
NR 2/2019 ISSN 2657-8328 WWW.VETUS.COM

V-DOCKER 
System sterowania 

łodzią – manewrowanie 
i dokowanie jedną ręką

Jak uniknąć nieprzyjemnego 
zapachu w jachcie?

Wpływ niesprawnego  
akumulatora na działanie  
steru strumieniowego

Relacja z Regat ROTARY – Giżycko  
oraz Regat Puchar Lata – Olsztyn

Relacja z targów Wiatr i Woda w Gdyni 

Karaiby, wyspa Aruba – tajemny raj  
dla żeglarzy i nurków



Nr 2/2019
ISSN 2657-8328

Wydawca: 
VETUS Sp. z o.o. 
ul. Płochocińska 111
03-044 Warszawa 
Tel. 22-452 40 52 
E: info@vetus.pl

Redakcja:
Wojciech Cieślik
Bogusław Wałejko
Wojciech Szarek
Marcin Szturo
Tomasz Gonciarz

Pływanie po jeziorach, morzach i oceanach dostarcza niezapomnia-
nych przeżyć. Pozwala na własnej skórze poznać piękno naszej pla-
nety, ale też potęgę przyrody i drzemiących w niej sił. 

W firmie VETUS wychodzimy z założenia, że w czasach, gdy tak trudno 
wygospodarować wolne dni na wymarzony rejs, powinniśmy skupić się 
na pełnym przeżywaniu wodnej przygody. Dlatego drugie wydanie „Biu-
letynu Techniki Jachtowej” poświęciliśmy rozwiązaniom wpływającym na 
komfort załogi i pasażerów. Zależy nam, by Państwa chwile spędzone na 
łodzi – niezależnie, czy żaglowej, czy motorowej – były bliskie marzeniom. 

Proponujemy konkretne rozwiązania organizacyjne i techniczne elimi-
nujące brzydkie zapachy z instalacji ściekowej jachtu (str. 4-6). Wskazując 
działania, których podjęcie pozwoli na długo pożegnać tę przykrą uciąż-
liwość, jednocześnie wyjaśniamy, jakie są jej przyczyny. Jesteśmy bowiem 
zdania, że zrozumienie istoty problemu to pierwszy krok do skutecznego 
działania.

Zachęcamy do przyjrzenia się akumulatorowi zasilającemu stery stru-
mieniowe. Jego bieżąca kontrola ustrzeże tę przydatną instalację przed 
uszkodzeniem i zapewni pełną dostępność pędnika wtedy, gdy będzie 
potrzebny (str. 8). 

Prezentujemy też nasz nowy produkt – joystick V-DOCKER, który spryt-
nie steruje mocą silnika oraz sterów strumieniowych, by umożliwić wy-
godne manewrowanie i dokowanie – nawet jedną ręką (str. 3). To świetne 
rozwiązanie, szczególnie w ciasnych marinach i dla jednostek powyżej 
7 metrów długości. 

Po dawce informacji praktycznych zabieramy Państwa na Arubę. Ta 
tropikalna wyspa przyciąga pięknem przyrody, zagadkami podmorskich 
wraków i świetnymi warunkami dla żeglarzy (str. 10). Zachęcamy też do 
lektury relacji z regat i gdyńskich targów Wiatr i Woda – cyklicznych im-
prez, które są nie tylko okazją do sportowych zmagań czy prezentacji 
produktów, ale też do integracji środowiska wodniackiego.

Z poważaniem
Tomasz Gonciarz

Dyrektor VETUS Polska
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Obliczenie siły efektywnej
przy manewrowaniu

V-DOCKER
W porównaniu do systemu

z dwoma silnikami

Obliczenie siły efektywnej
przy manewrowaniu

Rys. 1. Schemat emisji sił urządzenia V-DOCKER

V-DOCKER współpracuje z pojedynczym (stero-
wanym mechanicznie) silnikiem zaburtowym 
lub stacjonarnym oraz z  kombinacją sterów 

strumieniowych: dziobowym i  rufowym. Tylko taka 
kombinacja zapewnia optymalne użycie generowanych 
sił, zapewniając moc dokładnie tam, gdzie jej potrze-
bujesz!

Ze względu na precyzyjną współpracę między pęd-
nikami i silnikiem, dryfowanie stanie się przeszłością. 
W przeciwieństwie do drogich systemów, które twier-
dzą, że działają bez pędników, system V-DOCKER rów-
nomiernie rozprowadza siły między przód i tył łodzi. 
Dzięki temu manewrowanie w ciasnych miejscach ni-
gdy nie było łatwiejsze.

Najważniejsze cechy:
• łatwość instalacji,
•  współpracuje z pojedynczym silnikiem oraz z kom-

binacją sterów strumieniowych: dziobowym i rufo-
wym,

• można łatwo połączyć kilka stanowisk stero-
wych,

• dogodny przy modernizacji istniejących rozwią-
zań,

• konkurencyjna cena w porównaniu do alterna-
tywnych rozwiązań na rynku. 

Joystick 
V-DOCKER
Pełny system 
sterowania łodzią: 
manewrowanie 
i dokowanie 
jedną ręką.

V-DOCKER

F1 F1 F2

F
2

F1

F2 FRES

FRES

F
2

F 1

FRESFRES

Konkurencyjny system 
z dwoma silnikami
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Otrzymuję wiele uwag od 
użytkowników jachtów na temat 
nieprzyjemnych zapachów 
dochodzących z układu sanitarnego: 
węży, zbiorników ściekowych, 
nieszczelności w systemie sanitarnym 
i wentylacji.

W internecie i wśród wodniaków krąży wiele 
mitów o zapobieganiu nieprzyjemnym za-
pachom w systemie wody ściekowej. Często 

jako źródło wskazywane są elementy systemu i propo-
nuje się rozwiązania, które wywołują przeciwny skutek 
i prowadzą do brzydkiej woni w naszym jachcie.

Co powoduje nieprzyjemne zapachy i  co można 
zrobić, aby im zapobiec? 

Jak uniknąć nieprzyjemnego 
zapachu w jachcie?

Bezwonny  
system sanitarny

Rys. 1. Rozwój bakterii beztlenowych

Definicja problemu 
Ścieki zawierają dwa rodzaje bakterii: beztlenowe i tle-
nowe.

A. beztlenowe (te „złe”) 
Bakterie beztlenowe (rys. 1) są to bakterie, które 

mogą przeprowadzać reakcje metaboliczne z wydzie-
leniem energii jedynie w warunkach braku tlenu, więc 
rozwijają się w środowisku bez dostępu powietrza, nie 
mogą przeżyć w środowisku z tlenem. Bakterie te wy-
twarzają tlenki siarki, metan i dwutlenek węgla, powo-
dujące następujące uciążliwości: 
• tlenek siarki: odrażająco cuchnące gazy, 
• metan: bezwonny, lecz łatwopalny (zagrożenie!), 
• dwutlenek węgla: zalega niczym koc na wierzchu 

ścieków, tworząc doskonałe warunki do dalszego 
rozwoju bakterii beztlenowych. System staje się sep-
tyczny, co skutkuje brzydkimi zapachami na łodzi.  

B. tlenowe (te „dobre”) 
Bakterie te wymagają tlenu (rys. 2). Rozkładają one 

ścieki, lecz nie wytwarzają zapachów. Dopóki do zbior-
nika dostarczane jest w wystarczającej ilości powietrze, 

TLENOWE VS BEZTLENOWE
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rozkwitają w nim bakterie tlenowe i dławią bakterie 
beztlenowe, a system pozostaje wolny od zapachów!

Poniżej przygotowano kilka rad, jak utrzymać sys-
tem wody ściekowej wolny od brzydkich zapachów, 
aby korzystanie z  jachtu było przyjemne i komforto-
we. Jeżeli postąpią Państwo według tego przewodnika, 
gwarantuję bezwonny system wody ściekowej!

Najważniejsze jest dostarczanie świeżego powie-
trza do zbiornika i usuwanie zużytego powietrza na 
zewnątrz! 

Co można zrobić?
• upewnić się, że zapewniona jest odpowiednia wen-

tylacja,
• zainstalować 2 filtry zapachów: jeden na lewej bur-

cie i jeden na prawej, aby stworzyć przepływ świe-
żego powietrza, 

• wymieniać co najmniej raz w roku wkład filtra za-
pachów,

• używać węży sanitarnych dobrej jakości i układać je 
ze spadkiem 5 cm/m, 

• upewnić się, że w ciągu węża nie występują zała-
mania, w których mogłyby pozostawać ścieki, 

• upewnić się, że nie ma żadnych innych niskich 
miejsc, w których ścieki mogłyby pozostawać bez 
odpowiedniego nawiewu powietrza, 

• toaleta z rozdrabniaczem czyni ścieki łatwiejszymi 
do spłukiwania, z  mniejszą szansą powstawania 
zatorów,

• jeżeli to możliwe, do spłukiwania używać słodkiej 
wody, nie wody morskiej, 

• regularnie przepłukiwać cały system czystą wodą, 
• utrzymywać równowagę fauny w zbiorniku, doda-

wać bakterii tlenowych, aby minimalizować obec-
ność beztlenowców, 

• odporny na algi materiał zbiornika (algi w ściekach 
również wywołują nieprzyjemny zapach), 

Rys. 2. Rozwój bakterii tlenowych

• należy stosować zbiorniki o odpowiednio dużym 
przekroju ścianek, gruby materiał polietylenowy 
czyni zbiornik wolnym od zapachów. 

Węże
Często jako źródło odoru wskazywane są węże. Jed-
nakże nie muszą być przyczyną, jeżeli są właściwie za-
instalowane i używane. Przy nieprawidłowej instalacji 
brudna woda może być uwięziona i  uszkodzić wąż. 
Węże zawsze należy układać ze spadkiem 5 cm/m i bez 
żadnych zagięć (wgłębień), które mogą utrzymywać 
wodę. Za każdym razem, gdy jest używana toaleta, na-
leży starannie spłukać węże wystarczającą ilością wody. 
Na rysunku 3 pokazano niewłaściwe rozprowadzenie 
węży sanitarnych. W miejscach zagiętych powstają śro-
dowiska bakterii, które powodują nieprzyjemne zapa-
chy, a w skrajnych przypadkach mogą doprowadzić do 
uszkodzenia węża.

Rys. 3. Niedbale ułożone węże sanitarne

CH4 SO

Zbiorniki na ścieki
Na rynku dostępnych jest wiele niskiej jakości zbior-
ników na ścieki, które posiadają zbyt cienkie ścianki. 
Odpowiednio grube ścianki zbiorników wykonanych 
z polietylenu liniowego czynią je całkowicie szczelny-
mi dla zapachów. 
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Należy w  porę opróżniać 
zbiornik ścieków i  regularnie 
go przepłukiwać. Zapobiega to 
tworzeniu się warstwy twardego 
osadu na dnie. Należy regularnie 
dezynfekować zbiornik, aby za-
pobiegać wzrostowi alg. Do tego 
celu służy dedykowany środek 
VETUS TankFresh, który jest kon-
centratem całkowicie organicz-
nych bakterii, które rozkładają 
kał w systemach wody ściekowej 
bez emitowania żadnego odoru, 
w przeciwieństwie do innych che-
micznych produktów. TankFresh 

przez długi czas utrzymuje korzystny poziom natural-
nych bakterii w zbiorniku. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że dobrze za-
projektowany system wody ściekowej używający Tank-
Fresh może funkcjonować praktycznie bez zapachu.

Wentylacja
Głównym wymogiem bezwonnego systemu jest od-
powiednia wentylacja. Bakterie beztlenowe wywołują 
odór w zbiorniku, w którym brakuje powietrza. Bakte-
rie te rozwijają się bez tlenu i w słabo wentylowanym 
zbiorniku, w którym następuje niekontrolowany pro-
ces beztlenowego rozkładu. Przeciwieństwem bakterii 
beztlenowych są bakterie tlenowe. Bakterie te również 
przetwarzają odpady, lecz bez emitowania odoru. 
Bakterie tlenowe wykorzystują do przetrwania świeże 
powietrze i tlen, więc należy podać im pomocną dłoń – 
ważne jest, aby zbiornik był dobrze wentylowany. Węże 

instalacji muszą mieć duży przekrój – minimum 16 mm. 
Powinny być stosowane dwa węże wentylacyjne (po 
jednym z każdej strony łodzi) i dwa filtry zapachów, 
aby ułatwić naturalny przepływ powietrza. Im więcej 
wentylacji, tym mniej nieprzyjemnych zapachów. 

Na rysunku 4 pokazano filtr, w którym zawarty jest 
węgiel aktywny i granulki żelu. Połączenie tych sub-
stancji doskonale pochłania wilgoć (więc nie ma utraty 
sprawności filtra) i nieprzyjemną woń. Filtr ten należy 
wymieniać na nowy raz w roku. 

Na rysunku 5 przedstawiono poprawnie skon-
struowany system sanitarny. Na lewej i prawej burcie 
występuje filtr zapachów i odpowietrznik. Dzięki ta-
kiej konstrukcji zapewniona jest właściwa cyrkulacja 
powietrza w układzie sanitarnym. Stosując się do po-
wyższych rad i wskazówek z pewnością unikniemy nie-
przyjemnego zapachu w jachcie. 

Rys. 4. Filtr zapachów z granulkami żelu i aktywnym węglem

Rys. 5. Schemat instalacji sanitarnej w jachcie

Rura wyciągowa

Włączniki 
toalety

Toaleta elektryczna 
z rozdrabniaczem Zbiornik ścieków z armatu-

rą i pompą elektryczną
Zawór kulowy

Filtr zapachów
na prawej burcie

Filtr zapachów
na lewej burcie

Wskaźnik poziomu
ścieków

Zawór próżniowy

Węże sanitarne

Odpowietrzniki
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„NSFCAN” to plastikowy 
pojemnik wypełniony 
odpowiednią ilością węgla 
aktywnego oraz specjalnymi 
granulkami żelowymi. 
To połączenie zapewnia 
rewolucyjną podwójną funkcję. 

Tam, gdzie tradycyjne filtry węglowe tracą 
skuteczność ze względu na wilgoć i skra-
planie, granulki żelu pochłaniają wilgoć, 

dzięki czemu nie ma strat wydajności! 
Ponadto filtr typu NSFCAN zapobiega 

przedostawaniu się wilgoci do zbiornika paliwa 
poprzez linię odpowietrzającą. Wilgoć w zbior-
niku paliwa jest doskonałą pożywką dla pleśni, 
która prowadzi do zatkania filtrów paliwa, a na-
wet problemów z silnikiem.

Najważniejsze cechy filtra typu NSFCAN: 
• pojemnik „Plug and play” nadaje się do no-

wych i istniejących filtrów VETUS,
• element filtrujący ma podwójną funkcję, 

używając węgla aktywnego i granulatu że-
lowego, 

• doświadczalnie udowodniono zwiększoną 
chłonność w porównaniu z tradycyjnymi fil-
trami, 

• przezroczysta pokrywa – łatwo zauważyć, 
że żel jest nasycony i pojemnik wymaga wy-
miany, 

• minimalizuje ryzyko pleśni w zbiorniku pa-
liwa. 

NSF: filtry 
przeciwzapachowe
Ulepszone filtrowanie zapachu 
z funkcją pochłaniacza wilgoci! 

Rys. 1. Budowa filtra

Pochłaniający 
zapach węgiel aktywny

Specjalny granulat
pochłaniający wilgoć
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Wpływ  
niesprawnego 
akumulatora 
na działanie steru 
strumieniowego

Ster strumieniowy jest też nazywany pędnikiem 
sterującym. Zwiększa on zwrotność jachtu, 
zwłaszcza przy małych prędkościach, umożli-

wia łatwe cumowanie, manewrowanie w  ciasnych 
kanałach i portach. Właściwie dobrany i poprawnie 
zamontowany ster strumieniowy zwiększa komfort 
i bezpieczeństwo korzystania z jachtu. W mojej opinii, 
która jest wynikiem wielu rozmów z różnymi eksperta-
mi oraz obserwacji użytkowników jachtów, każda łódź 
o długości co najmniej 7 metrów powinna być wy-
posażona w dziobowy ster strumieniowy. Z kolei jed-
nostka pływająca o długości od 12 metrów powinna 
posiadać dodatkowo rufowy ster strumieniowy, aby 
łatwo i  bezpiecznie manewrować w  coraz ciaśniej-
szych portach. 

Podczas przygotowania jachtu do sezonu żeglar-
skiego należy pamiętać o dokonaniu przeglądu steru 
strumieniowego oraz jego instalacji. Jest to maszyna 
z  częściami elektrycznymi i  mechanicznymi, dlatego 
również musi być poddana serwisowi. Zawsze przed 
przystąpieniem do czynności obsługowych steru Rys. 1. Silnik elektryczny i przekaźniki (styczniki) steru strumieniowego

Silnik 
elektryczny

Przekaźniki

Za wynalazcę sterów strumieniowych uważa się Roberta Foulertona, który 
w drugiej połowie XIX wieku zastosował w części rufowej statku „Stocton 
Collier” ster strumieniowy napędzany ręcznie. Istotny rozwój sterów 
strumieniowych rozpoczął się dopiero w połowie lat 50. i był związany 
z rozwojem nowych technologii i materiałów, zwłaszcza odpornych na korozję. 
Od tego czasu liczba sterów strumieniowych montowanych w jachtach ciągle 
rośnie.

strumieniowego należy odłączyć przewody wysoko-
prądowe od akumulatora – niewykonanie tej czynności 
może spowodować obrażenia.
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Akumulator steru strumieniowego
Stan techniczny akumulatora ma zasadniczy wpływ 
na poprawną pracę steru strumieniowego oraz jego 
żywotność! Do zasilania pędnika powinien być dedy-
kowany osobny akumulator o parametrach podanych 
przez producenta steru strumieniowego. Na okres zimy 
należy wyjąć akumulator z jachtu, naładować go i skła-
dować w suchym pomieszczeniu o dodatniej tempera-
turze, z dostępem świeżego powietrza. Przed sezonem 
żeglarskim należy ponownie naładować akumulator 
i sprawdzić jego stan techniczny. 

Do tego celu niezbędny jest obciążeniowy tester 
akumulatora lub dwie osoby oraz woltomierz do po-
miaru napięcia akumulatora. Test pomiaru sprawności 
akumulatora jest wiarygodny, jeżeli dokonujemy po-
miaru napięcia akumulatora pod jego obciążeniem. 
W  tym celu należy podłączyć woltomierz w  obwód 
akumulatora (równolegle), uruchomić główny silnik 
napędowy jachtu oraz wprawić w pracę ster strumie-
niowy, podczas której należy odczytać wartość napięcia 
akumulatora pokazaną na woltomierzu. Jeżeli wartość 
ta jest równa lub mniejsza niż 10,5V, wówczas będzie-
my mieć problem ze sterem strumieniowym podczas 
sezonu żeglarskiego. Aby temu zapobiec, należy wy-
mienić akumulator na nowy.

Silniki elektryczne sterów strumieniowych
Silniki elektryczne sterów strumieniowych pobierają 
dużo prądu w krótkim czasie. Dlatego bardzo ważną 
rzeczą jest, aby akumulator, który zasila ster strumie-
niowy był w pełni sprawny. Pracą silnika elektrycznego 
steru strumieniowego sterują dwa przekaźniki (stycz-
niki) – rys. 1. Każdy z nich nadaje przeciwny kierunek 
obrotowy śruby napędowej. Zbyt niskie napięcie aku-
mulatora powoduje ich uszkodzenie.

Jak wspomniano wyżej, przez przekaźniki elek-
tryczne płynie duży strumień prądu. W sytuacji, gdy 
akumulator wykazuje niskie napięcie, dochodzi do 
rozwierania mechanicznych elementów stycznika, 
przez które płynie prąd, oraz do iskrzenia między tymi 

Rys. 2a i 2b. Przekaźnik (stycznik) steru strumieniowego

elementami. Jest to bardzo niebezpieczne zjawisko, 
grożące brakiem przepływu prądu, nadpaleniem ele-
mentów stycznika, a nawet pożarem. 

Na rysunku 2a i 2b pokazano budowę przekaźnika 
elektrycznego. Rysunek 2b przedstawia uszkodzone 
(nadpalone) styczniki silnika elektrycznego steru stru-
mieniowego. Uszkodzenie to jest bezsprzecznie spo-
wodowane niskim napięciem akumulatora. 

Silnik elektryczny steru strumieniowego to silnik 
prądu stałego zasilany prądem stałym, służący do za-
miany energii elektrycznej na energię mechaniczną. 
Podczas pracy pędnik drga oraz emituje dużo ciepła, 
dlatego wszystkie jego elementy bardzo się nagrze-
wają, a co za tym idzie – rozszerzają. Później, kiedy 
stygnie, elementy te się kurczą, dlatego należy spraw-
dzić poprawność zamocowania wszystkich połączeń 
śrubowych. Należy sprawdzić, czy końce przewodów 
wysokoprądowych są stabilnie zamocowane, czy nie 
doszło do ich poluzowania oraz czy nie są zaśniedzia-
łe i  skorodowane. Ewentualne zaśniedziałe lub sko-
rodowane styki należy oczyścić za pomocą szczotki 
drucianej lub papieru ściernego, nie należy stosować 
sprayów. Komora steru strumieniowego musi być 
wyposażona w wentylację, która odprowadzi ciepło 
z pracującego silnia elektrycznego.

Silnik elektryczny w swojej głowicy posiada szczot-
ki, najczęściej cztery sztuki, które są wykonane z węgla. 
Przekazują one energię elektryczną do ruchomej części 
silnika i są dociskane do komutatora za pomocą sprę-
żyn. Z biegiem czasu następuje miarowe zużywanie się 
szczotek, które co jakiś czas muszą być zamieniane na 
nowe. Szybkość zużywania się szczotek jest uzależnio-
na od częstotliwości używania steru strumieniowego. 
Aby sprawdzić stan szczotek, należy zdjąć pokrywę gło-
wicy silnika elektrycznego. 

Wykonując powyższe czynności sprawimy, że ster 
strumieniowy nas nie zawiedzie zawsze wtedy, gdy go 
potrzebujemy. Dzięki niemu manewrowanie w coraz 
ciaśniejszych portach stanie się dziecinne proste. 

Tomasz Gonciarz
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One Happy Island
rajska Aruba

Karaiby w holenderskim wydaniu

Gdy myślimy o Wyspach Karaibskich, w głowach 
pojawia nam się obraz Kuby czy Jamajki. Mało 
kto natomiast umie swobodnie zlokalizować 

Arubę. Jest ona oddalona o zaledwie 27 kilometrów 
na północ od Wenezueli i wchodzi w skład archipelagu 
Małych Antyli. 

Chcąc odwiedzić ten tropikalny raj nie będziemy 
potrzebować nawet wizy, ponieważ jest to terytorium 
zależne Królestwa Niderlandów. Mimo możliwości 
swobodnej komunikacji po angielsku, językiem urzę-
dowym jest tu kreolski papiamento, mający u podstaw 
portugalski i hiszpański. 
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Karmazynowe flamingi i bajkowe plaże
Pojawia się pomysł, zaczynamy więc szukać i rozbudzać 
wyobraźnię. W  pierwszych internetowych wynikach 
zobaczymy typowe dla Aruby obrazy – plaże z lazuro-
wą wodą i flamingi żywcem wyjęte z instagramowych 
kont podróżniczych. Wystarczy kilka spojrzeń… i  już 
układamy podróż na wyspy ABC, czyli Arubę, Bonaire 
i Curaçao. Zaczynamy od tej pierwszej.

Białe plaże okalają całą wyspę, natomiast flamingi 
możemy spotkać niedaleko jej stolicy, Oranjestad. Ko-
lonialna zabudowa największego miasta Aruby, mimo 
holenderskich wzorców, zachowała wiele lokalnych 
cech. Barwne fasady budynków, a także Fortu Zoutman 
przyciągają wzrok i  stanowią unikatową mieszankę 
architektoniczną. Różnorodna przyroda, architektura 
i krajobrazy są tylko zapowiedzią tego, co zobaczymy 
i przeżyjemy na wodzie i pod jej powierzchnią!

Stałe wiatry i majestatyczne wraki
Żeglować na Wyspach Zawietrznych można, w odróż-
nieniu od Europy, przez cały rok, choć ze względu na 
huragany sezon trwa głównie od listopada do sierp-
nia. Temperatura dzienna utrzymuje się na stałym po-
ziomie 27 stopni. Znakomite warunki do żeglarstwa 

zapewniają wiatry wiejące z kierunków wschodnich od 
NE do SE z siłą 3-6 B. Duża liczba kotwicowisk pozwala 
swobodnie zaplanować karaibski rejs. 

Miłośnicy nurkowania znajdą tu bogatą kolekcję 
wraków, na czele z Antillą. Ten statek transportowy 
III Rzeszy o napędzie spalinowo-elektrycznym został 
w 1940 roku zatopiony przez własną załogę, odma-
wiającą wydania jednostki Holendrom. 

Warto wiedzieć, że największe, ponad 60-metrowe 
wraki znajdują się już na głębokości 12 metrów, dzięki 
czemu nawet początkujący nurkowie będą mogli po-
dziwiać podwodną flotyllę sztucznych raf Aruby. 

Mnogość podwodnej fauny i flory zachwyci najbar-
dziej wymagających amatorów nurkowania i snorke-
lingu. Któż bowiem nie marzył o pływaniu z żółwiami, 
delfinami czy zobaczeniu konika morskiego? 
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W dniach 18-21 maja br. w Giżycku odbyły 
się XV Regaty ROTARY o puchar Gubernatora 
Dystryktu 2231 i Memoriał Jacka Nankiewicza, 
połączone z piknikiem żeglarskim. 

Jest to jedna z największych imprez żeglarskich na Mazurach. Regular-
nie od czterech lat firma VETUS jest partnerem tego spektakularnego 
wydarzenia żeglarskiego. 

W tym roku Prezydent ROTARY oddział Giżycko nadał tytuł Honoro-
wego Członka firmie VETUS, z czego jesteśmy bardzo dumni i serdecznie 
dziękujemy. 

XV Regaty
ROTARY

VETUS INFO
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W  zawodach brały udział dwie klasy sportowe: klasa 
Optymist w liczbie 29 załóg w przedziale wiekowym 
9–13 lat oraz klasa l’Equipe w liczbie 23 załóg w prze-

dziale wiekowym 11–16 lat.
Jednym z wiodących organizatorów i sponsorów imprezy była 

firma RAKSA, autoryzowany dystrybutor marki VETUS, która od 
2007 roku wspiera rozwój żeglarstwa w regionie. Dzięki firmom 
RAKSA i VETUS udało się przeprowadzić tak spektakularną impre-
zę oraz ufundować nagrody rzeczowe dla najmłodszych adeptów 
żeglarstwa regatowego. 

Jesteśmy pod wielkim wrażeniem organizacji oraz przebiegu 
tak imponującej imprezy. Organizacja regat ze strony firmy RAKSA 
zasługuje na szczególne wyróżnienie. 

Do zobaczenia za rok, AHOJ! 

Relacja z Regat  
Puchar Lata – Olsztyn
W dniach 22–24 czerwca 
na jeziorze Ukiel w Olsztynie 
odbyły się Regaty Pucharu 
Lata. Jako cykliczna 
impreza na stałe wpisała 
się w kalendarz zawodów 
żeglarskich miasta Olsztyn.
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Relacja z targów 

Wiatr i Woda 
w Gdyni
Tegoroczne targi Wiatr i Woda 
w Gdyni już za nami. Po raz 
czternasty spotkali się na nich 
przedstawiciele branży, producenci 
jachtów, silników morskich, sprzętu 
pływającego i akcesoriów oraz 
miłośnicy sportów wodnych. 

Targi na wodzie cieszą się dużym zainteresowa-
niem, ponieważ można zobaczyć jachty w „peł-
nej krasie”, czyli na wodzie – właśnie tam, gdzie 

są one użytkowane. 
Dla firmy VETUS była to bardzo udana wystawa. 

Podczas targów zaprezentowaliśmy nasz 13-metrowy 
pełnomorski żaglowy jacht regatowy, który regularnie 
bierze udział w ważnych wydarzeniach żeglarskich. Po 
godzinach pracy osobiście mieliśmy okazję sprawdzić 
się za sterami naszej jednostki.

W czwartek wieczorem na uroczystej gali dla wy-
stawców, dziennikarzy i szczególnych gości ze środo-
wiska żeglarskiego magazyn „Żagle” uhonorował nas 
wyróżnieniem za nasz najnowszy produkt, jakim jest 
V-DOCKER, system sterowania łodzią, manewrowania 
i dokowania jedną ręką. Magazynowi „Żagle” serdecz-
nie dziękujemy!

Nasze stoisko odwiedziło wielu gości, którzy 
uzyskali porady techniczne i  otrzymali katalog na-
szych produktów. Odbyliśmy rozmowy biznesowe. 

Prowadziliśmy spotkania z  konstruktorami jachtów 
celem prezentacji technicznej naszej oferty produkto-
wej, przekazaliśmy unikalną wiedzę, której nie ma we 
współczesnej literaturze. 

W piątek wieczorem nasi pracownicy wraz z gro-
nem przyjaciół udali się w rejs najszybszą łodzią moto-
rową na Wybrzeżu, czego zwieńczeniem było wspólne 
biesiadowanie przy muzyce i posiłku. 

Organizatorzy targów zasługują na pochwałę, ze 
szczególnym wyróżnieniem Pani Magdaleny Tymińskiej, 
za sprawną techniczną organizację targów i wzorową 
współpracę z wystawcami.

Był to mile spędzony czas przy słonecznej pogo-
dzie, pięknych jachtach i wśród doświadczonych osób 
z branży żeglarskiej. 
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VETUS stawia na innowacje – 
nagroda VETUS Innowacje

D ynamiczny rozwój polskiego rynku, rosnąca produkcja, mnożą-
ce się projekty, duże i małe, zachęciły nas do podjęcia wspólnej 
inicjatywy z czasopismem „Jachting Motorowy”, dzięki której 

najlepsze wdrożenia, wyróżniające się produkcje, będą nagradzane za 
wdrażanie innowacji technologicznych. 

Z przyjemnością prezentujemy Państwu naszą statuetkę, która sym-
bolizuje postęp technologiczny i niezawodność stosowanych rozwiązań. 

Podczas najbliższych targów Warszawski Salon Jachtowy w Nada-
rzynie jury wyłoni zwycięski projekt, którego ogłoszenie nastąpi w trak-
cie uroczystej gali. 

www.vetus.com

• Alternatywne napędy jachtów 
• Akumulatory oraz ich ładowarki
• Jak przechowywać akumulator w okresie zimy?
• Karaiby – Bahamy

 BIULETYN 
TECHNIKI 
JACHTOWEJ

Następne wydanie Biuletynu 
ukaże się w listopadzie 2019 r., 
a w nim między innymi:

VETUS Sp. z o.o. ul. Płochocińska 111, 03-044 Warszawa, Tel. 22-452 40 52, E: info@vetus.pl

Nadarzyn, 
18–20 października 2019 r.

Zapraszamy
do odwiedzenia nas 
podczas targów 
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