Νηρέας MV
Η μεσαία έκδοση του Νηρέα (MV) έχει σχεδιαστεί με βάση κωπηλάτες από 1.73 ύψος έως μέγιστο
1.88 και όχι πάνω από 95 κιλά. Όπως και οι άλλες 2 εκδόσεις (LV, HV) είναι British style
καγιάκ. Τα στεγανά είναι ικανά να φιλοξενήσουν αρκετά πράγματα για πολυήμερες εκδρομές
ενώ ταυτόχρονα είναι πολύ ευέλικτο και σταθερό τόσο όσον αφορά την αρχική αλλά και
δευτερεύουσα σταθερότητα. Απαιτείται ελάχιστη χρήση skeg (καρίνας) σε πλάγιους ανέμους
καθιστώντας το πολύ εύκολο στην χρήση ακόμη και από αρχάριους. Η απόδοση του σε κυματώδη
θάλασσα απλά είναι απίστευτη.
Το καγιάκ έρχεται με υψηλής ποιότητας εξαρτήματα από την Kajaksport. Μπορείτε να λάβετε όλους
τους κωδικούς προϊόντων και λοιπές πληροφορίες σχετικά με αυτά επισκεπτόμενοι τον
συγκεκριμένο σύνδεσμο.

Αναλυτικά
Η κάθε έκδοση του Νηρέα έχει το ίδιο κάθισμα αλλά σε διαφορετικές διαστάσεις. Είναι πλήρως
ρυθμιζόμενο όσον αφορά την πλάτη. Είναι εξαιρετικής ποιότητας όπως άλλωστε και όλα τα
προϊόντα της Kajaksport.
Το σημείο που "κουμπώνει" το κάθισμα στο σκάφος είναι επιπλέον ενισχυμένο με υαλοϋφασμα
carbon aramid καθιστώντας το απίστευτα στιβαρό και εξαλείφοντας τυχόν προβλήματα όπως
σπασίματος/κρακ λόγω επαναλαμβανόμενων ασκήσεων διασώσεων κτλ.
Το κάθισμα δένει τόσο ομαλά με τη γάστρα μας με αποτέλεσμα να κρατά πολύ χαμηλά το κέντρο
βάρους, σχεδόν σαν να έχετε τοποθετήσει κάποιο κάθισμα από φόαμ. Το πίσω μέρος του ντέκ είναι
αρκετά χαμηλό, τόσο ώστε να μην εμποδίζει στην επανείσοδο στο σκάφος αλλά και στα Eskimo
Rolls.
Στην σχεδίαση της MV έκδοσης αλλά και στις άλλες δύο περιλαμβάνεται και ένα τέταρτο στεγανό
αμέσως μετά το εμπρόσθιο σημείο του κόκπιτ. Είναι σχεδιασμένο με πολύ μεγάλη κλίση από όλες
τις πλευρές του ώστε να μην εμποδίζει στις εισόδους και εξόδους από το καγιάκ καθώς και να μην
περιορίζει την κίνηση των ποδιών σας όσον αυτά είναι τοποθετημένα στα ποδωστήρια (foot pegs).
Σε αυτό μπορείτε να τοποθετήσετε το VHF σας, κάποια μικρή φωτογραφική μηχανή, σνακ κτλ.

Όλα τα στεγανά σημεία του καγιάκ έχουν μια τρύπα (στο μέγεθος πολύ μικρής βελόνας) ώστε να
εκτονώνεται η πίεση στο εσωτερικό. Σε αντίθετη περίπτωση τα καπάκια με την ζέστη θα αρχίζουν
να φουσκώνουν και αν μείνουν εκτεθειμένα μεγάλο διάστημα είτε θα "σκάσουν" και θα εκτοξευτούν
κάπου ή ακόμη χειρότερα θα γίνει ένα φούσκωμα στα σημεία των bulkheads (εκεί που χωρίζει το
στεγανό) ή ακόμη και κάποιο κρακ. Όλα τα καπάκια έχουν θέση για τοποθέτηση σχοινιού ώστε να
μην τα χάσετε.
Όσον αφορά το κόκπιτ πίσω από την πλάτη και στο σημείο που ξεχωρίζει από το day hatch μέσω
του bulkhead, έχει αρκετές μοίρες κλίση ώστε στην όποια διάσωση ή απλά άδειασμα του καγιάκ
από το νερό, αυτό να φεύγει πάρα πολύ γρήγορα.
Το κόκπιτ στα σημεία που τοποθετούνται οι μηροί έχει σχεδιαστεί ώστε να σας δίνει περισσότερο
χώρο για μια όσον το δυνατόν πιο φυσική όρθια στάση, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό για την σωστή
κυκλοφορία του αίματος. Κακός σχεδιασμός στο συγκεκριμένο σημείο οδηγεί στο γρήγορο
μούδιασμα των ποδιών (ένδειξη ότι θέλετε μεγαλύτερο καγιάκ ή διαφορετικά σχεδιασμένο).
Έχουμε δώσει μια ιδιαίτερη καμπύλη στο σημείο των μηρών, αρκετά μεγάλη χωρίς όμως να
αλλοιώνει το αισθητικό κομμάτι του σκάφους.

Προτεινόμενες διαστάσεις
Βάρος μεταξύ 75-95 κιλών
Ύψος μεταξύ 1.75-1.88 μέτρα
Σημειώστε ότι οι παραπάνω διαστάσεις αποτελούν απλά μια βάση και αναφέρονται στον κωπηλάτη.
Ανάλογα του σωματότυπού σας αυτές μπορεί να αλλάξουν προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
Το βάρος αναφέρεται στον κωπηλάτη και όχι το συνολικό φορτίο του καγιάκ. Αν το βάρος σας είναι
μεταξύ του ορίου πχ για το LV ή το MV τότε επιλέξτε την μεγαλύτερη έκδοση αν έχετε σκοπό να

πραγματοποιείτε πολυήμερες εκδρομές ή την μικρότερη αν θέλετε το καγιάκ μόνο για μονοήμερες
εξορμήσεις.
Σε κάθε περίπτωση μην ξεχνάτε ότι τα καγιάκ μας υπάρχουν διαθέσιμα για δοκιμή στη θάλασσα.
Για να κλείσετε κάποιο ραντεβού για δοκιμή παρακαλώ διαβάστε τις σχετικές λεπτομέρειες
στον σχετικό με τις δοκιμές σύνδεσμο.

Διαστάσεις καγιάκ
Μήκος

5.16 μέτρα

Πλάτος

53.5 εκατοστά

Βάθος κόκπιτ

33 εκατοστά

Πλάτος κόκπιτ (ριμ)

46.5 εκατοστά

Μήκος κόκπιτ (ριμ)

89 εκατοστά

Συνολικός όγκος

307 λίτρα

Όγκος εμπρόσθιου στεγανού

72 λίτρα

Όγκος εμπρόσθιου μικρού στεγανού

10 λίτρα

Όγκος για το μικρό πίσω στεγανό (day hatch) 38 λίτρα
Όγκος για το πίσω στεγανό

57 λίτρα

Βάρος

24-25 κιλά

* Σημείωση: Οι ακριβείς μετρήσεις σε λίτρα θα επικυρωθούν το προσεχές διάστημα όπου θα γίνει
3D σάρωση και θα ενημερωθεί ο ιστότοπος μας.

Παραγγελία / Κόστος
Παρακαλώ χρησιμοποιήστε την φόρμα παραγγελίας. Κατόπιν μπορείτε να κάνετε την εξόφληση είτε
μέσω τραπεζικής κατάθεσης είτε μέσω της πιστωτικής σας κάρτας. Οι σχετικές πληροφορίες θα σας
αποσταλούν αφότου συμπληρωθεί η φόρμα παραγγελίας.
Το κόστος του Νηρέα ανέρχεται στα 2108€ (1700€+ΦΠΑ).
Η τιμή περιλαμβάνει 24% ΦΠΑ και δωρεάν έξοδα μεταφοράς για Αθήνα (λιμάνι Πειραιά).

