EXTRA ORDINARY RIBS

GENESIS
Με τις ανέσεις των μεγάλων RIB,
την ευελιξία και οικονομία των πιο μικρών
το GENESIS31 ανεβάζει τον πήχυ,
όχι μόνο με την εξαιρετική πλεύση,
την απρόσμενη οικονομία του, αλλά και
με την ξεχωριστή προσωπικότητά του.
“Χαθείτε” στην θάλασσα.
Ταξιδέψτε παντού άνετα με ρυθμούς
κρουαζιέρας ή με ταχύτητες που
κόβουν την ανάσα, και επιστρέψτε το ίδιο
ξεκούραστοι, όπως όταν ξεκινήσατε.

31

ΜΗΚΟΣ

9.50m

ΠΛΑΤΟΣ

2.85m

ΒΑΡΟΣ

1.550kg

Δ. ΚΑΥΣΙΜΟΥ

400lt

Δ. ΝΕΡΟΥ

100lt

ΜΕΓ. ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

2x 450hp

ΕΠΙΒΑΤΕΣ

10

ΓΑΣΤΡΑ

DEEP V
2 VENTED STEPS

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΑΣΤΡΑΣ
Ο σχεδιασμός και η κατασκευή της
αποτελούν το Α και το Ω της απόδοσης του.
Σχεδιάζουμε τις γάστρες ως πρωτότυπα μοντέλα,
σε συνεργασία με την βρετανική Κ4+, Adam
Younger και τον Παναγιώτη Σαμαρτζή.
Στόχος η απόλυτη προσαρμογή του στις σύγχρονες
ανάγκες χρησιμοποιώντας σχεδιαστικές καινοτομιές.
Τα διπλά Chine εξασφαλίζουν απόλυτα στεγνή
πλεύση σε κάθε καιρό με εξαιρετικό κράτημα στους
ελιγμούς, ενώ τα δύο αεριζόμενα Steps εξασφαλίζουν
απίστευτα υψηλές επιδόσεις και οικονομία.
Το βαθύ V και ο κυρτός τύπου Convex σχεδιασμός
χαρίζουν απίστευτα μαλακή πλεύση ακόμη και
στον άσχημο καιρό.
Τα Βow-steps και το Antidive-System αποτελούν
καινοτόμα στοιχεία της TROPIDA.
Καταπλήσουν με την ομαλότητα που ξεπερνούν
τον υψηλό κυματισμό, ενώ το Antidive-System
προσφέρει ασφάλεια, αποτρέποντας τα
“καρφώματα” της πλώρης σε άσχημο καιρό.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Οι καλύτεροι σχεδιασμοί προϋποθέτουν
και την υψηλή ποιότητα κατασκευής.
Η TROPIDA χρησιμοποιεί προηγμένα τεχνολογικά
υλικά όπως vinylester resin, epoxy resin, carbon fiber,
biaxal fiber, honey comb και άλλα υψηλής ποιότητας
συνθετικά υλικά.
Αποτέλεσμα μια συμπαγή και ισχυρή κατασκευή με
παντελή απουσία ξύλου, έτσι ώστε να αποφεύγεται το
σάπισμα του με το πέρασμα των χρόνων, δημιουργώντας
έτσι, σκάφη με μεγάλη διάρκεια ζωής και επομένως
φιλικά προς το περιβάλλον.
Η κατασκευή της γάστρας γίνεται με την μέθοδο
“hand lay up” ώστε να μπορεί να ελέγχεται κάθε
τετραγωνικό εκατοστό της. Οι ενισχυτικοί δόκοι της
αποτελούν άνα ενιαίο μηχανικό σύστημα, απόλυτα
ενοποιημένο με το κυρίως σώμα και ο καθρέπτης με
ξεχωριστό δικτύωμα ενίσχυσης για μεγαλύτερη αντοχή.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
Εξίσου σημαντική με την πλεύση είναι η άνεση στο κατάστρωμα.
Κινηθείτε ελεύθερα σε όλο το σκάφος και απολαύστε τον πλήρη
εξοπλισμό και εργονομία του.
To αεροδυναμικό σχήμα της κονσόλας με τα ανατομικά καθίσματα
(με τηλεσκοπική ανάρτηση) προσφέρουν την σωστή θέση οδήγησης
για τον απόλυτο έλεγχο του σκάφους, στο βαθύ προφυλαγμένο και με
πανοραμικό πάνελ οργάνων, πηλοτήριό του.
Σχεδιασμένο να καλύψει κάθε ανάγκη, το GENESIS 31 κρύβει
μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους, τουαλέτα στην κονσόλα,
wet-bar (με ηλεκτρικό ψυγείο, βρύση και υποδοχή κουζίνας),
επιλογή Hard Top αλουμινίου, επιλογή κλειστού χώρου ύπνου στην
πλώρη και πολλά ακόμη.
Εξασφαλίζει άνετη και στεγνή πλεύση, όχι μόνο στον οδηγό,
αλλά και σε όλους τους επιβάτες του.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
• Αεροδυναμική κεντρική κονσόλα
• Παρμπρίζ με ρέλι ηλεκτροστατικής βαφής στην κονσόλα
• Δύο καθίσματα στο εμπρόσθιο τμήμα της κονσόλας
• Ανατομικός καναπές πρύμνης σχήματος «U»
• Ξαπλώστρα ηλιοθεραπείας στην πλώρη
• Aνακλινόμενα καθίσματα τύπου bucket οδηγού-συνοδηγού
• Ναυτικές ταπεσταρίες υψηλής ποιότητας
• Αεροθάλαμοι Neoprene ORCA 1670 DTEX
• Ηλεκτρικός εργάτης πλώρης με θερμικό διακόπτη
• ‘Αγκυρα τύπου BRUCE INOX, αλυσίδα
• Φώτα ναυσιπλοίας LED χωνευτά
• Φώτα καταστρώματος, εσωτερικών χώρων LED
• Κόρνα xωνευτή
• Διακόπτες LED INOX (Blue Sea)

• Δύο μπαταρίες 100Α
• Επικασσιτερωμένα καλώδια marine
• Διακόπτης επιλογής μπαταριών
• Βολτόμετρο, Δύο USB θύρες και αναπτήρας
• Πίνακας ηλεκτρικών ασφαλειών
• Αυτόματη ηλεκτρική σεντίνα
• Αυτόματη ηλεκτρική αντλία νερού
• Δύο ψυγεία πάγου στον καναπέ
• Συνθετικό teak στο κατάστρωμα
• Τάπες καυσίμων Aεροπορικού τύπου (Sea smart)
• Βυθιζόμενες δέστρες πρύμνης (Sea Smart)
• ΙΝΟΧ Κρίκος πρόσδεσης χυτός
• INOX Χωνευτές δέστρες πλώρης
• ΙΝΟΧ Τάπα πλήρωσης νερού

• ΙΝΟΧ Χωνευτό ντους στην πρύμνη
• ΙΝΟΧ Αποστραγγιστικά & τάπες
• ΙΝΟΧ Εξαεριστικά
• INOX Περιστροφικά κλείστρα
• ΙΝΟΧ Kλείστρα με κλειδαριά
• ΙΝΟΧ Χειρολαβές ΤROPIDA
• ΙΝΟΧ Τηλεσκοπική σκάλα μπάνιου
• Καπάκι σκάλας μπάνιου
• Αποθηκευτικός χώρος για σχοινιά στην πλώρη
• Μεγάλος αποθηκευτικός χώρος πλώρης
• Πλευρικά ντουλάπια στον αποθηκευτικό χώρο πλώρης
• Ντουλαπάκι κονσόλας και δίχτυ μικρών αντικειμένων
• Χειροκίνητη τρόμπα πλήρωσης αεροθαλάμων

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
• Τηλεσκοπική ανάρτηση SHOXS στα καθίσματα
• Δύο επιπλέον καθίσματα τύπου bucket
• Μηχανισμός μετακίνησης καθίσματος
• Δύο ανακλινόμενα καθίσματα στον καναπέ
• Xώρος ύπνου στην πλώρη
• Τ-top Αλουμινίου
• Wetbar με νεροχύτη και βρύση
• Ηλεκτρικό ψυγείο στο Wetbar
• Ηλεκτρικός εργάτης πρύμνης με άγκυρα
• Τηλεχειρισμός εργάτη πρύμνης & πλώρης
• Mετρητής καδένας εργάτη
• Hλεκτρική ή Χημική ναυτική τουαλέτα

• Hλεκτρικό ή αφαιρούμενο τραπέζι στον καναπέ
• Ηλεκτρικό άνοιγμα καπακιών
• GPS 9’’ με βυθόμετρο
• GPS 12’’ με βυθόμετρο
• VHF
• C-Zone (δύκτιο ψηφιακού ελέγχου ηλ. συστημάτων)
• Ηχοσύστημα FUSION APOLLO με τέσσερα ηχεία
• Επιπλέον ηχεία
• Ασύρματος φορτηστής κινητού
• Βυθιζόμενο φωτιστικό καταστώματος LED
• Υποβρύχια φώτα πρύμνης LED
• Hλεκτροϋδραυλικά flaps

• Hλεκτροϋδραυλικό μπρακέτο
• Quick lock device
• Τέντα ηλίου με πυλώνες Carbon fiber
• Τέντα πρύμνης αναδιπλούμενη
• Carbon fiber στο ταμπλώ
• Ποτηροθήκες
• Ξύλο teak στο δάπεδο
• Συνθετικό αφρώδες στο δάπεδο
• Ηλεκτρική τρόμπα πλήρωσης αεροθάλαμων
• Τέντα σκάφους parking
• Kάλυμμα κονσόλας

Genesis of freedom ...
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