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Wymiary 

Długość całkowita    4,50 m  

Szerokość całkowita    1,92 m  

Zanurzenie      1,20 m  

Waga kadłuba        95 kg  

Waga całkowita      120 kg  

Powierzchnie żagli  

Grot          9,8 m2  

Fok          4,7 m2  

Genaker      21,8 m2  

 

Kadłub 

Kadłub jest zbudowany w konstrukcji przekładkowej z 

żywicy winyloestrowej oraz dwukierunkowej tkaniny 

szklanej szklanej typu E. Materiał wewnętrzny stanowi 

tworzywo Dyvinicel®.  

Część denna kadłuba wykonana jest w kolorze białym, 

natomiast element pokładu najczęściej w kolorze 

jasnoszarym.   

Kąty burt kokpitu zostały tak dobrane, aby zapewnić 

balastującej załodze maksimum komfortu. Kokpit pokryty 

jest warstwą antypoślizgową.   

Płetwa mieczowa i skrzynka mieczowa  

Wykonana jest w konstrukcji przekładkowej z żywicy 

epoksydowej oraz tkaniny dwukierunkowej, wypełnionej 

spienionym epoxydem.   

Szybrowa skrzynka mieczowa wyposażona jest w dwa 

poliamidowe łożyska, na których opiera się płetwa 

mieczowa.  

Płetwa sterowa i jarzmo steru  

Płetwa sterowa  wykonana jest w konstrukcji 

przekładkowej z żywicy epoksydowej oraz tkaniny 

dwukierunkowej, wypełnionej spienionym epoxydem.   

Ster wyposażony jest obrotowe jarzmo marki HOLT. Jarzmo 

wykonane jest z aluminiowych profili oraz policzków 

wykonanych z tworzywa sztucznego i wyposażone jest w 

kontrafał płetwy. Jarzmo zamocowane jest do kadłuba za 

pomocą zawiasów marki HOLT.  

Rumpel jarzma wyposażony jest w aluminiową przedłużki 

marki HOLT o długości 1067mm.  

   

Okucia  

Jacht jest okuty w elementy marki HOLT serii Performance. 

Wantowniki i sztagownik wykonane są z okuć typu U-bolt 

zamocowanych przez pokład w specjalnie do tego 

wzmocnionych miejscach. Dalszy opis połączenia want i 

sztagu znajduje się w sekcji Maszt i olinowanie.  

Na jachcie zastosowano tylne mocowanie szotów grota. 

Szoty zamocowane są z tyłu kokpitu za pomocą trójkąta 

wykonanego z dwóch lin z dyneemy zamocowanego do dna 

kokpitu. Następnie za pomocą bloczków poprowadzony jest 

do stolika z bloczkiem kabestanowym oraz knagą szczękową 

zamocowanego w środku kokpitu. System zawiera 3 bloczki z 

łożyskami kulkowymi.   

Za stolikiem szotów grota umieszczone są dwie knagi 

obrotowe do regulacji obciągacza bomu i want topowych. Ich 

funkcjonalność jest opisana w sekcji Drzewce i olinowanie 

stałe.  

Za podwięziami wantowymi zamocowane są automatyczne 

bloczki kabestanowe szotów genakera.  

Dwie szyny foka o długości 42cm wyposażone są w wózki 

wyposażone w prowadnicę zwrotną i knagę szczękową. 

Umieszczone są na specjalnie wyprofilowanych podstawach.   

Opcjonalnie zastosowane może być przełożenie 2:1 na szocie 

foka.   

W kokpicie zamocowane są dwa dekle 150mm w  centralnej 

jego części, w części rufowej jeden 100mm oraz dwa korki 

spustowe na pawęży.   

Drzewce i olinowanie stałe  

Jacht wyposażony jest w maszt wykonany z profilu ALTO 

firmy Seldén, wyposażony jest on w dwie pary regulowanych 

aluminiowych salingów oraz kompozytowa stopę masztu. 

Top masztu jest taperowany w celu zmniejszenia jego wagi 

oraz lepszej reakcji na szkwały.  

Bom wyposażony jest w outhaul z zamontowanym 

przełożeniem i knagą na spodniej części bomu.  

Na bomie zamontowany jest systemowy odwrotny obciągacz 

bomu (Gnav). Lina regulacji Gnavu knagowana jest przez 

obrotową knagę zamontowaną tuż za stolikiem grota, dzięki 

czemu sternik ma ciągłą możliwość regulacji skrętu grota.  

Wanty i sztag wykonane są z stalówki grubości 3mm. Wanty 

główne mocowane za pomocą drabinkowych wantowników. 

Sztag jest mocowany do sztagownika za pomocą talii 

bloczków do naciągu sztagu. Wanty topowe są zamocowane 

za pomocą talii potrójnych bloczków w celu dobrania 

odpowiedniego naprężenia, a jednocześnie przeciwdziała 

połamaniu topu masztu przez topowy genaker. 
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Olinowanie miękkie  

Jacht posiada  

Fały foka  - 4mm dyneema  

Fał grota   - 4mm dyneema  

Fał genakera  - 4mm dyneema  

Szot foka  - 8mm poliester  

Szot grota  - 10mm poliester  

Szot genakera - 7mm poliester  

Naciąg sztagu  - 4mm dyneema  

Pozostałe  - 4mm  poliester  

  

Żagle   

W jacht wyposażony jest w foka z dwoma listwami oraz w 

grota z czterema pełnymi listwami. Oba żagle wykonane są z 

dacronu w gatunku 4Oz. Grot opcjonalnie może być 

wykonany z innego materiału dopuszczonego przez 

Stowarzyszenie klasy Nautica 450. 

  

Genaker uszyty jest w kroju radialnym i wykonany jest z 

tkaniny Superkote 75. Genaker w wersji Race jest topowy. 

Standardowe kolory to granatowy i czerwony.   

  

Opcjonalnie żagle w standardzie regatowym wykonane są z – 

grot materiał: laminat kevlarowy, alternatywnie Dacron RS4. 

Fok: dacron w gatunku RS4 w kroju radialnym alternatywnie 

horyzontalnym.  

  

Żagle posiadają własne pokrowce.  

  

System prowadzenia genakera  

Jacht wyposażony jest w tubus wykonany z tkaniny o niskiej 

nasiąkliwości, w którym spoczywa genaker, kiedy nie jest 

postawiony. Tubus zapewnia szybkie schowanie genakera 

oraz jego gotowość do ponownego postawienia.   

  

Fał genakera jest podłączony do głowicy żagla, natomiast 

drugi koniec fału do mocowań w środkowej części genakera, 

przez co tworzy kontrafał.  

  

Fał genakera jest przeprowadzony przez system bloczków, 

 dzięki czemu, po jego naprężeniu, wysuwany jest 

automatycznie genaker bom.  

 


