,
široká škála funkčního příslušenství
ke člunům dodáváme lodní motory Suzuki, Tohatsu, Evinrude, Mercury

Dulkan D420DZ PRO - profesionální řada je určena především pro hasiče, záchranáře
a armádu. Loď je konstruována ze zesílených materiálů německého výrobce Mehler – VALMEX®
boat 7330.
Obvodový válec má robustní segmentovou konstrukci, respektující zákony hydrodynamiky.
Má 4 bezpečnostní komory, které jsou opatřeny ventily se systémem PUSH/PUSH se zesílenou
konstrukcí. Zvětšený průměr válce zvyšuje nosnost, plovatelnost, celkovou tuhost konstrukce a tím
bezpečnost. Dvě sedačky uvnitř člunu jsou plynule posunovatelné v podélném směru, což umožňuje
variabilně měnit uspořádání vnitřního prostoru nebo sedačky úplně vyjmout a získat tak celistvý
prostor. Obvod člunu lemuje bezpečnostní lano. Bezpečnostní lano je také uvnitř člunu. Je upevněno
v masivních dvojitých úchytech, do kterých lze upevnit pomocí karabin různé prvky výbavy
a materiálu. Na vnitřní straně válců jsou uchycená 4 pádla.
Skládací deskové dno je kombinováno s nafukovacím kýlem. Zvenku je dno tvarováno do
V-profilu, což dává člunu výborné jízdní vlastnosti. Kýl umožňuje ovladatelnost i při jízdě ve skluzu.
Uvnitř je rovná, stabilní a odolná podlážka spojena příčnými H-profily a podélně vyztužena silnými
hliníkovými profily. Povrch podlážky je opatřen protiskluzem. Samotná podlážka je zhotovena
z překližky s voděvzdorným lepením.
Technická data:
Délka vnější [cm]
Šířka vnější [cm]
Délka vnitřní [cm]
Šířka vnitřní [cm]
Počet vzduchových komor
Maximální nosnost [kg]
Maximální počet osob
Hmotnost netto [kg]

420
185
280
85
4 + kýl
900
6
90

Kompatibilita s lodními motory:
-

Suzuki, Tohatsu, Evinrude, Mercury do maximálního výkonu 22 kW / 30 HP.
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