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Standarta aprīkojuma apraksts: 
 
 
Korpuss un klājs: 
 

 Korpusa materiāls: stiklplasts (GRP). Visaugstākās klases materiāli, roku darbs. Krāsu palete pēc pasūtītāja 
gaumes. 

 Korpusa ūdenslīnijas apstrāde ar antifolingu («neapaugoša krāsa») un pārklājums pret osmosu. 
 Flaibridžs. 
 Reliņu nožogojums no nerūsējošā tērauda. 
 Traps aizmugurē. 
 Bušprits. 
 Elektrisks enkura padošanas/pieņemšanas mehānisms. 
 Enkurķēdes lūka un bagāžas nodalījumi. 
 Navigācijas uguņi un skaņas signāls. 
 Divi vadības posteņi: uz komandtiltiņa un uz flaibridža. 
 Tīkkoka pārklājums kokpitā. 

 
Interjers un kajīte: 
 
 

 Sarkankoka interjera elementu izpildījums. Interjera elementi no naturalā sarkankoka. 
 Tapsējuma krāsu gamma pēc pasūtītāja gaumes.  
 Izolētas kajītes: 2 guļamvietas degungala daļā, 2x2 guļamvietas kajītē un zem kokpita. 
 Guļamvietas salonā.  
 Saliekams galds, saliekams dīvāns, bārs, plaukti un nodalījumi. Garderobe salonā. 
 Televizors, radio, DVD atskaņotājs. 
 Uz kambīzes: ledusskapis, gāzes plīts ( 2 degļi ), izlietne, veļas mazgājamā mašīna, trauku mazgājamā 

mašīna un kambīzes mēbeles. 
 Jūras tualete ar notekūdeņu tvertni uz 350 litriem, izlietne, duša, karstais ūdens zem spiediena (boilers 60 

litri), spogulis, rozetes 12/230V. 
 
Dzinējs un papildus instalācija: 
 

 Dīzeļdzinējs Yanmar 110 z/s vai līdzvērtīgas jaudas Volvo Penta. Dzinēji ar lielāku jaudu var tikt uzstādīti 
par papildus samaksu pēc pasūtītāja vēlmes. 

 Papildus stūres iekārta. 
 Hidrauliskā stūres iekārta ( 2 posteņi). 
 Degvielas tvertne 2x700 litri. 
 Ūdens tvertnes 2 х 600 litri. Karstā ūdens boilers uz 60 litriem 12/230V.  
 Sūkņi ūdens atsūknēšanai 3 vienības. 
 Barošanas sistēma 12/230V ar kontrolpaneli, pārveidotāju un ar iespēju pieslēgties pie iekšējā termināla. 

Ģenerators 3.5 kv. 
 Apgaismojums kajītē. 
 Akumulatori: 2х140Ah + 1х75 Ah 
 Gāzes balons. 

 
 
 

Plašs spektrs papildaprīkojuma pēc pasūtītāja vēlmēm. 
 

Tehniskie parametri 
 Courier 1300: 

 
Garums max. – 13.10 м 
Platums max. – 4.20 м 

Iegrime –  0.75 м 
Augstums virs ūdenslīnijas – 3.55 м 

Pilna masa –  11500 кг 
Sausais svars – 8500 кг 

Balasts –  2300 кг 
Vietas –  10 

Kategorija –  «А» 
 


