מפרט טכני "ארי הים"
נתונים כללים
דגם

NORDIA 61- KETCH

אורך

 18.62מ'

רוחב

 5.05מ'

שוקע

 2.85מ'

דחי

 48טון

גובה תרנים

ראשי 23 :מ' מאסף 15.7 :מ'

חומר בניה

ברזל

שנת השקה

1993

כושר שייט

ספינת אימונים ,כושר שייט ל  24מפליגים.

הספנה אחרונה

קיץ 2017

קלס של לוידס

100A1

הערות

בניה עצמית קלס
של לוידס 100A1

עד שנת 2008

סיפון

הערות

כריות ישיבה
בקוקפיט

 5כריות ישיבה north sail

חדשות

הטצ'ים

 7הטצ'ים lewmar ocean 60

חדשים

כיסויים

כיסויים להטצ'ים כננת עוגן ארגז שירות
מכשירים בקוקפיט וכיסויים לקוקפיט north sail

חדשים

איזיפק

איזיפק לראשי ולמאסף north sail

חדשים

מפרשים

חלוץ 70 :מ"ר ,ראשי 91 :מ"ר ,מאסף 25 :מ"ר
north sail

ראשי וחלוץ
חדשים

ראשי C.Q.R :ק"ג 50

סוג ומשקל עוגנים
משני C.Q.R :ק"ג 35

שרשרת עוגן

 12מ"מ  140 /מ'

כננת עוגן

אנכית lewmar V8 2.5 kw

מגלול חלוץ

profurl c520

רפסודות הצלה
שטיחי סיפון
משאבת עזר דיזל
ניידת

חדשה
חדש

 4רפסודות ל  6אנשים  ocean goingשל חברת
viking
TREADMASTER - M

כושר שייט עד
דצמבר 2018

חדשים

קבינות

הערות

חרטום

 6מיטות שירותים חשמליים ושירותים ידניים,
כיור רחצה ,מחסן חרטום גדול ותא שרשרת.

סלון

 9מיטות ,שולחן ניווט ,שולחן אוכל גדול,
טלויזיה ".32

מטבח

מטבח חדש תנור אפיה וכיריים חשמליים
 220Vגודל ביתי ,קולט אדים חדש ,שני כיורים
חדשים מים חמים וקרים ,תמי .4

ירכתיים

 3מיטות קבינה נפרדת שירותים ומקלחת.

שירותים

שני שרותים חשמליים חדשים -JABSCO 1024
 58240גודל ביתי .ושירותים אחד ידני.

מקלחת

מקלחת אחת מגורי ירכתיים

מקררים/פריזר

שני מקררים ופריזר  220Vגדולים.

מכונה
מנוע ראשי
גנרטור

הערות
 300כ"ס CATERPILLAR3116 -

שע"מ 12,500

FISCHER PANDA 25X3 KVA

שע"מ 9,000

מיכלי דלק

ראשי 2,700 :ל' ,יומי 100 :ל'

מיכלי מים

קדמי 1,500 :ל' ,אחורי 1,000 :ל'

מיכלי ביוב

חרטום 200 :ל' ,סלון 400 :ל' ירכתיים 250 :ל'

צריכת דלק

מנוע 22 :ל"ש ,גנרטור 5 :ל"ש

גיר

חדשים

TWIN DISC MG-5050 1:2.45

מדחף

שמאלי  4להבים

מדחף חרטום

VETUS 130KGF 24V

שאיבת שיפוליים

משאבה מרכזית  220Vשאיבה מכל המדורים
דרך סעפת מרכזית

מערכת מים מתוקים

צנרת  PEXחדשה משאבה ראשית 220V
חדשה עם הידרופור ומשאבת עזר 24V

דוד מים חמים

 60ליטר 220V

מערכת חשמל

220V, 24V, 12V

מטעני מצברים

sterling power- pro charge ultra-24V-20a terling
power- pro charge ultra-24V-30a

מצברים

 9מצברים בספינה.

מיזוג אויר

מערכת מיזוג אויר ימית לכל הספינה.

מערכת היגוי

הידראולית של KOBALT

חדש

חדשה

ניווט ואלקטרוניקה
מצפן אלקטרוני

חדשה

הערות
maretron ssc200

מצפן מגנטי
מכ"מ ראשי

simrad 4kw

מכ"מ משני

simrad 4G

תווין מפות ראשי
CHARTPLLOTER

simrad NSS12

תווין מפות משני
CHARTPLLOTER

simrad NSS9 evo2

KODEN CVS – 118MKII

ICOM - class B transponder MA-500TR

B&G צג של

חדש

Maretron- WSO 100 ULTRASONIC WIND AND
WEATHER TRANSDUSER

חדשה
שתי יחידות
חדשה

AIS
מד רוח

SAILOR RT2048

 שולחןV.H.F מקמ"ש
ניווט

SAILOR 6215 VHF DSC

V.H.F-D.S.C מקמ"ש
גשר

JRC NCR300A 24V

חדש

מד עומק
ECHOSOUNDER

IRIDIUM EXTREME 9575
PA-DAAM-0032 USB+MP3 60W
TELEFIRE TSA-1000
VISONIC

NAVTEX
טלפון לוויני
מערכת כריזה
GMDSS  ניידV.H.F
מערכת גילוי אש
מערכת אזעקה

