CHARAKTERYSTYKA INNOWACYJNEJ KONSTRUKCJI KATAMARANÓW X-Cat.

Katamaran X-cat to wielofunkcyjna konstrukcja w której zastosowano wiele innowacyjnych
rozwiązań, pozwalających na wykorzystanie go do uprawiania sportów wodnych w bardzo
szerokim zakresie. Do organizacji gier zespołowych oraz regat jak również swobodnego
wypoczynku w relaksującej atmosferze.

Dzięki tej unikalnej konstrukcji możliwa jest szalona zabawa o zróżnicowanym charakterze,
ponieważ X cat to specjalista w zakresie wielofunkcyjności.
X-Cat jest prawdziwym „multi - sportowym katamaranem”, który nie ogranicza się do jednej
dyscypliny. Punktem wyjścia dla wszystkich opcji jest zawsze X-Cat Basic. Można do niego
dołączyć w każdej chwili, różnego rodzaju wyposażenie, pozwalające stworzyć szybką łódź
wiosłową w kilku wersjach, wspaniałą łódź żaglową o bardzo dobrych parametrach
nautycznych oraz motorówkę z silnikiem elektrycznym do zastosowań w strefach ciszy i
akwenach położonych w strefach ekologicznych. X-Cat to prawdopodobnie najbardziej
wszechstronny katamaran na świecie.
Kadłuby są wypełnione przyjazną dla środowiska pianką EPP, co czyni je wyjątkowo
odpornymi na uderzenia, niezatapialnymi i praktycznie niezniszczalnymi. Jednocześnie są one
bardzo lekkie i wytrzymałe dzięki jednolitej piance, która efektywnie przenosi energię z belek

do kadłuba. Skorupa kadłuba jest produkowana przy użyciu odpornego na warunki
atmosferyczne oraz uderzenia i brud, tworzywa syntetycznego PE-HD. Dzięki temu bardzo
łatwo można oczyścić X-Cat z zanieczyszczeń bez potrzeby stosowania silnie działających
środków myjących. W większości przypadków wystarczy tylko woda i miękka szmatka lub
gąbka.
Rozpinana na alumniowej ramie trampolina, posiada oddychającą siatkę z materiału high-tech
textilene ©, który jest samo-napinający, jak i odporny na warunki atmosferyczne.
Rama wykonana z aluminium anodowanego, elementy i kształtki ze stali nierdzewnej oraz ich
części syntetyczne zapewniają długą żywotność, nawet w wodzie morskiej.
Dzięki takiej konstrukcji, katamaran X-Cat jest niezatapialny, przez co całkowicie bezpieczny
nawet w przypadku poważnego uszkodzenia poszycia kadłuba czy bardzo złej pogody przez
co całkowicie bezpieczny.

Poniżej szczegóły, które czynią go jeszcze bardziej interesującym.
W każdy z tych szczegółów włożono wiele pracy, innowacyjnych pomysłów i pedantycznej
ich optymalizacji.
X-Cat basic:
Max. ilość osób: 3



Długość: 5 m
Szerokość: 2,2 m




Max. ładowność: 270 kg
Waga: 50 kg

X-Cat Basic składa się z zaledwie pięciu części, które można łatwo transportować
nawet niewielkim samochodem osobowym. Sposób transportu przedstawimy w dalszej części
opisu.
Dwa kadłuby, dwie poprzeczki i centralna sekcja - składająca się z trampoliny z bocznymi
belkami. To wszystko składa się na dokładnie 50 kg. 5 części w sumie 50 kilogramów, które
można łatwo przenieść, transportować, montować i demontować samemu. Żaden z
poszczególnych elementów nie waży więcej niż 15 kilogramów.

Specjalna konstrukcja wewnętrzna zapewnia stabilność.
W przeciwieństwie do materiałów, które są stosowane do wytwarzania konwencjonalnych
konstrukcji, materiały użyte w katamaranie, X-Cat zapewniają wyjątkową stabilność i wysoką
elastyczność.

Kadłub jest pełen inspiracji, przykładów innowacyjności i wielu zalet.
Łodzie wiosłowe były inspiracją do projektu. Linia i konstrukcja wzorowana na wyścigowej
łodzi wiosłowej z opływowym kształtem , naśladuje najlepszego projektanta na świecie Naturę. To sprawia, że X-Cat jest szybki, stabilny i niezwykle energooszczędny.

Rozciąga się automatycznie, bez pomocy narzędzi i konieczności przerywania zabawy.
Opatentowana trampolina z X-Cat jest innowacyjna sama w sobie. Jej konstrukcja spełnia
dokładnie swoje główne zadanie: jest wygodna i oszczędza czas. Trampolina z X-Cat napina
się automatycznie po zamontowaniu belek bocznych. Szybko, sprawnie i bez przerywania
zabawy z X-Cat.

Wytrzymała i lekka
oraz dopracowana w najdrobniejszych szczegółach.
Podczas projektowania i tworzenia X-Cat, położono szczególny nacisk na dwa czynniki:
lekkość i wytrzymałość. Udało się zintegrować te czynniki w każdym szczególe. Jest to coś
co można zauważyć zaraz po ujrzeniu X-Cat, dotknięciu jego części jak i podczas
umieszczania go na wodzie.

X-Cat do montażu nie wymaga żadnych narzędzi.
Każdy element jest zaprojektowany tak, że nie trzeba używać narzędzi do montażu i
demontażu X-Cat.
Wszystko czego potrzeba to ręce i to niekoniecznie supersportowca bo ze wszystkimi
czynnościami poradzi sobie każdy, aby złożyć lub rozłożyć X-Cat, szybko i z niewielkim
wysiłkiem.

Funkcjonalność ta pozwala na bardzo łatwy transport i ogromną oszczędność miejsca przy
przechowywaniu co ma ogromne znaczenie zwłaszcza dla ośrodków sportowych i hoteli
położonych w okolicy akwenów wodnych. Złożony X-Cat zajmuje niewiele miejsca więc
koszty jego zimowania i przechowania przez czas gdy nie jest użytkowany są kilku lub
kilkunastokrotnie mniejsze niż konwencjonalnej konstrukcji o podobnej wielkości.
Dodatkową zaletą składanej konstrukcji, jest dla ośrodków sportowych, możliwość
organizacji gier i zabaw zespołowych przy użyciu katamaranów X-Cat. Elementami
konkurencji może być składanie łodzi, następnie regaty czy inne formy współzawodnictwa na
wodzie i na koniec rozkładanie, co z pewnością dodatkowo urozmaici zabawę i podniesie
walory turystyczne i atrakcyjność obiektu sportowego czy hotelu, dysponującego kilkoma
egzemplarzami X-Cat.

Katamaran który można przewozić na dachu samochodu.
To co należy podkreślić, to fakt, że mimo, zapotrzebowania na wysoką jakość opracowany
został sprzęt sportowy, który może być zmontowany tylko przez jedną osobę i transportowany
nawet osobowym samochodem.
Ma to znaczenie nie tylko dla indywidualnych użytkowników, ale również dla ośrodków
sportowych i hoteli, ponieważ fakt łatwiejszego transportu i przechowywania, pozwala na
bardzo znaczne obniżenie kosztów, związanych z użytkowaniem katamaranów X-Cat w
porównaniu do tradycyjnych konstrukcji.

W celu przetransportowania X-Cat, nie trzeba przyczepy do łodzi, ani specjalnego bagażnika
dachowego. Wszystko czego potrzeba to kilka części i klasyczny najprostszy bagażnik
dachowy, które sprawiają, że transport X-Cat jest łatwy, szybki i bezpieczny.
Roof Rack Kit (Art. No. 980 807) składa się z dwóch taśm 18 mm, dwie taśmy 25 mm,
dwóch profili gumowych (odpowiednich dla różnych poprzeczek bagażnika dachowego, jak
Thule, VW, itp...), i jednego adaptera, aby zabezpieczyć kadłuby razem.

Wszystko, czego potrzeba do transportu X-Cat na standardowym bagażniku dachowym
samochodu osobowego, znajduje się przy zakupie zestawu transportowego X-Cat.
Nie potrzeba niczego więcej, aby można było rozpocząć zabawę na wodzie, jeżeli tylko
zdecydujesz się na X-Cat.

Zestaw transportowy jest tak przemyślany i wykonany, że każda część zapewnia precyzyjne
dopasowanie bez najmniejszego problemu. Adapter utrzymuje kadłuby X-Cat bezpiecznie
razem na dachu samochodu i ułatwia załadunek i rozładunek X-Cat. W rezultacie szybko
można dotrzeć do miejsca, gdzie zaczyna się zabawa nad wodą.
Zestaw transportowy obejmuje również pasujące do konstrukcji X-Cat paski. Wystarczy
owinąć dookoła raz, aby przymocować kadłuby X-Cat bezpiecznie do bagażnika.
Ta prostota w zakresie transportu, jest dodatkowym wielkim atutem, innowacyjnej
konstrukcji X-Cat.

.

Opcja „żagiel” rozszerza inżynieryjny projekt X-Cat o możliwość zmontowania klasycznego
katamaranu żaglowego wyposażonego w grot o powierzchni 5,2 metra kw. oraz fok z rolerem
o powierzchni 3,2 metra kw.
X-Cat opiera się na zrównoważonym stosunku powierzchni żagla (8,4 m²) do ciężarui (masa
= 67 kg), tak, że można żeglować wygodnie i bezpiecznie w dowolnym miejscu w czasie
lekkiej bryzy, jak również przy silniejszym wietrze jest całkowicie bezpieczny.
Porównując do klasycznej jednokadłubowej konstrukcji typu "Laser", X-Cat ma w
przybliżeniu taką samą wyporność, ale większą powierzchnię żagla ("Laser" standardowo:
7,06 m²)

Do obsługi X-Cat nie jest potrzebny patent żeglarski co pozwala na korzystanie z niego
każdemu kto ma ochotę na zabawę na wodzie .Należy jednak zawsze pamiętać o zachowaniu
zasad bezpieczeństwa obowiązujących na wodzie i lokalnych przepisów dotyczących
korzystania z akwenów.
Bezpieczeństwo i stabilność oraz prostota obsługi którą gwarantuje konstrukcja X-Cat jest
dodatkowym atutem dla ośrodków sportowych i hoteli organizujących zabawy na wodzie,
gdzie przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa, można bezpiecznie
organizować bezstresową naukę pływania katamaranem i zabawy na wodzie nawet dla osób,
które nigdy nie miały okazji korzystać ze sprzętu pływającego.
Po krótkim treningu, sterowanie katamaranem X-Cat daje niesamowitą satysfakcję, zwłaszcza
osobom o sportowym zacięciu, bo X-Cat przy wietrze już około 2 -3 stopnie Beauforta jest w
stanie osiągnąć prędkość ok. 9 węzłów, a konstrukcja jest na tyle stabilna że pozwala
bezpiecznie pływać nawet przy sześciu stopniach Beauforta.
Aby w pełni wykorzystać możliwości jakie stwarza innowacyjna konstrukcja X-Cat i czerpać
więcej radości z zabawy katamaranem, zalecamy naukę podstawowych umiejętności
żeglarskich lub udział w kursie żeglarskim co z pewnością pozwoli na jeszcze większą
satysfakcję z żeglarskiej przygody.

Dane techniczne X-Cat Sail.











Max. ilość osób: 3
Długość: 5 m
Szerokość: 2,2 m
Max. obciążenie: 250 kg.
Waga: 75 kg. (łódź + żagle)
Kategoria C
Wysokość masztu: 4,5 m (2 części)
Grot: 5,2 m2
Fok: 3,2 m2
Całkowita powierzchnia żagli: 8,4 m2

Kilka prostych części tworzy opcję X-Cat Sail. Innowacyjnie zaprojektowane części
pozwalają na szybki intuicyjny montaż.
Podczas projektowania X-Cat dołożono wszelkich starań aby uprościć proces montażu i
obsługi maksymalnie jak to możliwe.

Niezwykle wytrzymały i bardzo lekki.
Tak jak w innowacyjnym modelu BASIC, te same kryteria odegrały wiodącą rolę w rozwoju
opcji X-Cat „żagiel”.
Wiele z części w opcji X-Cat „żagiel” jest produkowanych za wykorzystaniem bardzo lekkich
a jednocześnie, bardzo wytrzymałych włókien węglowych co nadaje tej niesamowitej łodzi
niepowtarzalny charakter.
Dzięki specjalnej konstrukcji pływaków X-Cat nie potrzebuje miecza. Kadłub z wystającą
stosunkowo wysoką, wąską stępką w dużym stopniu zapobiega dryfowaniu.
W przeciwieństwie do tradycyjnych konstrukcji łódź jest mniej podatna na uszkodzenia i
może być łatwo wyciągnięta na brzeg bez konieczności podnoszenia miecza.

Precyzja do najmniejszego szczegółu dla maksymalnego bezpieczeństwa.
Łódź jest łatwa w obsłudze dla każdego i jednocześnie bardzo bezpieczna. W trakcie
produkcji analizowany jest dokładnie każdy szczegół, aby jego działanie było maksymalnie
zoptymalizowane i tak proste w obsłudze jak to tylko możliwe. Rezultatem tych prac jest
łódź, która jest niezatapialna, prawie niezniszczalna i bardzo łatwa w obsłudze. Nawet jeżeli
wiatr powieje bardzo mocno, to łódź cały czas pozostaje bezpieczna.
Maszt i bom wykonany jest z włókna węglowego co przy niewielkiej wadze gwarantuje
bardzo wysoką wytrzymałość i zapewnia bezpieczeństwo użytkowania.
Maszt jest stabilizowany przez sztag i jedną parę want sprowadzonych do wzdłużnych
elementów aluminiowej ramy. Wanty zamocowano, w sposób pozwalający na swobodne
poruszanie się po pokładzie.

Fok może być zwinięty bardzo szybko, dzięki sprawnie działającemu rolerowi. Roler foka w
X –Cat dzięki swej innowacyjnej konstrukcji jest bardzo lekki i prosty w obsłudze.
Grot skrojony podobnie, jak w zaawansowanych regatowych konstrukcjach typu „high
performance” w kształcie trapezu, jest stawiany i zrzucany w klasyczny sposób, sprawnie
działającym fałem, łatwo dostępnym dla sternika.

Przy pomocy zaledwie kilku elementów można zmienić X-Cat w pełną łódź wiosłową tak aby
nadal kontynuować zabawę na wodzie, nawet bez wiatru.
Dzięki swojej stabilności w wodzie jest idealny dla początkujących.





Idealny dla początkujących żeglarzy. Nie jest wymagane dooświadczenie
Szybkie wioślarstwo przy minimalnym wysiłku.
Pozostajesz suchy podczas wiosłowania, jest więc idealny do użytku przez cały rok.





Dzięki konstrukcji katamaranu jacht płynie gładko i bezpiecznie.
Z dwoma leżakami na relaks i opalanie.
Każdy, kto czuje się na siłach może pływać X-Cat, od prawdziwie młodych do”
młodych duchem”.

Podobnie jak wszystkie modele X-Cat, system ten jest konstrukcją modułową i może być
zmontowany bez użycia narzędzi. Regulowane dulki oferują system quick-fit, dzięki czemu
można je zamontować w 2 pozycjach na belkach bocznych - bez użycia narzędzi. Siedzisko
montowane jest na belce środkowej i dostosowywane do długości nóg.
Siedzisko przesuwne działa płynnie i cicho wzdłuż belki środkowej na sześciu łożyskach
kulkowych. Regulowany ogranicznik dla siedziska jest ustawiany tak , że nie ma potrzeby
stosowania niewygodnych pasów nożnych. Oryginalne wiosła X-Cat z zawartością 50%
włókna węglowego, aluminium anodowanego z niebieskimi uchwytami Martinoli i czarnymi
wzmacnianymi włóknami węglowymi łopatki.

Efektywne wioślarstwo dla początkujących.
Możliwości sportowe dla profesjonalistów.
Dzięki prostej konstrukcji wszystkich elementów, początkujący mogą szybko użyć nowej
opcji X-Cat ROW MOTION. Bez wcześniejszych ćwiczeń i bez wysiłku.
Wioślarze i ludzie, którzy wcześniej wiosłowali kajakiem lub kanoe pokochają również XCat. Profesjonalny styl wiosłowania to świetna zabawa a duża stabilność X-Cat odróżnia ją
od innych łodzi wiosłowych.

Wersja X-Cat Row Motion Pro to całkowicie innowacyjny system, który umożliwia
wiosłowanie w kierunku przemieszczania się, w przeciwieństwie do klasycznych rozwiązań
gdzie wiosłujący siedzi tyłem do kierunku płynięcia . Precyzyjne elementy wykonane z
materiałów najwyższej jakości i zamontowane na łożyskach kulkowych w systemie który na
nowo pozwala odkryć wioślarstwo w zupełnie innym wymiarze.
Bardzo łatwy w obsłudze dla początkujących bez konieczności treningu. Profesjonaliści
również będą się cieszyć widząc, co ten system potrafi.

Nigdy więcej nie musisz się odwracać aby zobaczyć co przed tobą.
Prawdziwie innowacyjny system a przy tym łatwy w obsłudze.
Ten innowacyjny system ma jeszcze kolejną zaletę: pióro obraca się w pozycji poziomej
podczas suwu powrotnego. Kiedy tylko wiosło unosi się z wody, automatycznie obraca się
podczas popychania w dół uchwytu dźwigni. Ten innowacyjny, opatentowany system jest
nazywany ABR - Automatyczne obracanie pióra. Nauka wiosłowania z systemem Row

Motion Pro jest łatwiejsza niż w klasycznej formie wiosłowania, ponieważ system ABR
zapewnia sprawne działanie wioseł.

Z systemem ROW MOTION PRO powstało nowe wioślarstwo – „do przodu”.

High-Tech dla maksymalnej efektywności

Wysokiej jakości wspólny system obejmujący 6 łożysk kulkowych. Dźwignia ręczna (trzon) i
pióra mogą być składane wzdłuż kadłubów i zablokowane.
Zestaw o długości 2,35 m po złożeniu, jest łatwy do transportu w samochodzie lub na
bagażniku dachowym. Ta opcja modelu X-Cat jest również bardzo lekka: każde wiosło w
systemie Row Motion Pro waży tylko 5 kg.
Same wiosła, które są wykorzystywane w systemie Row Motion Pro, są klasą sama dla siebie.
Najlżejsze materiały z włókna węglowego o maksymalnej wytrzymałości mają na celu
podniesienie funkcjonalności i komfortu w najlepszy możliwy sposób.

Wszystkie opisane wersje katamaranu X-Cat dzięki innowacyjnym rozwiązaniom pozwalają
na znacznie bardziej urozmaiconą rekreację nad wodą, osobom o różnym doświadczeniu jak i
bez doświadczenia w sportach wodnych. Możliwość konfigurowania różnych wersji pozwala
dostosować zestaw do indywidualnych preferencji użytkownika, w zależności od tego, czy ma
on ochotę na żeglowanie, wiosłowanie lub swobodny” spacer po wodzie” wspomagany na
przykład silnikiem elektrycznym.
W przypadku ośrodków sportowych posiadanie kilku sztuk X-Cat w różnych wersjach,
pozwala na organizowanie aktywnych zabaw nad wodą na wiele sposobów zarówno dla gości
indywidualnych jak i dla grup zorganizowanych.
X-Cat w wersji Sail , RowMotion, RowMotionPro i Basic z silnikiem pozwoli na
przetestowanie i porównanie różnic w pływaniu poszczególnymi wersjami, organizację regat,
wyścigów, zawodów i innych form współzawodnictwa lub dla odmiany relaksującego
pływania w spokojnej atmosferze . Wprowadza duże urozmaicenie dla szeroko pojętego
aktywnego wypoczynku nad wodą. Umożliwia bezpieczne prowadzenie interesujących i
atrakcyjnych szkoleń z zakresu żeglarstwa i wioślarstwa.
Te cechy z pewnością podniosą atrakcyjność ośrodków sportowych czy hoteli, które będą
wyposażone w katamarany X-Cat.
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