
Że glar stwo sta ło się znacz nie bez -
piecz niej sze od cza su, gdy Krzysz tof
Ko lumb wy ru szył po nad 500 lat te -

mu w peł ną przy gód po dróż. Nie mniej jest
to jed nak i dzi siaj wy zwa nie, za rów no dla
lu dzi, jak i dla sprzę tu. Wib ke Bor r mann,
46-lat ka, na co dzień pra cu ją ca w agen cji
re kla mo wej, dwu krot nie by ła człon kiem
za ło gi że glar skiej na Atlan ty ku. Obec nie
jest ka pi ta nem w Ham burg Se afa ring As -
so cia tion.

Ham burg Se afa ring As so cia tion ist nie je
od po nad stu lat. Zaj mu je się szko le niem
ko lej nych po ko leń ma ry na rzy oce anicz -
nych. Pod czas swo ich po dró ży po Mo rzu
Pół noc nym, Mo rzu Bał tyc kim oraz in nych
mo rzach świa ta kan dy da ci na ma ry na rzy
mu szą przez trzy ty go dnie pra co wać w pa -

rach na wą skim jach cie o dłu go ści za le d-
wie 17 me trów.

– Z jed nej stro ny jest to fi zycz nie wy czer -
pu ją ce, z dru giej stro ny że gla rze mu szą
umieć po ra dzić so bie w ta kich wa run kach.
To szko ła na ca łe ży cie – mó wi Wib ke Bor -
r mann. 

Na pra wy i kon ser wa cja

Pod czas rej su za ło ga w 100% kon cen tru -
je się na za da niach zwią za nych z że glo wa -
niem. Tu nie ma miej sca i cza su na wal kę
ze sprzę tem. Mie sią ce zi mo we to czas na
kon ser wa cję i po trzeb ne na pra wy. Jach ty
Bro ader View Ham burg (56 stóp) i Ha spa
Ham burg (52 sto py) są sto sun ko wo no we.
Bro ader View zo stał uru cho mio ny w 1999

r., a Ha spa w 2009 r. Nie mniej jed nak że -
gla rze co kil ka lat wy mie nia ją waż ne kom -
po nen ty, w tym prze wo dy do na pę dów
oraz ste row ni ki. 

– Na sze jach ty są no wo cze sny mi ło dzia mi
z wie lo ma urzą dze nia mi elek trycz ny mi
i elek tro nicz ny mi o klu czo wym zna cze niu dla
bez pie czeń stwa – twierdzi Wib ke Bor r mann. 

W ostat nich la tach jacht Ha spa zo stał
do po sa żo ny w kil ka no wych sys te mów np.
w trac ker sa te li tar ny, do dat ko we lam py,
no wą ba te rię oraz uno wo cze śnił spo sób ich
za rzą dza nia. Jed nak w pew nym mo men cie
sta re prze wo dy oka zy wa ły się zbyt krót kie,
by moż na by ło je pod łą czyć. Dla te go zde -
cy do wa no usu nąć nie któ re z nich i za stą-
pić je no wy mi. Dzię ki te mu po łą cze nia by -
ły prost sze i ła twiej sze w kon ser wa cji.
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Przewody firmy Lapp
na jachtach morskich
Bez pie czeń stwo pod czas re gat że glar skich wy ma ga naj wyż szych kwa li fi ka cji i nie za wod ne go
sprzę tu. Ham burg Se afa ring As so cia tion wy ko rzy stu je w swo ich jach tach mor skich ele men ty
tech nicz ne naj wyż szej kla sy, w tym prze wo dy fir my Lapp. 



Prze wo dy fir my Lapp

Na jach cie Ha spa zo sta ły za mon to wa ne prze wo dy fir my Lapp.
Wcze śniej li sta kry te riów tech nicz nych dla prze wo dów zo sta ła
prze ka za na kon sul tan to wi ds. apli ka cji w fir mie Lapp. Ze wzglę du
na to, że prze wo dy bie gną przez ko mo rę sil ni ka, waż ne by ło, aby
by ły od por ne na wy so kie tem pe ra tu ry. Wy bra no trzy ro dza je prze -
wo dów Ölflex:

Ölflex He at 125 MC – prze wód sto so wa ny w za kre sie tem pe ra-•
tur od -55oC do +125oC, za twier dzo ny przez Ger ma ni scher Lloyd
do użyt ku w apli ka cjach mor skich,
Ölflex He at 180 SIHF – prze wód si li ko no wy od por ny na tem pe -•
ra tu ry do 180oC, sto so wa ny w po bli żu roz grza nych czę ści sil ni ka,
wer sja ulep szo na H07R N -F – prze wód gu mo wy pra cu ją cy w tem -•
pe ra tu rach od 40oC do +90oC.

Bez ha lo ge no we prze wo dy
od por ne na ko ro zję

Prze wo dy mon to wa ne na jach tach mu szę speł niać od po wied nie
kry te ria:

pra ca w roz sze rzo nym za kre sie tem pe ra tur. Pod po kła dem do -•
cho dzi do ich na grze wa nia, a na po kła dzie na ra żo ne są na kon-
takt ze szro nem,
nie mo gą za wie rać ha lo ge nu. W przy pad ku, gdy doj dzie do po -•
ża ru, prze wo dy za wie ra ją ce ha lo gen np. w płasz czu ze wnętrz nym
PVC, przy ga sze niu wo dą wy twa rza ją żrą ce opa ry. Na środ ku oce -
anu nie ma moż li wo ści uciecz ki, co sta no wi śmier tel ne nie bez -
pie czeń stwo dla za ło gi,
od por ność na kon takt za rów no ze sło ną, jak i słod ką wo dą, dla -•
te go cy no wa nie żył mie dzia nych za bez pie cza je przed ko ro zją.
- Jestem bardzo zadowolony z przewodów i współpracy z firmą

Lapp. Niedługo planujemy wymienić przewody na jachcie Broader
View Hamburg – twierdzi Marvin Schlesiger, inspektor HVS od-
powiedzialny za technologię Haspa.

Opra co wa no 
na pod sta wie ma te ria łów

fir my Lapp

Zdjęcie jachtu Haspa:
Rick Tomlinson 

przewody firmy Lapp na jachtach morskich

Lapp Kabel Sp. z o.o.
ul. Profesjonalna 1
Biskupice Podgórne
55-040 Kobierzyce 

tel.: (71) 330 63 00
fax: (71) 330 63 06
e-mail: info@lapppolska.pl
www.lapppolska.pl
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Prze wód Ölflex He at 125 MC

Prze wód Ölflex He at 180 SIHF

Prze wód gu mo wy H0 7R N -F


