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Σχεδιασμένα να λειτουργούν...
Τα κάθετα φλαπς της Hydrotab είναι ένα πρωτοποριακό, παντενταρισμένο σύστημα
τριμαρίσματος & σταθεροποίησης σκαφών, σχεδιασμένο να βελτιστοποιεί τον έλεγχο
του σκάφους ακόμα και στις πιο ακραίες καιρικές συνθήκες.
Χάρη στον καινοτόμο και απλό σχεδιασμό τα φλάπς της Hydrotab λειτουργούν με την
μέγιστη αξιοπιστία απο κάθε άλλο αντίστοιχο προιόν μέσα στο απαιτητικό θαλάσσιο
περιβάλλον και βελτιώνουν εξαιρετικά την εμπειρία πλεύσης σας.
•
•
•
•
•
•

Μέγιστος έλεγχος του σκάφους
Άμεσο τριμάρισμα
Βελτίωση της σταθερότητας
Άμεση απόκριση
Οικονομία καυσίμου
Βελτίωση της συνολικής εμπειρίας πλεύσης
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Η αρχή λειτουργίας των Hydrotab
Η λεπίδα των φλαπς εκτρέπει την ροή του νερού δημιουργώντας μία
περιοχή άνωσης κάτω από την γάστρα, η οποία επειρεάζει την κλίση
του σκάφους.
Η κίνηση των λεπίδων επιτυγχάνεται
μέσω ενός θαλάμου αέρος υψηλής
αντοχής ο οποίος διαστέλλεται
πνευματικά. Η μη ύπαρξη ηλεκτρικών,
υδραυλικών και άλλων ευάλωτων
εξαρτημάτων
ελαχιστοποιεί
την
πιθανότητα βλάβης.
Η πολύ απλή αυτή ιδέα μας επιτρέπει
να κατασκευάσουμε έναν απλό αλλά
εξαιρετικά
ανθεκτικό
μηχανισμό,
ανοικτό στο θαλασσινό νερό (χωρίς
ανάγκη στεγανοποίησης), ο οποίος
παράλληλα επιτυγχάνει την ανάπτυξη

Δυνάμεις κατα το κατέβασμα της
λεπίδας που φτάνουν μέχρι και 3000kg
εξασφαλίζουν πως το σύστημα παραμένει
ανεπηρέαστο απο την στρειδώνα

Συνθετικό υλικό που δεν επηρεάζεται απο
την στρειδώνα

Άμεση επίδραση στο
τριμάρισμα

Κατασκευή
Τα φλαπς Hydrotab χαρακτηρίζονται από στιβαρότητα και
απλότητα στην κατασκευή τους.
Το σώμα και οι λεπίδες κατασκευάζονται από υλικά υψηλής ποιότητας, ενώ ο θάλαμος αέρα φτιάχνεται
από συνθετικό πολυεπίπεδο υλικό, ανθεκτικό σε υψηλές πιέσεις (μέχρι και 30bar), και κατάλληλο για
θαλασσινό νερό.
Ο καινοτόμος σχεδιασμός και τα ποιοτικά υλικά κάνουν τα φλαπς της Hydrotab ένα πολύ αξιόπιστο
ναυτικό εξάρτημα.
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Hydrotab ή Συμβατικά Φλαπς?
Ανακαλύψτε τους λόγους γιατί τα κάθετα φλαπς της Hydrotab
είναι ανώτερα από τα συμβατικά φλαπς.

Αποδοτικότητα
Στα συμβατικά φλαπς (trim tabs) η δύναμη της άνωσης που απαιτείται για
να τριμαριστεί το σκάφος αναπτύσσεται υπό γωνία στην επιφάνεια τους με
αποτέλεσμα να χάνεται έργο και να δημιουργείται μεγάλη οπισθέλκουσα(drag).
Η μικρή (μόλις μερικά χιλιοστά) αλλά κάθετη διαδρομή των κάθετων φλαπς
(interceptors) διασφαλίζει την ανάπτυξη μεγαλύτερης δύναμης άνωσης η
οποίά εφαρμόζεται κάθετα στην γάστρα χωρίς απώλεια έργου, επιδρώντας
πιο άμεσα στο τριμαρισμα και προσδίδοντας μεγαλύτερη σταθερότητα.

Trim Tabs
•

Interceptors

Ανάπτυξη ελάχιστης άνωσης πάνω στα
πέδιλα.

•

Απώλεια έργου λόγω διαρροής απο το

•

πλαϊ της επιφάνειάς τους
Μεγάλη οπισθέλκουσα
κάθετης δύναμης
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λόγω

•

Κάθετη εκτροπή νερού - ολόκληρο το
μήκος συμβάλλει στην άνωση .

•

Μηδενικές απώλειες λόγω γεωμετρίας

•

Η δύναμη άνωσης είναι κάθετη και κοντά

μή

στην γάστρα
•

Ελάχιστη οπισθέλκουσα
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Στιβαρότητα
Σε αντίθεση με τα συμβατικά φλαπς
και άλλα interceptors, τα φλαπς της
Hydrotab αποτελούνται από ελάχιστα
κινητά μέρη, κάνοντάς το πρακτικά
αδύνατον να εμφανιστεί βλάβη. Η
συμπαγής κατασκευή και η μεγάλη
πίεση του θαλάμου αέρα βεβαιώνουν
την αδιάκοπη λειτουργία ακόμα και σε
καταστάσεις υπερβολικής στρειδώνας.

Φιλικά προς το
περιβάλλον

Ταχύτητα

Τα κάθετα φλαπς είναι πολύ ταχύτερα
από τα συμβατικά, με στιγμιαία
αποτελέσματα και άμεσες αποκρίσεις
μέχρι και 1 δευτερόλεπτο.

Καθώς λειτουργούν με πεπιεσμένο
αέρα και όχι λάδι, τα Hydrotab δεν
ρυπαίνουν το θαλάσσιο περιβάλλον σε
περίπτωση διαρροής.

Σχεδιασμός & εγκατάσταση

Trim Tabs

Interceptors

•

Δύσκολη και χρονοβόρα εγκατάσταση.

•

Compact σχεδιασμός και μικρός όγκος.

•

Ογκώδης γεωμετρία.

•

Ταιριάζουν σε κάθε γάστρα.

•

Δυνητικά επικίνδυνες προεξοχές

•

Εξαιρετικά απλή εγκατάσταση.

•

Δεν εξέχουν επικίνδυνα.

•

Δεν εμποδίζουν αναδιπλούμενες σκάλες.
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Σειρά SR
διαδρομή λεπίδας 30mm, 300/450mm μήκος

Νέα σειρά SR, συνθετικών
κάθετων φλαπς Hydrotab,
βασισμένη στην πατενταρισμένη
τεχνολογία μας. Συνθετικό υλικό,
όμορφος και compact σχεδιασμός,
χωρίς κανένα συμβιβασμό όσον
αφορά την στιβαρότητα και την
γνωστή αδιάκοπη λειτουργία των
φλαπς μας. Ένα προϊόν ανοιχτό
στην θάλασσα, χωρίς ανάγκη
στεγανοποίησης, που ταιριάζει με
στύλ σε κάθε γάστρα.
επιφάνεια
νερού

Patented

Έμμεση παροχή
αέρα

• Κατάλληλα για σκάφη 5-14m
• 30mm διαδρομή λεπίδας
• Συνθετικό, ελαφρύ υλικό

Άμεση παροχή
αέρα

Τεχνικά χαρακτηριστικά
SR Series Model

Length (mm)

Width (mm)

Height (mm)

300SR
450SR

300
450

75
75

143,5
143,5
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Max Deployment
(stroke) (mm)
30
30
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Σειρά BT
διαδρομή λεπίδας 38mm, 160-2000mm μήκος

ήκος

Σειρά BT με σώμα από Inox-316.
Συνθετικές λεπίδες σχήματος Τ με
άψογη εξισορροπημένη κίνηση που
εξασφαλίζουν αξιόπιστη και χωρίς
βλάβες λειτουργία και άμεση
βελτιστοποίηση της πλεύσης του
σκάφους.

Patented
επιφάνεια
νερού

Έμμεση παροχή
αέρα

• 38mm διαδρομή λεπίδας
• 6 στάνταρ μοντέλα για μεγάλη
ευελιξία
• Προσαρμοσμένο μήκος μέχρι 2μ
μετά από συννενόηση.

Άμεση παροχή
αέρα

Τεχνικά χαρακτηριστικά
SR Series Model

Length (mm)

Width (mm)

Height (mm)

160BT
320BT
480BT
640BT
800BT
960BT

210
370
545
700
870
1030

89
89
89
89
89
89

115,5
115,5
115,5
115,5
115,5
115,5
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Max Deployment
(stroke) (mm)
38
38
38
38
38
38
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Σειρά FW
διαδρομή λεπίδας 45mm, 600-1200mm μήκος

Σειρά Heavy Duty Inox-316
κάθετων φλαπς FW της Hydrotab.
Η μεγαλύτερη διάμετρος θαλάμου
αέρα , εξασφαλίζει αυξημένη
δυνατότητα τριμαρίσματος και
μεγαλύτερη αξιοπιστία χάρη στις
αυξημένες δυνάμεις κατεβάσματος
της λεπίδας που φτάνουν μέχρι
2500kg. Η σειρά φλαπς FW μας
επιτρέπει να προσφέρουμε ειδικά
προσαρμοσμένες λύσεις για κάθε
σχήμα γάστρας (καμπύλες γραμμές
καθρέφτη, παρατροπίδια, chineshaped)
Patented
• Κατάλληλα για σκάφη >15m
• 45mm διαδρομή λεπίδας
• Εύκολη πρόσβαση για
αντικατάσταση εξαρτημάτων και
service ακόμη και μέσα στο νερό
• 4 στάνταρ μεγέθη για μεγάλη
ευελιξία επιλογής.

επιφάνεια
νερού

Τεχνικά χαρακτηριστικά
FW Series
Model
640FW
700FW
800FW
1000FW
1100FW
1200FW
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Length (mm)

Width (mm)

Height (mm)

640
700
800
1000
1100
1200

120
120
120
120
120
120

145
145
145
145
145
145

Max Deployment
(stroke) (mm)
45
45
45
45
45
45
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Σειρά FX

κος

διαδρομή λεπίδας 60mm, 600-1200mm μήκος

Η νεότερη Heavy Duty Inox-316
σειρά κάθετων φλαπς FΧ της
Hydrotab . Με την μεγαλύτερη
διαδρομή λεπίδας μέχρι στιγμής για
αυξημένη απόδοση τριμαρίσματος
και σταθεροποίησης.
Patented

Transom

Transom

• Κατάλληλα για σκάφη >15m
• 60mm διαδρομή λεπίδας
• Λεπίδα εξαιρετικά κοντά στην
γάστρα

60mm
Φλαπς Ανταγωνισμού

23mm
Hydrotab

Σχεδιασμός για μέγιστη απόδοση
Τοποθετώντας την λεπίδα πολύ κοντά στην γάστρα,
επιτυγχάνουμε μεγαλύτερη ενεργή επιφάνεια λόγω της
μικρής απώλειας ροής νερού από τις άκρες.

επιφάνεια
νερού

Τεχνικά χαρακτηριστικά
FX Series
Model
700FX
800FX
1000FX
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Length (mm)

Width (mm)

Height (mm)

700
800
1000

134
134
134

173
173
173

Max Deployment
(stroke) (mm)
60
60
60
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Σειρά TS
διαδρομή λεπίδας 45mm, ειδικές διαστάσεις

Η σειρά TS παρουσιάζει τα
εξαιρετικά χαρακτηριστικά της
σειράς FW, σχεδιασμένη όμως για
γάστρες με μορφή τούνελ.

• Σχεδιασμένη για γάστρες μορφής
τούνελ
• Προσαρμοσμένες διαστάσεις κατα
παραγγελία.
• 45mm διαδρομή λεπίδας

επιφάνεια
νερού

Τεχνικά χαρακτηριστικά
TS Series
Model

Length (mm)

Width (mm)

Height (mm)

Max Deployment
(stroke) (mm)

640TS

675

120

Σύμφωνα με το σχήμα του τούνελ

45

700TS
800TS

735
835

120
120

Σύμφωνα με το σχήμα του τούνελ

45
45
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Σύμφωνα με το σχήμα του τούνελ
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Προσαρμοσμένες λύσεις
Ο μοναδικός σχεδιασμός και η τεχνολογία
της Hydrotab, προσφέρουν την δυνατότητα
να παρέχουμε custom προϊόντα για να
εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες του
σκάφου σας.

Τα custom flaps της Hydrotab
είναι ιδανικά σε περιπτώσεις
πουυπάρχουν παρατροπίδια,
γωνίες, καμπύλες ή τούνελ και
μπορούν να κατασκευαστούν σε
κάθε μήκος και σχήμα!
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moby Controller

Ultrathin wide screen joystick automatic
controller
Η Hydrotab πρωτοπορεί για μια ακόμη
φορά και παρουσιάζει το Moby, το νέο
πολύ λεπτό, αυτόματο χειριστήριό της,
με μεγάλη οθόνη και λειτουργία joystick.
Το
αυτόματο
χειριστήριο
Moby
σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ώστε
να σας επιτρέπει να εκμεταλλευτείτε
πλήρως τις δυνατότητες που σας
προσφέρουν τα κάθετα φλαπς της Hydrotab, βελτιστοποιώντας την εμπειρία
πλεύσης κα επιτυγχάνοντας μεγάλη
εξοικονόμηση καυσίμων.

True NMEA 2K system
no extra cables
auto

Auto Roll and Auto
Trim functions
Built-in 10Hz GPS
Built-in 3D Gyro and
3D Accelerometer

Steering Assistance
menu Easy-to-navigate menu

"

3.2

Προγράμματα λειτουργίας
• Πλήρως αυτόματη σταθεροποίηση

Large 3.2" TFT
Intelligent Display

• Αυτόματο τριμάρισμα

Fully or light loaded
selection function

• Χειροκίνητος έλεγχος

Auto Diagnostics

Slim Design
Blends with any Dashboard

10mm

Developed under NMEA 2000 protocol
Compatible with NMEA 0183
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• Εξαιρετικά λεπτό με minimal
σχεδιασμό που ταιριάζει και
αναβαθμίζει το πάνελ οργάνων
κάθε σκάφους
• Καινοτόμος έλεγχος με joystick χωρίς κινητά μέρη και IP68
στεγανότητα
• Εύκολος χειρισμός μέσω των
μενού (Graphic User Interface)
• Scratch proof, antireflective glass
screen
• Σύνδεση πάνω σε δίκτυο ΝΜΕΑ
2000 χωρίς την ανάγκη για
επιπλέον καλωδίωση
• Μεγάλη έγχρωμη οθόνη 3,5''
• Ολοκληρωμένη, ανεξάρτητη
λειτουργία με ενσωματωμένη IMUGPS Antenna
• Εύκολη ανταλλαγή δεδομένων
για ειδικές εφαρμογές dashboard
display

Ένα πραγματικό NMEA
σύστημα

Πρόσθετες
Καλωδιώσεις

Άλλα συστήματα φλαπς

Σε αντίθεση με προϊόντα του
ανταγωνισμού που απαιτούν έξτρα
καλωδίωση, το Moby με το σχετικό AirUnit
αποτελούν δύο ανεξάρτητες NMEA
συσκευές που συνδέονται μέσω του
υπάρχοντος δικτύου, απλοποιώντας την
εγκατάσταση.
Σύστημα φλαπς Hydrotab
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3DHC Controller
Εργονομικά χειροκίνητος έλεγχος
για την ρύθμιση της κλίσης (Trim &
Roll)
• Φιλικό & εύκολο στην χρήση
• Ενδείξεις LED της θέσης των
φλαπς
• Αποθήκευση θέσης των φλαπς
• Λειτουργία Auto Retraction με το
σβήσιμο της μηχανής
• Λειτουργία επείγουσας ανάκλησης
των φλαπς (Emergency-retraction)
• Εργονομικός σχεδιασμός
• Λειτουργία έντασης φωτισμού (Day
& Night function)

Pitch

Απλός χειρισμός του σκάφους
Το 3DHC controller επιτρέπει
τον πλήρη έλεγχο του
τριμαρίσματος του σκάφου
σας με το απλό πάτημα ενός
κουμπιού, ελέγχοντας και τα
δύο φλαπς με δυναμικό τρόπο!
Ελέγξτε το pitch και το roll του
σκάφους σας με ακριβή ένδειξη
θέσης, μνήμη θέσεων και
αυτόματη ανάκληση. Ο έλεγχος
της πλεύσης δεν ήταν ποτέ
ευκολότερος!
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Ιδανικό Για Κάθε Project

Ελέγξτε το σκάφος σας επιλέγοντας το σύστημα που σας ταιριάζει. Η Hydrotab προσφέρει μεγάλο εύρος επιλογών, από οικονομικούς διακόπτες rocker μέχρι το υψηλής απόδοσης, σύγχρονο, αυτόματο χειριστήριο Moby NMEA
controller με ενσωματωμένο γυροσκόπιο και επιταχυνσιόμετρο. Παρέχουμε
την κατάλληλη επιλογή για κάθε σας project.

Όλα σε ένα πακέτο
Επιλέξτε το κατάλληλο
σύστημα για έσας, σε ένα
βολικό, πλήρες πακέτο
(all-in-one) που περιέχει
ό,τι χρειάζεστε για την
εγκατάσταση των φλαπς
και του χειριστηρίου!

Οι πληροφορίες του καταλόγου ενδέχεται να διαφοροποιηθουν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση
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4 Papazoglou str, GR 17778
Athens, Greece
TEL: +30 210 48 36 343,5,6
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