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Dotychczas  niepokonany stosunek  ceny do  osiągów wykazuje  krzepko  zbudowany w
konstrukcji i prostym wyposażeniu, jednakże solidnie wykonany Rybi 470 Sport. Nie więcej niż
4.750 EURO trzeba zapłacić za łódź nadającą się do pływania na wodach w pobliżu wybrzeża
CE - kategorii C z certyfikatem, która podczas naszych testów na wodzie zaprezentowała się
jako najczęściej zwrotna i zwinna. Pod nazwą firmową Rybi wystawiła firma Berliner Yachtimport
trzy różne modele sportowe o długości od 4,30 do 5,35 m. Celem rozszerzenia własnej oferty
dwaj  prezesi  (Geschaftsfuhrer)  berlińskiego przedsiębiorstwa  Adam Wroński  i  Piotr  Szymura
podjęli  się ostatnio  dodatkowo rozszerzenia  programu sprzedaży o łodzie  norweskiej stoczni
łodzi Nordkapp. W marinie Lankę położonej w berlińskiej dzielnicy Spandau zostały spuszczone
bezpośrednio do wody z przyczep do transportu łodzi, przy słonecznej jesiennej pogodzie, trzy
średnie  modele  Rybi  do  pływania  testowego.  Wszystkie  łodzie  z  floty  Rybi  nadają się do
transportu trailerami: czyni to te stateczki łącznie z atrakcyjną ceną, ich niewielką wagą i tym co
się później okazało prostotą obsługiwania wyjątkowo ulubionym dla zainteresowanych łodziami z
ograniczonymi wymogami.
Od swojego wprowadzenia na rynek sprzedaży Rybi 470 Sport zaliczany jest do najmniejszych i
najlepiej  sprzedających się lodzi  z  centralną konsolą Ważąca  350  kg  lekka  łódź wykonana
zgodnie z zachodnimi standardami przez firmę Barter - Werft  (stocznię) w sąsiadującym kraju
Polsce jest sprzedawana przez berlińskie przedsiębiorstwo w całej Europie.

Ta 470 - ka jest mieszanką z dotychczas bardzo ulubionych łodzi z centralną konsolą oraz
łodzi  zwanej  „Walkaround".  Szerokość 1,90  m  i  ręcznie  laminowana  konstrukcja  z  włókna
szklanego jednoczy wszelkie zalety obu wyżej wspomnianych koncepcji  budowy łodzi, a przy
tym eliminuje ich wady. Powstała więc pełnowartościowa wszechstronna łódź, która jako prosta
łódź na  ładną pogodę prawie  perfekcyjnie  została  wymyślona.  Podobnie  jak  we  wszystkich
łodziach z centralną konsolą sterujący nią stojący przy kole sterowym odczuwa łącznie jakby
pokład  był w pełni  pod  kontrolą bez jego  pomocy.  Pozycja  przy  pulpicie  sterowniczym  jest
wyborna: jest to obojętnym czy się stoi, czy też siedzi. Za  dużą konsolą kierujący łodzią jest
bardzo dobrze chroniony przed wiatrem i falami  poprzez dobrze wymierzoną i  przyciemnioną
szybę wiatrochron z obrotową poręczą. Miejsce sterowania znajduje się w centrum, w punkcie
ciężkości lodzi, z którego przegląd sytuacyjny jest wprost wspaniały.
Ostro uformowana część dziobowa przechodzi w wyraźny kil, z boku od tego przebiegają
ostre negatywnie uformowane odrzutniki wody (ochraniacze), przy czym to przeznaczenie
przypomina w przekroju łódź z trzema kiłami.

Przed  miejscem stojącym otwartej  konsoli  sterowniczej  (co  bardzo  jest  wygodne  przy
pozycji stojącej) znajduje się otwarta część dziobowa łodzi długa 1,45 m i szeroka 1,35 m, która
jest wyposażona w uformowaną w kształcie litery U ławkę dziobową do siedzenia. Ławka ta daje
się  bardzo  szybko  przebudować  w  legowisko  do  opalania,  zajmujące  całą  powierzchnię
dziobową.  Bezpośrednio  za  miejscem sterowniczym  znajduje  się  prosto  wykonana  ławka  z
dwoma miejscami siedzącymi, na której ma również swoje miejsce kierujący łodzią. 



Bezpośrednio z tyłu na gładkiej powierzchni łodzi zawieszony jest dwucylindrowy rzędowy silnik o
mocy 60 km i pojemności 864 cm3  typu Evinrude E - Tec - dwusuw tak jak przewidziane jest w
filozofii  przedsiębiorstwa  należącego do kanadyjskiego koncernu Bombardier oraz producenta
silników Evinrude. Ten silnik zaburtowy jest znany ze swej cichej i przyjemnej pracy, także przy
najwyższych  obrotach  przekraczających  5000  obrotów  na  minutę,  a  także  z  powodu
bezwysiłkowej  konserwacji.  „My  zabudowujemy  silniki  E  -  Tec"  wyjaśnia  Adam  Wroński,
„ponieważ te silniki zaburtowe nie potrzebują żadnej planowanej konserwacji handlowców przez
okres pierwszych trzech lat lub  300 godzin pracy, a do tego mają trzy lata  gwarancji". Silniki
spełniają najnowsze przepisy dotyczące spalin i są dopuszczane do użytku od 2006 r. nawet na
jeziorze Bodeńskim. To przekonuje klientów, tak stwierdził Wroński.
A teraz powracamy do łodzi, która spokojnie spoczywa na falach. Obok pilota (sternika) byłyby
jeszcze miejsca z lewej i prawej dla osób towarzyszących. W trójkę na tylnej ławce jest trochę
ciasno przy wystającym wałku (oparciu) pod plecy. Szyba wiatrołap wysoka 1,36 m chroni tylko
sternika. Ochrona osób siedzących jest dobra, a przebiegająca wkoło poręcz daje  dodatkowe
poczucie  bezpieczeństwa.  Ładowność dla  łodzi  tej  wielkości  jest  wystarczająca na  pokładzie.
Zapasy można umieszczać zarówno pod ławką do siedzenia rufową, gdzie znajduje  się także
zbiornik  i  akumulatory,  jak  i  pod  dziobową ławką,  którą można  otwierać przy  pomocy
uformowanych klap. Miejsca jest wystarczająco dużo na wyposażenie wypoczynkowe, na kąpiele
słoneczne, nurkowanie i kotwiczenie w płaskich zatoczkach, na uprawianie narciarstwa wodnego
bez stresu, a także do wędkowania na wodach w pobliżu wybrzeża.
Zapalony i rozgrzany oszczędny silnik jest podczas rozmowy prawie niesłyszalny. Co najwyżej
przy stałym podaniu paliwa  tylko  obrotomierz i  struga wody chłodzącej wskazują,  że  pracuje
pakiet mocy na  pokładzie. Gdy tylko dodam gazu zaczyna  lekka łódź pospieszną jazdę, przy
czym  silnik  wykazuje  się przyjemną spokojną pracą.  Koło  sterowe  z  przyjemną gumową
wykładziną nie  potrzeba  prawie  wcale  przestawiać,  jest  bardzo  poręczne  i  leży  w  pozycji
poziomej. Koło sterowe może być wykonane z drewna winnym wariancie.
Wyposażenie  instrumentowe  Rybi  470  Sport  okazuje  się bardzo  przejrzystym:  jedynie  licznik
obrotów pokryty farbą chromową został zabudowany na  lewo  od koła  sterowego na  desce z
armaturą. Na prawo od koła sterowego zamontowana została dźwignia przełączająca, która przy
najmniejszych  zmianach  położenia  dźwigni  przekazuje  sygnał  natychmiast  do  maszyny.
Jednoczesne  dodanie  gazu  z  trymowaniem  dzięki  ergonomicznemu  wykonaniu  nie  stanowi
problemu.  Miejsca  dla  innych  instrumentów  jest  wystarczająco  dużo.  W  naszej  łodzi  do
testowania  został zamontowany za  szybą  wiatrołapem przyrząd  do  poszukiwania  ryb.  W ten
sposób sternik ma w każdym momencie pełny przegląd sytuacji wzdłuż burty i pod łodzią.
Z wystarczająco dużym posuwem śruby napędowej uzyskanym z 60 km silnika napędowego na
rufie oraz dzięki wrażliwej dźwigni przełączającej nasza łódź pozwala się z łatwością poruszać po
powierzchni jeziora. Większe silniki aż do 90 km są wprawdzie możliwe do zamontowania, ale w
rzeczywistości nie jest to konieczne, ażeby Rybi prowadzić na trasie sportowo. Po krótkiej jeździe
wypornościowej,  podczas  której  łódź poruszała  się zadziwiająco  dobrze  prosto,  podniósł się
krótko dziób przy prędkości siedmiu węzłów, a próg ślizgowy został przekroczony. To zdarzyło się
przy  dokładnie  2500  obrotach/min  i  po  około  pięciu  sekundach.  Przy  obrotach  silnika  3500
obr./min. osiągamy właśnie 13,8 węzła, a minęło właśnie dalszych 7 sekund.
Podczas Liquid Ouarter Mile, wyścigach łodzi motorowych w zawodach Interboot 2007, Rybi 470
osiągnęła  przy tym samym silniku pokaźną  szybkość 38 węzłów przy 5870 obr./min.  z  jedną
osobą na pokładzie - zgodnie z informacją naszego gospodarza Adama Wrońskiego. Największa
szybkość podczas naszego dnia testowego z trzema osobami na pokładzie została osiągnięta po
jednej  minucie, wynosiła  około  26 węzłów optymalnie  wytrymowana  przy 5200 obr/min.  Łódź
ślizgała się teraz także nieporuszona prosto, a steru można było w ogóle nie trzymać.



Sytuacja  zmieniła  się w  niewielkim  stopniu,  przy  wprowadzeniu  180  stopni  zwrotu  podczas
wysokiego  ślizgu.  Kadłub  opierał się tylko  miarowo,  a  ster  można  ponownie  puścić po
zatrzaśnięciu, ponieważ Rybi 470 także po raz wprowadzonym zakręcie
czysto  utrzymuje  swój  kurs.  Sprawnie  wykonywane  nawroty  i  koła  potrzebowały  bardzo
niewielkiej powierzchni. Przy3000 obr./min. i prawie 11 węzłach szybkości łódź zataczała pełne
koło o średnicy dwóch do trzech długości łodzi.
Przy najniższej możliwej prędkości ślizgowej wynoszącej około 6,5 węzła udałoby się widocznie
najmniejszy  nawrót  dokonać na  talerzu.  Znacząco  szybciej,  mianowicie  przy  największej
prędkości można by przypuszczalnie jechać kursem slalomowym. Przy tym łódź przechyla  się
ledwo  odczuwalnie  z  jednej  na  drugą stronę i  tylko  nieznacznie  wpływa  na  jakość jazdy.
Niezwykle  mocno  uformowana  część podwodna  łodzi  pokazuje  w  tym  przypadku  wyraźne
oddziaływanie.
Ostro uformowany dziób przechodzi w wyraźny kil. Po bokach od niego przebiegają podobne do
kilu negatywnie i ostro uformowane odrzutniki wody. W przekroju przypomina takie przeznaczenie
prawie łódź o trzech kiłach.  Zalety tego ukształtowania  okazują się całkiem wyraźnie:  kadłub
zapewnia suchą podróż (ślizg) i niewielkie przechyły.
Poprzez łatwe i bezpieczne obsługiwanie, przez dobre i śmiałe właściwości ślizgowe oraz proste
wyposażenie w wersji  podstawowej Rybi  470 Sport jest bardzo dobrze nadającą się łodzią do
wędkowania, aktywności rodzinnej i do uprawiania narciarstwa wodnego, a do tego w korzystnej
cenie w swojej klasie łodzi.
Kto chciałby się wybrać na wielodniową trasę na Rybi jako stateczku, temu zaleca się większy
model, to jest Rybi 535. Ta łódź o długości 5,35 m i szerokości 1,90 w cenie podstawowej 8550
EURO posiada kajutę w części dziobowej, której ściany i sufit wyłożone są miękkim dywanem. Są
do tego dodatkowe wyposażenia, tak jak w przypadku Rybi  470 z certyfikatem CE kategorii C
można zaopatrzyć łódź w ekstra wyposażenie między innymi w rozszerzenie kuchenne z niecką
do gotowania, zabudowy z pasującymi przyłączami oraz pakiet komfortowy z brezentem dojazdy.
Za Rybi 470 Sport w standardowym wyposażeniu bez silnika płaci się 4790 Euro. Gdy do tego
dodamy kompletne dodatkowe wyposażenie (3000 EURO) i testowany przez nas silnik E-Tec
(8695 EURO), otrzymamy kompletnie wyposażoną i do wielostronnego użytku łódź w cenie nieco
powyżej 16000 EURO.
Łódź w standardowym wykonaniu dostarczana  jest  z  kadłubem w kolorze  białym.  W innych
kolorach na przykład niebieskim lub czerwonym jest Rybi 470 wyraźnie więcej warta i wpływa to
na podwyższenie ceny. Poza tym jako ekstra wyposażenie tapicerka z odpowiednim kolorem do
koloru kadłuba jest zalecana bezwarunkowo. Pomimo wszystko pozostaje ona łodzią do której
mamy  pełne  zaufanie  i  dobrze  wyposażoną przy  realnej  cenie,  a  przyszłym  właścicielom
gwarantuje delikatne i suche ślizgi po falach.
 

 

Tekst: Uwe Meiling Zdjęcia: Kerstin Zillmer
Za  przyjazne  wsparcie przy opracowaniu tego artykułu dziękujemy:  Berliner Yachtimport GbR
GesellschaftsstraRe 19-20 13409 Berlin berlineryachtimport. de



Długość całkowita: 4,70 m,

Szerokość: 1,90 m,

Zanurzenie: 0,30 m,

Wyposażenie w silnik: Evinrude E - Tec E 60 DPL SD, 60 km (44,7 kW),

Waga (bez silnika): 350 kg,

Maksymalna liczba pasażerów: 4 osoby,

Kategoria CE: C (na wody przybrzeżne)

Cena: od 4.790 EURO (bez silnika),

Wyposażenie standardowe:

Wykonanie z wzdłużnymi uformowaniami, białym kadłubem,

konsolą sterowniczą  pośrodku,

z rufową  ławką do siedzenia,

pojemnikiem na kotwicę,

dużą szybą  wiatrołapem,

stabilną odbojnicą

drabinką dla kąpiących się wykonaną  ze stali szlachetnej,

reling dziobowy wykonany ze stali szlachetnej,

uchwyty do trzymania na rufie wykonane ze stali szlachetnej,

Knagi,

Pojemniki dziobowe

Wyposażenie ekstra:

Wykonanie krótkotrzonowe, Niebieski albo czerwony kadłub, Plandeka portowa, Dodatkowe poręcze,

Funkcja stołowa,

Powierzchnia do leżenia na dziobie,

Dach przeciwsłoneczny,

Sterowanie telefleksowe,

Sterowanie hydrauliczne,

Koto sterowe (kierownica),

Koto sterowe wykonane z mahoniu,

Oświetlenie BSH,

Akumulatory ze skrzynkami na akumulatory,

Pompa zęzowa,

Brezent z płótna żaglowe do podróży,

Usunięcie skrzyń dziobowych,

Tapicerka do siedzenia

Alternatywne wyposażenie w silniki:

Silniki zaburtowe o mocy do 90 km (67,1 kW)

Za zgodność tłumaczenia z tekstem niemieckim.


