DYNEEMA
lodní lana s pevností ocele
Dyneema® lana jsou vyrobená z
technicky vyspělých vláken. Tato
lana jsou při stejném průměru
pevnější než lano ocelové a zároveň
lehké jako pírko.
Dyneema je registrovaná obchodní
značka Královské DSM N.V.
(Holandsko). Dyneema byla
vynalezena firmou DSM v roce 1979.
Od roku 1990 ze začala komerčně
vyrábět v továrně v Holandském
Heerlenu.

Proč

zrovna “Dyneema”

Podívejte se na unikátní test
srovnání lana Dyneema a lana
ocelového.
Test najdete ZDE >>

Odpověď je jednoduchá - dodat lodnímu
sektoru velmi lehké lano, které bude měkké a
stálé, nebude podléhat vnějším vlivům, jako
například UV záření, korozi a bezpečně
vydrží plnit svou funkci v extrémním prostředí
a ve své podstatě nahradí lano ocelové.
Tyto ukazatele a požadavky lana Dyneema
spolehlivě splňují.

Marine

bezpečnost v lodním průmyslu
Dyneema® lana jsou v posledních
letech velmi vyhledávaná v námořním
průmyslu.
Posádky velkých lodí oceňují jejich
velmi nízkou hmotnost a tím ulehčenou
práci při manipulaci s lanem.
Nejdůležitější je však bezpečnost.
Klasické ocelové lano se při poškození
a zátěži nebezpečně roztáčí po
pramenech a v mnoha případech
způsobilo operátorům vážná zranění.

Dyneema® je oproti ocelovému lanu hedvábně hladká a velmi lehce “ klouže “ v průvlecích a
zavádějících systémech vrátků.
Je prokázáno, že životnost lan Dyneema je minimálně dvakrát tak větší, než běžná lana
ocelová, nebo klasická mooringová lana.

V současné době je běžné spatřit tyto lana na úvazech tankerů, nebo u ochodních a
osobních lodí. Jsou také velmi oblíbená jako tažná lana přístavních remorkérů.

Z ekonomického pohledu jsou tato
lana pro lodní průmysl velmi
výhodná.
Použití Dyneemy je výhodnější i z
hlediska úspory času a ulehčení
práce při manipulaci.

Yachting
vysoké výkony při sportu

Dyneema® ve špičkovém jachtingu
patří dnes již k nutnosti. Závodní
jachting prověří všechny materiály
použité při stavbě jachty a v
neposlední řadě také prověří
veškeré vybavení a to včetně lan.
Jachtaři lana Dyneema prostě milují.
Mohou se s naprostou jistotou
spolehnout na jejich prvotřídní
pevnost s takřka nulovou
průtažností. Při testech v extrémních
podmínkách, jako je například
prestižní závod Volvo Ocean Race
se mnohdy stane, že Dyneema
vytrhne spíše z paluby kus kování,
než aby praskla.
Tak mohutné a senzační vlastností
při své nízké hmotnosti a malému
průměru vůči dané zátěži Dyneema
má.

V jachtingu se Dyneema používá
především k vysokopevnostním
úvazům kování a takeláže.
Výtahy plachet si již bez tohoto
jedinečného lana nedovedeme ani
představit.
Vyrobci lodního kování dnes
převážně volí na místo nerezového
šeklu použití Dyneemy. Pokud
kdekoli na lodi použijete lano
Dyneema, máte jistotu extrémní
pevnosti s téměř nulovou
průtažností a zajištěnou především
nízkou váhu a v mohém velkou
variabilitu takového úchytu.

Kiting

“nitky”, které ovládají padák
Dyneema® lana se používají také v
oblasti Kitingu. Průměr takového lana
může být díky jeho velké pevnosti
minimální.
Váha celého padáku je díky použití
těchto ovládacích lan minimální.

sdfwfrrwqldhqdlbdlknq

Off Road
Tažná síla je zaručena

Dyneema® lana v oblasti navijáků na Off Roadových automobilech jsou prověřená
a mnohdy dodávána jako originální příslušenství těchto vrátků.

Soft-šekl
nahradí šekl ocelový

GeoLink je třmen pevný jako skála a lehký
jako pírko. Lze ho využít všude tam, kde je
třeba něco jednoduše připojit ... Geolink lze
snadno upevnit a znovu otevřít - je to
univerzální šekl. Pozoruhodné zatížení při
ultra nízké hmotnosti. Třmeny jsou vyrobeny
z materiálu DynaOne (100% Dyneema ®
SK75).
Na žádné lodi by tento unikátní a jednoduchý
třmen neměl ve výbavě chybět. V síle 4mm
udrží spolehlivě zátěž až 3.500kg.

1.500kg

v tahu vydrží naše klíčenka
Klíčenka GIMI YACHT není jen
obyčejná ozdoba na klíče. Je to
především vysokopevnostní třmen
vyrobený z lana Dyneema®.
Klíčenku můžete s přehledem zatížit
až 1500 kg.

Magazín vydává GIMI GROUP® s.r.o.
provozovatel najvětšího lodního obchodu
gimishop.cz
K Výtopně 1889/4
412 01 Litoměřice CZ

Výše uvedená lana Dyneema zakoupíte v našem
obchodě ZDE >>

Gimi Group® všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu není dovoleno další publikování, distribuce nebo
tisk materiálů zveřejněných v tomto magazínu.

