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Sailbird

®

de zeiluitrusting voor Uw rubberboot
van 2,20 tot 3,90 m lengte
(andere maten op aanvraag)
Jachteigenaren:
Uw kinderen kunnen met de rubberboot zeilen en zelf kapitein worden. Veel zeilpret voor jong en oud.
Met Sailbird vaar je dicht op het water en de zeileigenschappen zijn verrassend goed.
Met Sailbird zeil je snel en geruisloos (zonder motor) van de ankerplaats naar de haven of van de wal
naar de volgende plek waar mooie natuur is.
Bij tegenwind kijken roeiers jaloers hoe snel je met Sailbird uit de voeten kunt.
Wereldzeilers:
Sailbird kan uw redding betekenen als de buitenboordmotor het laat afweten of nergens benzine te
verkrijgen is. U bent onafhankelijk van de buitenboord-motor.
Een dagje er op uit:
Met de rubberboot kun je zeilen waar motoren verboden zijn. Bijvoorbeeld in natuurgebied.
Sailbird is door en door getest en past bovendien in twee handige tassen in de bakskist en in de auto.
Sailbird heeft een vrijstaande mast zonder storende verstaging. De bediening van het handige Latijnse
zeil (dus zonder fok) en de ruimtebesparende zijzwaarden is bijzonder eenvoudig.

2,30 m-boot met 3,4 m² zeil

3,20 m-boot met 4,2 m² zeil

Sailbird past op diverse rubberboten met vaste achterspiegel van o. a. de volgende merken*, fabrikanten en leveranciers
(alfabetisch): Achilles, Allpa, Allroundmarine, Aqua Marine, Arimar, Avon, Bauhaus, Bombard, Brig, Callegari, Caribe, DSB,
e.Sea, Grand Marine, Gugel, Honda, Jago, Jilong, Lodestar, Lomac, Maxxon, Mercury, Metzeler, A.W.Niemeyer, Plastimo,
Seago, Selva, Sevylor, Solid Marine, Suzuki, Talamex, Tohatsu, Viamare, Walker Bay, Wehnke, Wiking, Quicksilver, Yamaha,
Zodiac a. o. (*eigendom van de betreffende rechthebbende).

Technische details

2,30 m-boot met Sailbird hoog aan de wind

3,20 m-boot met Sailbird hoog aan de wind

Sailbird kun je zonder gereedschap in 10 minuten op de rubberboot (met aluminium-, triplex-, latten- of
opblaasbodem) monteren Het omvat twee zijzwaarden. Deze zijn als eenheid met de mast verbonden.
Door de stabiele konstruktie kun je beide zwaarden naar beneden laten, wat de bediening opmerkelijk
vereenvoudigt. Er ontstaat tevens een bijzonder groot zwaardoppervlak. Hierdoor drijft de boot nauwelijks af en zeilt hoog aan de wind.
Zijzwaarden sparen plaats in de boot!
Je hebt in tegenstelling tot een midzwaard geen zwaardkast nodig, vaak aan een middenbank bevestigd.
Met Sailbird kun je zonder zitbanken zeilen, waardoor in het kleinste bootje meer ruimte is, zelfs voor
twee personen.
Sailbird past in twee handige tassen. Het totale gewicht bedraagt slechts ca.17 kg. De mast, giek en
gaffel zijn deelbaar. Het langste deel is 117 cm lang. De onderdelen zijn gefabriceerd van alumi-nium
(geanodiseerd), roestvrij staal, multiplex (AW100) en kunststof (UV).
Het alom beproefde Nylon-Latijnse zeil wordt in twee afmetingen geleverd: voor Rubberboten van 2,20
t/m 2,50 m = 3,4 m², boven 2,50 t/m 3,90 m = 4,2 m². Zeiluitrusting voor andere afmetingen op aanvraag.
Sailbird rekent af met de algemene opvatting dat een rubberboot maar matig zeilt en slechts met halve
of voor de wind vooruitkomt. De hoogtegraad, als maatstaaf voor de bereikbare hoogte aan de wind,
bedraagt 45°. Met Sailbird zeilt U snel en ook veilig met harde wind. De zeileigenschappen werden op
binnenwater met een bemanning van 90 kg (vader met kind) gemeten.

Sailbird voor de zeilende familie
Te betrekken bij:

Sailbird met de auto onderweg
Fabrikant:

Handels- und Produktions-Gesellschaft mbH
Krohnskamp 33 · D-22301 Hamburg · Duitsland
Telefoon (0049)-(0)40-279 17 66
E-Mail tribell@t-online.de . www.sailbird.de
Sailbird is een wettig gedeponeerd merk van tribell GmbH
Technische veranderingen voorbehouden

