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הכרת מערכת לייצוב כלי שייט בהפלגה
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ה - מהפכה!
אנו גאים להציג את Zipwake, מערכת בקרת השיוט הדינמית 
החדשה לכלי שייט, אשר מחוללת מהפכה בעולם הסירות. עם 
מערכת בקרה מתקדמת ואינטואיטיבית ועיצוב חדשני ומדהים 
חדש, Zipwake מספקת הפלגה נוחה יותר, ביצועים טובים 

יותר וצריכת דלק משופרת.

https://docs.google.com/file/d/1E8FYZM8D7ExecJ055aQ1nABE7-RiyQ8y/preview
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מאפיינים עיקריים:

נוחות ובטיחות - המערכת מבטלת באופן דינמי את תנודות הסירה הלא נוחות והמסוכנות.●

ביצועים וצריכת דלק - שימוש במערכת מוריד באופן אוטומטי את ההתנגדות הגלים ובכך חוסך בדלק.●

שליטה אינטואיטיבית ומדויקת - פקד תלת מימדי חדשני המספק שליטה ללא פשרות.●

עמיד ואפקטיבי - המרימים (סכינים) עמידים לפעולה מהירה מספקים מאפייני כוח הרמה עיליים.●

עיצוב מודולרי וחכם - ניתן להתקנה פשוטה על כל כלי שייט בין 5 מטר ועד 30 מטר. ●
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S סדרת

Zipwake Series S, היא מערכת בקרת הייצוב הדינמית הכדאית 
הראשונה בעולם, המשלבת פיתוח חדיש של להבים עמידים ומהירים. 
המערכת אוטומטית לחלוטין. דבר זה משפר משמעותית את ביצועי 

הסירה, חסכון בדלק, נוחות ובטיחות בעת תאוצה, סיבוב או ריצה בים.

השימוש במערכת מבטל באופן דינמי את התנדנדות הסירה הלא נוחה 
והמסוכנת, ממזער באופן אוטומטי את התנגדות הגלים וחוסך בדלק.

איכות מובנית, תפעול קל, הרכבה קלה ותמיכה בשילוב מערכות עם 
.NMEA 2000 NETWORK התקנים חיצוניים באמצעות
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בקרת נסיעה חכמה

לוח הבקרה המסוגנן של Zipwake תוכנן בקפידה כך שיהיה ידידותי 
למשתמש ואינטואיטיבי כדי לאפשר לנהג להתמקד בדבר הנכון - ליהנות 

מהנסיעה בסירה!

שני גלגלי הבקרה הייחודיים של הפאנל מספקים שליטה ידנית קלה, 
מהירה ואינטואיטיבית על שלושת הצירים. עם זאת, המערכת פועלת 
בדרך כלל במצב בקרה אוטומטי, שמופעל בלחיצה אחת על כפתור 
AUTO. במצב זה, ה- GPS המובנה בתדר גבוה, חיישני הג'ירו התלת-

ממד ובקר התנועה החזק מבטיחים באופן אוטומטי איזון דינמי של 
הסירה וביטול מצב הפלגה לא נוחה ומסוכנת.

דחפו את כפתור ה- AUTO - וזהו!
המערכת מספקת משוב רציף של מהירות הסירה, זווית ההטייהוהגלגול, 
כמו גם עמדות הלהבים, בתצוגת צבע בגודל 2.4 אינץ', התצוגה עמידה 

לקריאת בנתאי שמש.
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הלהבים

בסדרה S קיימים ארבעה להבים ישרים וארבעה בצורת V. עיצוב מודולרי 
חדשני זה הופך את הלהבים לעמידים ומותאמים באופן מושלם לכל סוג 

כלי שייט בגודל בין 6 מ 'ל -18 מ' (20-60 רגל).

כל הרכיבים תוכננו בקפידה על מנת לעמוד בפגיעות ולהימנע מחדירת 
מים, וכך למזער את הסיכון לתחזוקה יקרה והשבתה. הפעלת הלהב 
מתבצעת באמצעות סרוו חשמלי ללא כיול בתוך יחידת הלהב. קירור המים 
הטבעי שלו מספק תנאי עבודה מצוינים עבור מנוע סרוו DC (ללא 
מברשות) שפועל על 12-32 וולט. משיכת הלהב אורכת 1.5 שניות, זמן 

קצר משמעותי מהמוצרים השונים בשוק.

התקנה קלה עם פלטת הרכבה אינטגרלית ואפשרות של התאמת כבלים 
דרך גוף או גוף אטום או מעל קו המים. אפשרות ההרכבה המועדפת 
מושגת על ידי ניתוב כבל הסרוו באופן שונה. כל להב מגיע עם התאמת 

כבלים באמצעות גוף, מכסי כבלים ותבנית מקדחה מעשית.
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סוגי להבים

להב רגיל - להב מוארך ב 4 גדלים שונים המותאם לחלקים ישרים של כלי השייט.●

להב צ'יין - להב בתצורה זו מספק אמצעי ייחודי למקסום בקרת תנועת הגלגול וההטייה על ידי שימוש במשטחים ●
החיצוניים הרחוקים ביותר של קרקעית הגוף לייצור גלישה.
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ביניים - להב זה נועד להתקנה בין מנועים כאשר אין מספיק מקום להתקנת להב ישר. להב זה מפצה לפעמים על ●
מנועים המוגבלים בתנועתם מעלה ומטה.

להב V - להבים אלו הופכים את סדרה S למושלמת ובכך היא יודעת להתגבר על כל סוגי כלי שייט גם כאלה עם תעלות ●
מנוע. ארבעת הגדלים בצורת V מכסים זוויות סתיו ביעילות בין 11 ל -24 מעלות.
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יחידת הבקרה

יחידת הבקרה מספקת חשמל למערכת ויכולה להכיל עד שישה 
להבים מסדרת S. היחידה מחוברת ללוח ההפעלה הראשי. 
היחידה חסונה, עמידה למים, עמידה לשמן ומוגנת הצתה 
המפשרת התקנה בחדר מנועים. כבל החשמל כלול לחיבור קל 
לסוללה. יחידת הבקרה כוללת הגנה חשמלית מובנית, כוללת 

נתיך הגנה משלה.
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INTERCEPTORS vs TRIM TABS

http://www.youtube.com/watch?v=pOR-CcfJlwQ
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INTERCEPTORS vs TRIM TABS
הרמה יעילה יותר - מגע מלא של הלהבים יעיל בהרבה יותר בהשוואה ●

לשטח המגע של טרים טאב אשר מושפע רק מהקצוות שלו בטווח הצר

פחות גרור - להבים ה של Zipwake יורדים לתוך המים סה"כ בין 30 ל ●
-60 מ"מ, ואילו הטרים טאבים יורדות לרוב 150 מ"מ ומעלה ומשפיעות 

רבות על כוח הגרר המאט.

10 פעמים פעולה מהירה יותר -פעולת הלהב של ה Zipwake אורכת ●
1.5 שניות, פעולת הטרים טאב אורכת פי 10 זמן כ- 15 שניות.

גלי ירכתיים - הלהבים בצורתם מייצרים גל אחורי נמוך יותר מה שגורם ●
לחיכסון בדלק טוב הרבה יותר.



התקנת המערכת מעל קו מים עם מעבר גוף
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התקנת המערכת מתחת לקו מים עם מעבר גוף

תפעול מערכת בסיסיתפעול מערכת בסיסי

http://www.youtube.com/watch?v=o5cNu2i3lrU
http://www.youtube.com/watch?v=mN3_IGmNlaI
http://www.youtube.com/watch?v=7NbCTly_km0
http://www.youtube.com/watch?v=kRE1p7M4EQU


תודה שצפיתם 
שאלות?

נצא להפלגת נסיון!
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המערכת האולטימטיבית לייצוב כלי שייט בעת עגינה
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