A NARKE TÖRTÉNETE
Történetünk 2014-ben kezdődött a Balaton parton. Egy beszélgetés,
egy álom, egy ötlet, elszántság, hit és a megfelelő mérnökcsapat, csak
néhány fontos elem, ami ezt az álmot valóra váltotta.
A NARKE alapértéke már az első pillanatban megfogalmazódott:
„Élvezzük a jelent, megőrizve azt a jövő nemzedékeinek -tiszteljük és
óvjuk környezetünket és annak minden részét a harmonikus, biztonságos együttélés érdekében.”
Az Electrojet fejlesztése több mint 6 év munkájának eredménye, mely
a magyar mérnökök és hajóépítők kreativitását dicséri.
A NARKE egy megbízható, tisztán elektromos hajtású kisgéphajó, mely
alkalmas mind belvízi-, mind tengeri felhasználásra - és így a Balatonon
is- új kikapcsolódási lehetőséget nyújt a tulajdonosa számára.
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AZ ELEGANCIA ÉS A VÍZI ÉLETSTÍLUS
TÖKÉLETES ÖSSZHANGJA
A NARKE felülmúl minden elvárást, amit csak egy tisztán elektromos meghajtású
vízi jármű nyújthat.
Egyedi megjelenésével, high-tech műszaki megoldásaival és környezetbarát technológiájával, a fentartható jövőt képviseli és páratlan élményt nyújt kompromisszumok
nélkül.
„A 21. századi hajóépítészet remekműve”
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A NARKE EGYÉNISÉG
TERVEZÉS / DIZÁJN
A letisztult vonalak, 18 különböző szín kombinációban kapható karbon hajótest,
a vonzó megjelenés-és funkcionalitás teszik még igényesebbé és egyedivé az
összhatást.
AKKUMULÁTOR
A hosszú élettartamú, többezer ciklusra tervezett 24 kWh-os Líthium-Ion
akkumulátor energiájával, akár 50 km/h-s sebességgel szelheted a Balaton
hullámait.
TÖLTÉS
A Narke könnyedén és gyorsan újratölthető, a beépített gyorstöltő segítségével
a kikötőben, vagy vízparton.
SZÍNES KIJELZŐ
A színes kijelzőt könnyen saját ízlésedre szabhatod, okostelefonod és a NARKE
applikáció segítségével. Hasznos információk nem csak a menetteljesítményekről, hanem a megtett út, kikötők távolsága, vagy akár az UV sugárzásról.
TELJESÍTMÉNY ÉS HATÓTÁVOLSÁG
Fedezd fel rejtett kincseket a Balatonon! Az electrojet 60 lóerős teljesítményével, és akár 40km-es hatótávolságával, kalandok sora vár rád.
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A VÍZI ÉLMÉNYEK IDEÁLIS TÁRSA
AZ IZGALMAS KALAND
Habokat szelve érezni a víz közelségét, eggyé válni a természettel… mindezt a NARKE hihetetlen
manőverezőképességével ötvözve, nemcsak biztonságot nyújt, hanem igazi kalandot is.
TÁRS AZ EGYEDÜLLÉTBEN
Az erőt uralni, érezni a NARKE minden rezdülését. Kikapcsolódás, feltöltődés minden pillanatban,
a víz és a hullámok hátán.
A MEGHITT PILLANATOKÉRT
Romantikus felfedezőút a naplementében a Balatonon, vagy egy tengeri öbölben… Együttlét,
a természet és víz közelségének felejthetetlen élménye egy feltöltéssel akár 2 órán át.
A CSALÁDI ÉLMÉNYEKÉRT
Családi kikapcsolódás, túrázás vagy horgászat… a NARKE rendkívül stabil, 4 m hosszú, 3 személyes és nagy méretű fürdőtrepnivel rendelkezik hogy ideális partner legyen a vizi fánkozáshoz és
a wakeboardozáshoz is.
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NARKE, A TISZTA ÉLMÉNY
Méltóságteljes megjelenésével, átlag feletti menetteljesítményével, és
40km-es hatótávolságával, új dimenziót nyit a szabadidő eltöltésében,
minimális karbantartási és fenntartási költségek mellett.
NARKE-val siklani a vízen, egyet jelent kikapcsolódni-feltöltődniélményt szerezni- és elérni az úticélt, természetes vizeink megóvása
mellett és környezetünk megzavarása nélkül.
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BIZTONSÁG MINDENEKELŐTT
Az Electrojet hajólevéllel rendelkezik, vezetéséhez kisgéphajó vezetői engedély szükséges.
Balatoni - belvízi,- illetve tengeri használatra, Közlekedési Hatóság által engedélyezve.
A Narke hajótest kialakítása, technológiai megoldásai, a beépített biztonsági elemek, az
üzemmódok, mind az utasok maximális biztonságáért felelnek.
A több, mint 50 szenzorral működő megfigyelőrendszer folyamatosan analizálja az Electrojet
működését. Amennyiben bármi eltérőt érzékel, figyelmezteti felhasználóját, és automatikusan biztonsági üzemmódra vált.
A digitális kijelző folyamatosan mutatja a pontos lokációt, és a kikötők távolságát.
A 3 navigációs mód gondoskodik arról, hogy minden helyzetben a legbiztonságosabb beállítással közlekedj.

16

Formatervezés

Vezérlés és kapcsolódás

Egyedülálló forma
Elektromos hajtásra optimalizálva
Full karbon hajótest
Méret ( H x SZ x M): 4,02 x 1,2 x 1,1 m
Süllyesztett emelési és kikötési pontok
Fényezett hajótest
Nagy méretű hátsó fürdő trepni

7” nagy fényerejű színes kijelző
Vezeték nélküli bukóslussz*
Kijelzőn megjeleníthető információk testre szabása
(vízhőfok, UV sugárzás, időjárási adatok, napkelte,
napnyugta, megtehető távolság és üzemidő, kikötői
távolság, navigációs adatok megosztási lehetősége)

eDRIVE
Zéró károsanyag kibocsátás
Maximális sebesség 50km / h
Elektronikus fék és hátramenet
Választható navigációs módok: eco/túra/sport
Üzemidő: menetteljesítménytől függően akár 2 óra

* opcionális

Akkumulátor és töltés
Líthium-Ion Akkumulátor 24kWh
Beépített gyorstöltő
Töltési idő 1,5 óra, 3 fázis 16 A
230 V-ról való töltési lehetőség
3 év garancia**
** Az akkumulátor cellákra (2 év garancia a többi egységre)
CE Minősített
Lajstromszámmal rendelkezik
Szezonális karbantartás szükséges minden 100 óra használat után
Tengeri- és édesvízi felhasználásra is alkalmas

Technikai adatok
Üres tömeg1.
Terhelhetőség
Hossz
Szélesség
Magasság2.
Merülés
Tervezési kategória
Befogadóképesség
Narke eDrive
3 fázisú aszinkron motor
Legnagyobb teljesítmény
Legnagyobb nyomaték
Teljesítmény
Legnagyobb sebesség (korlátozva)
Akkumulátor kapacitás
Akkumulátor típusa / akkumulátor kapacitása
Üzemidő egy töltéssel (akár)
Töltési idő (opcionális gyors töltővel)3.

Narke GT45
kg
kg
m
m
m
m

személy

60 hp
Nm

420
225
4.02
1.2
1.1
0.275
C
3

(45kW)
65.5

km/h

50

kWh

Li-Ion/24
2
1.5

h
h

1. választható tartozékok növelik az értéket
2. alapvonaltól mérve
3. Függ a helyi hálózati sajátosságoktól. Töltési idő a maximális kapacitás 80%-ra értendő.
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Add át magad a szabadság érzésének a vízen, kipufogófüst és motorzaj
nélkül. Élvezd a hajózás örömeit, és védd természeti kincseinket, egy tisztán elektromos meghajtású járművel, amely nem szennyezi az élővizeket.
A NARKE társad lesz a szabadidő tartalmas eltöltésében.
… ez a NARKE ÉLETÉRZÉS, amelyet megtapasztalni felejthetetlen élmény.
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Minden tömeg és mérés alapja a gyártási dokumentáció. A brosúra csupán marketingcélt szolgál, és semmi esetre nem képezi szerződés,
garancia vagy ajánlat részét. Fenntartjuk a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül változtassunk vagy finomítsunk a terméken. A brosúrában
szereplő információk között előfordulhatnak pontatlanságok és nyomdahibák melyekért felelősséget nem vállalunk. Minden jogot fenntartunk, hogy előzetes értesítés nélkül alakítsunk a konstrukción vagy a felszereltségen. A menetteljesítmény függ a hajótest tisztaságától, a
hajtás állapotától, a terheléstől, víz és a levegő hőmérsékletétől, a víz állapotától és egyéb tényezőktől. A brosúrában közzétett információk
helyességét igyekeztünk a legnagyobb gondossággal biztosítani, nem képezi jótállás vagy kötelezettség részét.
Narke Jet Kft. Minden jog fenntartva.

