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Λ Ε Μ Β Ο Σ  ΠΛΑΣΤΙΚΗ  ΜΗΚΟΥΣ  3,75 Μ 

ΡΕ  375 fishboat 

Κατηγορία σχεδιασμού  Δ (D) 

Άτομα 4 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Μήκος: 3,750 Μ 

Πλάτος: 1,640 Μ 

Ύψος: 0,780 Μ        Kαθρ.στήριξης μηχ.: 0,495 Μ 

Τοίχωμα: ΔΙΠΛΟ 

Όγκος εσωτερικός: 0,55 Μ3  Κλειστός όγκος εντός των τοιχωμάτων χωρίς    
εισροή υδάτων. Προσμετράται αναλογικά στην άνωση τής λέμβου. 

Εκτόπισμα: 1,5 Μ3 

Μηχανή: Εξωλέμβια έως 25 ΗΡ, μακρύ ποδάρι (long) 

Ταχύτητα: 20 miles ( 2 άτομα, γεμάτο ρεζερβουάρ, ήσυχη θάλασσα) 

Υλικό κατασκευής: Γραμμικό πολυαιθυλένιο (LMDPE) με σταθ. UV. 

Μέθοδος κατασκευής: Περιστροφική χύτευση (Rotational molding) ολόσωμου                               
φορέα (μονοκόμματο χωρίς ραφές) 

Γόμωση: Αέρας 

Χρωματισμός : Προχρωματισμένο υλικό (precoloured material) 

Αριθμός θέσεων: 4 (2 ενσωματωμένες στο πίσω μέρος, 2 σε  ξύλινο κάθισμα                           
των 2 ατόμων στο μέσον, ή εναλλακτικά σε 1 ενσωματωμένη στο εμπρόσθιο 
μέρος.)  

Bάρος άφορτου σκάφους:                         157 κιλά 

Βάρος μηχανής:                                            48 κιλά 

Απόβαρο                                                      205 κιλά  

Βάρος φορητού εξοπλισμού:                       25 κιλά 

Βάρος φορητών δεξαμενών:                        22 κιλά 

Ωφέλιμο φορτίο:                                          340 κιλά 

Βάρος επιβατών:                                         300 κιλά 

Βάρος αποσκευών:                                       40 κιλά           

Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο:                  387 κιλά 

Συνολικό φορτίο:                                         592 Kιλά  

Σχέδιο: Τύπου ψαράδικου, με γάστρα στο κέντρο. 

Eξοπλισμός: Η λέμβος διαθέτει 2 κουπιά κορμού αλουμινίου - πτερύγων  
πλαστικών, υποδοχές κουπιών, ΟΚΙ δεσίματος σε προβλήτα, καπάκι ξύλινο για 
τον  χώρο της άγκυρας.   
 
 

        ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΛΕΜΒΟΥ 

   ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ – ΕΦΟΔΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΠΛΟΥ 

 
                  Ο τελικός χρήστης τής λέμβου πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω: 
 

 Να ακολουθεί τούς κανονισμούς ναυσιπλοΐας 
 

 Να είναι προμηθευμένος με τα νόμιμα έγγραφα  
1. Άδεια πλόων λέμβου (λήγει κάθε 4 χρόνια) 
2. Άδεια αλιείας σκάφους (λήγει κάθε 2 χρόνια) 
3. Ασφάλεια σκάφους 
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4. Ατομική άδεια αλιείας 
5. VHF με νόμιμη άδεια (αν υπάρχει) 

 

 Να έχει προμηθευτεί τα απαραίτητα εφόδια για την λέμβο 
1. Σωσίβια ατομικά αδείας + 1 
2. Κυκλικό σωσίβιο 1 
3. Βεγγαλικά χεριού 3 + καπνογόνο 1 
4. Πυροσβεστήρα σκόνης ή CO2  
5. Λευκό περίβλεπτο φανό 1  
6. Τρίφωτη λυχνία 1 
7. Σχοινί για ρυμούλκηση 
8. Αγκυρα με αλυσίδα ή σχοινί 1 
9. Αντλία χειροκίνητη ή κουβάς νερού 1 

 

 Εφ’όσον θέλει να προσθέσει κάποιο αξεσουάρ, πρέπει οι τρύπες πού θα 
γίνουν να στεγανοποιούνται, για να διατηρείται στεγνός ο εσωτερικός χώρος 
τής λέμβου, έτσι ώστε να λειτουργεί η φυσική άνωση της.   
 

 Σε περίπτωση τρυπήματος, απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο έμπορο ή 
στο εργοστάσιο κατασκευής. 

 

 Πρέπει να γνωρίζει ότι η λέμβος είναι κατηγορίας σχεδιασμού D, και δεν 
μπορεί να απομακρύνεται πάνω από 3 μίλια από την ακτή και 6 μίλια από 
σημείο διάσωσης. 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος κατάκλισης από νερό όταν τα 
κύματα είναι μεγάλα ή η ταχύτητα είναι τέτοια που τα νερά μπαίνουν μέσα 
στη λέμβο. Η λέμβος είναι εξοπλισμένη με ανεπίστροφη βαλβίδα απορροής 
του νερού αλλά δεν είναι βέβαιο ότι μπορεί να αδειάσει η λέμβος. Αν συμβεί 
κάτι φορέστε τα ατομικά σωσίβια και κάντε ότι επιβάλλεται από πλευράς 
σημάτων και ειδοποίησης. Η λέμβος είναι διπλού τοιχώματος και επιπλέει 
ακόμη και γεμάτη με νερό. Για να γεμίσει το εσωτερικό της, πρέπει να έχει 
τρυπήσει ή να έχουν μπει λάθος βίδες, πριτσίνια κλπ , αλλά και σε αυτή την 
περίπτωση θα απαιτηθεί αρκετή ώρα μέχρι να γεμίσει το εσωτερικό της 

 Υπάρχει πάντα η πιθανότητα φωτιάς ή πυρκαγιάς, από τσιγάρο ή σπινθήρα 
μηχανής ή αυτανάφλεξη καυσίμου ή έκρηξη μπαταρίας. Καλό είναι να είναι 
προστατευμένα έναντι του ηλιακού φωτός και θερμότητας το δοχείο 
καυσίμων και η μπαταρία, και ότι προμήθειες μπορεί να πάρουν φωτιά να 
είναι σε άλλο σημείο. Καλό είναι να υπάρχει κάποιος κουβάς ή κενό δοχείο 
ανοιχτό ώστε να είναι δυνατόν να πέσει νερό στην εστία της φωτιάς. Το 
υλικό κατασκευής δεν εκρήγνυται, δεν λειώνει εύκολα, καίγεται με ήρεμη και 
αργή φλόγα. Είναι εύκολο να σβήσει μία τέτοια φωτιά. 
 
 

 

http://www.rotosal.gr/
http://www.rotoseptic.com/
mailto:rotosal@otenet.gr

