This document is not contractual. All descriptions, illustrations, etc. are only an indication. We reserve the right to modify or improve our products without notice. Please get
in touch with your distributor for special requests or to obtain the standard equipment list and the option list.

Od 1990 roku robimy to co kochamy, budujemy jachty. Korzystamy z najnowszych technologii,
posiadamy nowoczesne hale produkcyjne, a co najważniejsze – zatrudniamy wyspecjalizowanych
pracowników. Budując jachty zgodnie z najwyższymi standardami i przy wykorzystaniu najlepszych
materiałów, zapewniamy naszym klientom najwyższy poziom wykonania oraz bezpieczeństwo
na pokładzie. Każdy z jachtów przechodzi dokładne testy „od dziobu do rufy, od topu masztu
aż po kil”, podczas których szczegółowo analizowany jest każdy aspekt jego konstrukcji.
Delphia Yachts posiada certyfikat jakości ISO 9001, dodatkowo nasze jachty budowane są pod
nadzorem PRS i Germanischer Lloyd.
Witamy na pokładzie - Delphia Yachts!

Stocznia

Delphia 31
Delphia 31 zaprojektowana jako przestronny jacht rodzinny zapewnia wysoki komfort
żeglowania. Łódź pływa doskonale zarówno przy słabych, jak i silnych wiatrach, a dzięki
stabilności oraz doskonałym właściwościom nautycznym zapewnia swoim pasażerom
bezpieczny odpoczynek na wodzie. Stylowe i komfortowe wnętrze z dwiema kabinami,
łazienką z prysznicem i praktycznym kambuzem z dwu-palnikową kuchenką z piekarnikiem
oraz lodówką w standardzie, oferuje doskonałe warunki wypoczynkowe dla sześciu osób.
Jacht posiada otwarty kokpit, samo halsujący fok i jest idealny dla rodzin chcących przeżyć
przygodę na wodzie. Przestronny kokpit oraz szeroki pokład zdecydowanie zachęcają do
odpoczynku nad wodą, a stopień kąpielowy ułatwia dostęp do wody.
Delphia 31 oferowana jest w wersji balastowej oraz dwóch wariantach wersji mieczowo
- balastowej. Pierwszy wariant posiada balast zewnętrzny i dwie płetwy sterowe. Drugi
polecany na jeziora i płytkie wody posiada balast wewnętrzny i jedna pletwę sterową.
Opcjonalnie jacht dysponuje systemem kładzenia i podnoszenia masztu, a także systemem
rolowania grota. Samohalsujący fok, rolowany grot czy elektryczne kabestany to tylko
niektóre z udogodnień, dzięki którym prowadzenie tego jachtu staje się czystą przyjemnością.
Kategoria projektowa A w wersji kilowej Delphii 31 umożliwia żeglugę również po otwartych
morzach.

Wersja Balastowa

Wersja Mieczowo - Balastowa

Długość całkowita 9,85 m

32,32 ft

9,85 m

32,32 ft

Długość kadłuba
		
Dł. linii wodnej

9,48 m

31,10 ft

9,48 m

31,10 ft

9,07 m

29,75 ft

9,07 m

29,75 ft

Szerokość

3,40 m

11,15 ft

3,40 m

11,15 ft

Szer. linii wodnej

2,72 m

8,92 ft

2,72 m

8,92 ft

Zanurzenie
		

1,85 m

6,07 ft

0,45/1,65 m 1,48/5,41 ft
0,75/1,65 m 2,46/5,41 ft

Waga całkowita

5100 kg

11244 lb

5200 kg

11464 lb

Balast

1650 kg

3638 lb

1650 kg

3638 lb

Silnik (max.)

30 HP

30HP

30 HP

30HP

Zbiornik paliwa

100 l

22,0 gal UK

100 l

22,0 gal UK

Zbiornik wody

150 l

33,0 gal UK

150 l

33,0 gal UK

Grot

23,0 m2

247,57 sq ft

23,0 m2

247,57 sq ft

Fok

22,35 m2

240,57 sq ft

23,35 m2

240,57 sq ft

Kategoria CE

A – 6 Os

A - 6 Pers

B – 6 Os

B - 6 Pers

Konstruktor			

Andrzej Skrzat

Testy zostały przeprowadzone dla następującego
ożaglowania: grot, genua/fok, spinaker oraz
siły wiatry wynoszącej 6, 8, 10,12, 14, 16, 18, 20
węzłów.

Pokład

Wnętrze. Wersja balastowa A - 2 kab.

Wnętrze. Wersja balastowa B - 2 kab.

31

Wnętrze. Wersja mieczowa A - 2 kab.

Wnętrze. Wersja mieczowa B - 2 kab.

