
One-‐Design	  Class	  Model	  J80,	  
Rychlá	  třídová	  námořní	  plachetnice	  
(www.jboats.com)	  
na	  prodej	  –	  cena	  EUR.	  26'000,-‐	  
včetně	  dvounápravového	  bržděného	  pozinkovaného	  traileru,	  
momentálně	  v	  Marině	  Lefkada	  (www.medmarinas.com),	  
místo	  E47	  u	  mola	  i	  pro	  vlek	  na	  souši	  v	  Marině	  Lefkada	  zaplaceno	  do	  konce	  března	  2018!,	  
Registrována	  pod	  číslem	  CZE0529	  
Rok	  výroby	  2004,	  	  
2004	  až	  2013	  na	  jezeře	  Chiemsee,	  
2014	  až	  2016	  Jónské	  moře	  (Lefkada),	  
materiál	  GFK,	  barva	  bílá,	  
délka	  8m,	  šířka	  2.5m,	  ponor	  1.5	  m,	  
výtlak	  1315	  kg,	  váha	  kýlu	  635	  kg,	  
1x	  dvojité	  lůžko,	  2x	  jednoduché	  lůžko,	  
1x	  hlavní	  plachta	  Faber	  Münker	  2004	  
1x	  hlavní	  plachta	  Faber	  Münker	  2011	  
1x	  kosatka	  Faber	  Münker	  2010	  
1x	  kosatka	  Quantum	  2014	  
1x	  genaker	  2011	  
2x	  dvouchodý	  naviják	  Lewmar	  (otěže	  kosatka)	  
1x	  jednoduchý	  naviják	  Lewmar	  (výtah	  navíjecí	  kosatka	  a	  hlavní	  plachta)	  
stěžeň	  anodizované	  aluminium,	  	  
ostatní	  výstroj	  nerez	  Harken,	  
1x	  kotva	  Rocna,	  15m	  řetěz,	  30m	  lano,	  
1x	  kotva	  CQR,	  15m	  řetěz,	  30m	  lano,	  
8x	  „fendr“,	  4x	  úvazové	  lano,	  
sada	  různých	  lan,	  různé	  krycí	  plachty,	  
1x	  chemická	  toaleta	  2014,	  	  
3x	  kanyster	  na	  pitnou	  vodu	  (á	  12l)	  2014,	  
kuchyňka	  s	  lodním	  petrolejovým	  vařičem	  2014,	  
1x	  člunek	  „Bananaboot“	  s	  pádly	  2014	  (www.banana-‐boot.de),	  
1x	  baterie	  65	  Amh.,	  
1x	  baterie	  80	  Amh.,	  
1x	  nabíjecí	  zařízeni	  230V-‐50Hz	  na	  12V-‐8Amp.,	  
1x	  solární	  panel	  48	  Wp	  (3	  Amp.)	  včetně	  programovacího	  panelu	  2014	  
(www.sunware.de),	  
1x	  TackTick	  bezdrátový	  systém	  sestávající	  z	  kompasu,	  rychloměru	  větru,	  rychloměru	  
lodě,	  hloubkoměru	  (www.raymarine.com),	  
1x	  Garmin	  GPSMAP	  721xs	  včetně	  sonaru	  2014,	  
1x	  UKW	  radio	  2014	  Standart	  Horizon	  GX	  1100E	  ,	  
1x	  AIS	  vysílač/přijímač	  2016	  ICOM	  MA-‐500TR,	  
veškerá	  světla	  včetně	  pozičních	  a	  kotevního	  LED	  technika	  2014,	  
veškeré	  elektroinstalace	  úplně	  nové	  v	  roce	  2014,	  
1x	  palubní	  bedna	  na	  kotevní	  řetěz	  a	  lano,	  
1x	  palubní	  bedna	  na	  dvě	  benzinové	  nádrže	  (12	  +	  24	  l),	  
1x	  specieln	  závěsný	  motor	  Yamaha	  4-‐takt,	  9.9	  HP,	  „high	  trust“	  pro	  lodě	  do	  2	  t	  	  
(nový	  v	  roce	  2015,	  52	  provozních	  hodin,	  spotřeba	  1.5	  l/h),	  
1x	  EPIRB	  406	  MHz	  GME-‐MT410G	  GPS,	  2014,	  
1x	  záchraný	  ostrůvek	  v	  tašce	  pro	  4	  osoby,	  SEATEC	  Offshore	  4P,	  2014,	  



1x	  hasicí	  přístroj	  2kg	  CO2,	  2014,	  
1x	  hasicí	  přístroj	  2kg	  práškový,	  2014,	  
6x	  červená	  raketa	  80m,	  6s,	  10000	  Cd,	  systém	  NICO	  Signal,	  2016,	  
1x	  záchraná	  podkova	  a	  světlo	  SECULUX	  L90,	  2014,	  
4x	  zachraná	  vesta,	  
1x	  gangway	  2014,	  
1x	  žebřík	  na	  koupání	  (na	  zádi)	  2014,	  
vlek	  má	  německou	  poznávací	  značku.	  
	  
Různá	  další	  fota	  možno	  shlédnout	  na	  youtube.com	  pod:	  
J80_NEVA_MR.BURES	  
	  
nebo	  v	  internetu	  na	  adrese:	  
https://youtu.be/dXoQa7eqT0A	  
	  
možný	  kontakt:	  
Bures	  Pavel	  dipl.	  Ing.	  TU	  
Via	  Surpunt	  12	  
CH-‐7500	  St.	  Moritz	  
Mobil:	  	  	  +41	  79	  413	  97	  04	  
Mail:	  	  	  	  	  	  p.bures@me.com	  
	  



	  
	  
	  



	  
	  



	  
	  
	  
	  


