
Відповідає вимогам IMO/ SOLAS, 
LSA Code, MED 2014/90. 

Самовідновлювальна герметизована рятувальна 
шлюпка вагою 2435 кг і місткістю 22 особи 
забезпечує захист екіпажу та пасажирів в 
надзвичайних погодних умовах. Виготовлена з 
вогнестійкого поліефіру, армованого скловолокном.  

Спускається на воду за допомогою навісної платформи 
або одношарнірной шлюпбалки. Здатна 
витримувати сильні вітри і високі хвилі. Навіть 
у разі пошкодження або повного затоплення 
рятувальна шлюпка залишиться на 
поверхні води в робочому положенні. 

Первинна посадка на рятувальну 
шлюпку здійснюється через 
бортові люки, а додатковий доступ 
- через головний посадковий люк. 

Рятувальна шлюпка оснащена 
управлінням за допомогою 
механічних направляючих, 
розташованих в кормовій частині. 
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• Загальна довжина - 5,06 м; 
• Ширина - 2,20 м;
• Висота - 3,10 м;
• Місткість, макс. 22 людини;
• Споряджена маса - 2435 кг;
• Допустиме навантаження на шлюпбалку, з 22 особ. = 4250 кг;
• Колір корпусу зовні – помаранчевий;
• Колір корпусу всередині - світло-сірий;
• Експлуатаційна температура - від -15°C до +40°C;
• Матеріал корпусу/ палуби - вогнетривкий поліефір, 
  армований скловолокном;
• Плавучий матеріал - поліуретановий пінопласт;
• Засклений люк - загартоване скло з рамкою з 
  вогнетривкого поліефіру, армованого скловолокном;
• Швартова тумба/ Верпування - кнехти розташовані в 
  кормі і на правому і лівому бортах судна, пентер-гак 
  в носовій частині;
• Рульове управління – механічне;
• Люки - 1 люк в кормовій частині/ 1 бічний люк з 
  кожного боку/ 1 люк у верхній частині/ 1 верхній 
  люк в носовій частині;

Технічні характеристики:

• Виготовлена з вогнестійкого поліефіру, армованого 
  скловолокном;
• Спускається за допомогою навісної платформи або 
  одношарнірної шлюпбалки;
• Діапазон позитивної остійності до 180 градусів;
• Може бути у версії для танкера/морської установи або 
  суховантажу;

Ключові особливості:
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