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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 
Μήκος: 4,300 Μ 

Πλάτος: 1,700 Μ 

Ύψος: 0,700 Μ   Ολικό στον καθρέπτη: 0,800 Μ   Kαθρ. στήριξης μηχ.:0,580Μ 

Bάρος: 200 Κιλά 

Τοίχωμα: ΔΙΠΛΟ 

Όγκος εσωτερικός: 1,75 Μ3  Κλειστός όγκος εντός των τοιχωμάτων χωρίς εισροή υδάτων. 
Προσμετράται αναλογικά στην άνωση τής λέμβου. 

Εκτόπισμα: 2,7 Μ3 

Μηχανή: Εξωλέμβια 6-30 ΗΡ, μακρύ ποδάρι (long) 

Ταχύτητα: 30 miles ( 2 άτομα, γεμάτο ρεζερβουάρ, ήσυχη θάλασσα, μηχανή YAMAHA 25 
ΗΡ long. 

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

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

Γόμωση: Αέρας (Εναλλακτικά γόμωση πολυουρεθάνης ελεύθερης διόγκωσης)  

Χρωματισμός : Προχρωματισμένο υλικό (precoloured material) 

Αριθμός θέσεων: 4 (2 ενσωματωμένες στο πίσω μέρος και 2 σε ξύλινη θέση των 2 ατόμων                            
μετακινούμενη σε εσοχές κατά μήκος. 

Ωφέλιμο φορτίο: 340 Kιλά 

Συνολικό φορτίο: 655 Kιλά 

Σχέδιο: Τύπου Catamaran, με δύο επίπεδα πέδιλα στα άκρα, και μικρή γάστρα στο διάκενο. 

Παραγωγή: Η παραγωγή γίνεται με καλούπι, σε μαζική παραγωγή, σε μηχανή 

περιστροφικής χύτευσης πλαστικών.                    

Ειδ. Στοιχεία: Τo υλικό είναι γραμμικό πολυαιθυλένιο, πού αγοράζεται σε μορφή πούδρας 
από τις εταιρίες παραγωγής, είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9002, είναι πρωτογενές, 100% 
ανακυκλώσιμο, φιλικό προς το περιβάλλον, και είναι μη τοξικό κατάλληλο για τρόφιμα 
σύμφωνα με το FDA, Γεν. Χημείο (άρθ. 26,παρ.1). 
Το υλικό χρησιμοποιείται ευρέως στο εξωτερικό για κατασκευή λέμβων, κανό, καγιάκ, 
θαλάσσιων ποδηλάτων, ιστιοσανίδων και άλλων αντικειμένων σχετικά με θαλάσσια χρήση. Οι 
μηχανικές αντοχές είναι πιστοποιημένες όπου είναι δυνατόν (εταιρίες παραγωγής σωλήνων 
ύδρευσης-αποχέτευσης όπου οι πιέσεις πού εξασκούνται είναι πάνω από 6 Atm/cm3). 
 

 Η εταιρία μας κατασκευάζει δεξαμενές χωρητικότητας μέχρι 29.000 λίτρα, συνολικής 
αποθήκευσης μέχρι 40 τόνων, για στάσιμη χρήση, και μέχρι 5.000 λίτρα, συνολικής 
χωρητικότητας 8 τόνων, για μεταφορά σε αγροτικές χρήσεις, σε τεχνικά έργα. Η εταιρία 
μας έχει εμπειρία από τις προηγούμενες λέμβους οι οποίες είχαν παραχθεί σε περίπου 
1.000 τεμάχια. 

 Η τεχνική πού ακολουθήθηκε στην δημιουργία αυτής είναι αυτή των πλωτών σωσίβιων 
πολλαπλών ατόμων. Διπλό τοίχωμα και γόμωση αέρα στον όγκο πού είναι βυθισμένος. 
Εναλλακτικά μπορεί να γίνει γόμωση πολυουρεθάνης. Η πολυουρεθάνη μέσα στο νερό 
δεν επηρεάζεται από την άλμη (Lloyd) και η μέγιστη προσρόφηση νερού δεν υπερβαίνει το 
5-10% του όγκου της. Επιπλέον η κατασκευή είναι μονοκόμματη χωρίς ραφές και τρύπες ή 
άλλες εισόδους αέρα ή νερού στο εσωτερικό. 
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 Η λέμβος έχει δύο υποδοχές για ξύλινους ή μεταλλικούς πύρους για χρήση κουπιών. 
Διαθέτει τρύπα με ενσωματωμένο ανοξείδωτο σωληνάκι για ΝΑ δένεται η λέμβος. 
(Λεπτομέρεια στο σχέδιο). 

 Η λέμβος διαθέτει στο εσωτερικό δάπεδο τρύπα απορροής νερών, με βόλτα      και 
πλαστική βίδα για να κλείνει. (Σημαντικό ότι η βίδα στην γενική της θέση είναι ΕΞΩ από την 
επιφάνεια τού νερού.) Επίσης διαθέτει τρύπα απορροής στην εμπρόσθια  κουβέρτα για τον 
ίδιο λόγο. 

 Στο πίσω μέρος, στο σημείο πού δένεται η μηχανή τής λέμβου, υπάρχει ένα κατέβασμα 12 
εκατοστών, δηλ. το ολικό ύψος στο σημείο αυτό είναι 58 cm αντί για 70. Στον πίσω αυτό 
καθρέπτη είναι εμφυτευμένα 4 παξιμάδια για νά μπορεί νά βιδώνουν κόντρα πλακέ 
θαλάσσης. Επιπλέον εμφυτευμένα υπάρχουν δύο ανοξείδωτα σωληνάκια για να κρατούν 
την απόσταση ανάμεσα στα κόντρα πλακέ σταθερή. (Λεπτομέρεια στο σχέδιο). 

 

TEXNIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
   Το γραμμικό πολυαιθυλένιο (LLDPE) είναι ένα υλικό πού χρησιμοποιείται τα τελευταία 30 
χρόνια για παραγωγή αντικειμένων όγκου (δεξαμενές, βυτία, σημαδούρες, αγκυροβόλια, είδη 
παιδικής χαράς, είδη κήπου ,βάρκες, κανό, καγιάκ κλπ. 
  Τα βασικά του πλεονεκτήματα είναι: 
α) ESCR Cond.A, F50 κατά ASTM D-1693 
β) Flexural Modulus, ASTM D-790 
γ) Tensile Strength at Yield, ASTM D-638 
  Τα χαρακτηριστικά αυτά δίνουν ένα καθόλα ενισχυμένο πλαστικό, με μεγάλη επιμήκυνση και 
πλαστικότητα, κάτι το οποίο δεν επιτρέπει την τάση διάτμησης. Έτσι δεν είναι εύκολο να 
συγκριθεί με τα συνήθη χρησιμοποιούμενα υλικά (μέταλλο, ξύλο, πολυεστέρας) για τα οποία 
είναι δυνατή η μελέτη και η απευθείας σύγκριση. 
   Στην περίπτωση δε, όπως η παρούσα, στην οποία έχουμε κλειστό διπλό τοίχωμα, ενωμένο 
σε κάποια σημεία, τότε έχουμε και φαινόμενα δικτυώματος και τότε οι δυνατότητες ελαστικής 
συμπεριφοράς αυξάνονται γεωμετρικά και οι πιθανότητες σύνθλιψης ή διάτμησης είναι μη 
μετρήσιμες.   
   Ενδεικτικά αναφέρονται ότι σε πειραματική δοκιμή μέτρησης τάσης διάτμησης, με βαρίδι 10 
κιλών και επιφανείας 50 cm2, ακτίνα περιστροφής 1,5 m, και ορμή πλήρους ανθρώπινης 
Μίκης δύναμης, επαναλαμβανόμενη δεν προξένησε φθορά στο προς εξέταση αντικείμενο. Σε 
μετρήσιμο αντικείμενο (σωλήνα) η πίεση δοκιμής είναι 16 atm και όριο θραύσης 20-24 atm. 
   Η θεωρητική μελέτη δίνει ότι με tensile strength στα 163 kgr/cm2 για πάχος 3.17 mm, μία 
βάρκα πού το μέσο τμήμα της θα ήταν επάνω σε κύμα και η υπόλοιπη στον αέρα, έχει 
αντοχή, με βάση την κάθετη διατομή της των 406 cm2, γύρω στους 66 τόνους, χωρίς να 
υπολογιστεί ότι με το δικτύωμα πού δημιουργείται οι δυνάμεις μεταφέρονται και επενεργούν 
σε μεγαλύτερες επιφάνειες και ελαττώνονται σημαντικά. Μεγάλη προσφορά σε αυτό δίνει και 
η γόμωση ΡU ή οποία δεν επιτρέπει την δημιουργία σημειακών φορτίων, πέρα από την 
άνωση και την σωστικότητα που δημιουργεί. 
   Ένα τελευταίο σημείο αναφοράς είναι ότι η λέμβος είναι μονοκόμματη, και δίνει την 
δυνατότητα να εκμεταλλευτεί κανείς όλες τις θεωρητικές παραμέτρους, κάτι το οποίο είναι 
δύσκολο να γίνει με την κατασκευή επαγγελματικών λέμβων με την μέθοδο τής τμηματικής 
Θερμοσυγκόλλησης, όπου δεν είναι εύκολο να μετρηθούν παράμετροι στα σημεία 
συγκόλλησης.   
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        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 πλοών λέμβου (λήγει κάθε 4 χρόνια) 
2. Άδεια αλιείας σκάφους (λήγει κάθε 2 χρόνια) 
3. Ασφάλεια σκάφους 
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. Άγκυρα με αλυσίδα ή σχοινί 1 
9. Αντλία χειροκίνητη ή κουβάς νερού 1 

 

 Εφόσον 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. 
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 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.  
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