
Záchranné prostředky a Aqua scooter

1. Sání vzduchu - tzv. ‰norchl
2. Odluãovaã pfiípadnû nasáté vody
3. UklidÀovací komora nasátého vzduchu
4. PryÏové spojení komory s karburátorem
5. Karburátor
6. Ovládací páka akcelerátoru
7. Kryt zapalování a mechanismu startování
8. Levé a pravé drÏadlo
9. V˘fuk

10. Lodní ‰roub
11. Tryska
12. Pfiívod paliva
13. Pfiívod vzduchu do nádrÏe
14. palivov˘ kohout
15. NádrÏ paliva
16. Madlo pro pfiená‰ení
17. Vedení pro vyrovnávání tlaku
18. Zapalovací svíãka

AQUA SCOOTER - podvodní motor s vestavěnou palivovou nádrží pro vaše hrátky ve vodě. 
Vhodný též jako pohon malých plavidel.

Velkou výhodou 
je snadná
manipulace 
a přenositelnost.

Možnost použití jako 
pohonné jednotky 
na nafukovacím lehátku

nebo pod vodou

1. International     2. International Offshore    3. International Plus

Samonafukovací záchranné ostrůvky společnosti Arimar jsou vyrobeny v souladu s nejpřísnějšími předpisy a představují nutný 
bezpečnostní prvek během samotné plavby. Jsou výrobní firmou pravidelně podrobovány revizi, aby byla garantována jejich maximální 
spolehlivost. Tyto výrobky jsou charakterizovány použitím velmi lehkých a velikostně omezených prvků vakuově balených v pevných 
kapslových pouzdrech nebo v měkkých látkových obalech s praktickými madly pro jejich přepravu. Plovoucí ostrůvky jsou vyrobeny 

v zářivých barvách, které zajišťují jejich snadnou lokalizaci i v případě snížené viditelnosti: mimoto disponují 
velkými vstupními otvory, čímž se usnadňují záchranné práce; zajišťují ochranu proti nepříznivému počasí 

a velkou stabilitu i za nepříznivých klimatických podmínek. Záchranné ostrůvky řady International je možné
použít i u plavidel patřících zemím, kde nejsou stanoveny žádné speciální směrnice.

Řada záchranných vest Arimar garantuje nejvyšší úroveň bezpečnosti, která
je u záchranných mechanismů požadována. Vysoce vyvinuté technologie použité
u tohoto výrobku zajišťují jeho účinnost a funkčnost v každé situaci. 
Záchranné vesty jsou vyrobeny v zářivých barvách, což zajišťuje jejich snadnou 
viditelnost. Jsou propracované do nejmenších detailů, aby kromě bezpečnosti 
poskytovaly i maximální pohodlí. Spouštěcí mechanismus je rozlišen v souladu
se specifickými požadavky plavce. 
Manuální spouštění: manuální nafukování vyvolané trhnutím šňůrkou. 
Automatické spouštění: automatické nafukování v okamžiku ponoření do vody:
nicméně i zde je možné manuální spuštění vyvolané trhnutím šňůrkou. 

Tekno - záchranný ostrůvek pro malá plavidla

Je použitelný i pro česká plavidla neboť 
„odpovídá typu pro rekreační použití schváleného
jedním ze členských zemí EU a evropského 
obchodního prostoru“. Pro 6, 8, 10, 12 lidí.
(D.M. 412 del 29/09/1999-G.U.n° del17/12/1999)
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Záchranné ostrůvky a vesty Arimar

Rozměry:
D - 530 mm, Š - 190 mm, V - 300 mm

Motor: 1-válec, 2-takt
Obsah: 48 ccm
Výkon: 1,47 kW / 5000 ot.
Hmotnost: 6,40 kg
Objem nádrže: 2 l

Motor samostatně plave !
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Nafukovací čluny
SUZUMAR - nafukovací čluny malé a střední třídy

MODELY SUZUMAR  DS 270 RIB / DS 310 RIB
NAFUKOVACÍ ČLUNY S PEVNÝM „V“ LAMINÁTOVÝM KÝLEM

Model DS 230 SL DS 230 IB DS 265 IB DS 290 AL DS 320 AL DS 360 AL DS 390 AL DS 270 RIB DS 310 RIB DS 310 VIB DS 350 VIB DS 420 VIB

Délka vnûj‰í / vnitfiní (cm) 227 / 146 230 / 150 265 / 170 290 / 195 320 / 215 360 / 250 390 / 270 268 309 310 356 418

·ífika (cm) 134 132 153 153 153 165 165 152 154 156 172 201

V˘‰ka zrcadla S (38 cm) S (38 cm) S (38 cm) S (38 cm) S (38 cm) S (38 cm) S (38 cm) S (38 cm) S (38 cm) S (38 cm) S (38 cm) S (38 cm)

∅ plovákÛ (cm) 35 34 41 41 41 44 44 41,5 42 43,5 45 53

Poãet komor 3 3 + 1 3 + 1 3 + 1 3 + 1 3 + 1 3 + 1 3 3 3+2 - k˘l 3+2 - k˘l 3+2 - k˘l

Popis konstrukce * SL NP NP DP DP DP DP RIB RIB VIB VIB VIB

Hmotnost (kg) 32,5 30 36 45 49 60 62 42 67 31,5 43,5 85

Max zatíÏení (kg) 300 375 414 441 468 667 763 510 600 620 900 1100

Doporuãené motory (HP) 2,5-4 2,2 - 5 4 - 8 4 - 9,9 4 - 15 6 - 15 6 - 25 4 - 9,9 4 - 15 4 - 9,9 4 - 15 6 - 25

Max. poãet osob 2 2 3 4 4 5 6 3 4 3 5 7

* Popisy konstrukcí: SL - laÈová podlaha; NP - nafukovací podlaha s k˘lem; DP - desková podlaha s nafukovacím k˘lem; RIB - laminátov˘ „V“ k˘l; VIB - nafukovací „V“ k˘l

MODELY SUZUMAR  DS 310 VIB / DS 350 VIB / DS 420 VIB
NAFUKOVACÍ ČLUNY S NAFUKOVACÍM „V“ KÝLEM
a stabilizační plochou před lodním motorem

NOVÉ ! horní vzduchotěsná vrstva

horní vrstva nosného plátna

sendvič tvořící nárazník 
a tlumič rázů

dolní vrstva nosného plátna

spodní vzduchotěsná vrstva

vložka mezi 5. a 7-mou vrstvou

otěruodolná vrstva dna lodi

Materiál lodi:

Tyto čluny mají dvojitou laminátovou podlahu s vodorovným 
protiskluzovým povrchem a jsou dodávány s přepravním vakem,
díky kterému se snadno přenášejí a přepravují na střeše auto-
mobilu. Jsou vhodné pro rekreaci, rybaření nebo lov kachen, pro
jejich snadnou údržbu a mytí. Zvláště oceníte odolnost kýlu proti
poškození při najíždění na břeh. Člun má úchyty, díky kterým se
dá velice dobře použít jako tendrové plavidlo na velkých 
jachtách, kde se vyžaduje tuhost při častém zvedání jeřábem.
Na tento model člunu je možné namontovat cockpit s řízením 
a dálkovým ovládáním motoru.

Typ člunu VIB je z rodiny Suzumar nejmladší.
Konstrukce nafukovacího „V“ kýlu je znázorněna na schématu a díky svému tvaru umožňuje jízdu i ve větších vlnách a dává člunu velice dobrou směrovou 
stabilitu. Člun je vhodný pro rekreaci a všude tam, kde je nutné mít po ruce loď, která lze rychle nafouknout a zase složit.
Vybavení všech Suzumarů: 
2. vesla, nožní nafukovací pumpa s hadicí, sedačka, sada lepení, vázací lano, přepravní taška (1. nebo 2. kusy dle typu člunu), popř. vak.
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