Több mint száz hajótípus a kínálatban, 5m-től 40m-ig
Ön is megépítheti a hajóját
Éljen lakóhajón!
Használt holland hajók beszerzése

Euroship acélhajók
Elektromos hajtású hajók a Balatonra
Party- és sétahajók gyártása

www.euroship.hu

Építse meg Ön a hajóját!

Euroship acélhajók

A hajóépítés több ezer éves foglalkozás. Több, mint munka, alkotás, egy gyönyörű tárgy létrehozása. Az Euroship Services olyan hajóépítési módszert dolgozott
ki, amellyel egy elszánt férfiember átlagos kézügyességgel képes megépíteni a
hajóját. Akár a gyári ár 40%-ért. Ezzel a rendszerrel az anyagilag elérhetetlennek
tűnő hajók is elérhető közelségbe kerültek. Legyen Ön is hajóépítő!
Az Euroship acélhajókat az építési folyamat négy
fázisában vásárolhatja meg. Ezzel saját munkáját
hasznosítva jelentősen csökkentheti a költségeket.

Hajóépítő csomag (plate kit)
Az acélhajók testének és felépítményének összes
elemét tartalmazza a csomag. Az elemeket a meg
jelölt helyeken kell összehegeszteni és kész a hajótest és -felépítmény. A csomag tartalmazza hajó teljes
magyar nyelvű építési dokumentációját.

Összehegesztett test és felépítmény
A megrendelő teljesen összehegesztett testet és felépítményt kap. Az összes acéltartály nyomáspróba
után mellékelve van. A test simára csiszolva, homokfújva, tiszta és festésre előkészített állapotban kerül
átadásra.

Úszóképes hajó (sailaway boat)
Ebben az állapotában a hajó kész a vízre helyezésre
és képes a saját motorjával elhajózni. Kész a festés,
technikailag teljes a hajó, minden ablak, ajtó felszereltetett, hidraulikák, az elektronikus rendszerek működnek, orrkormány, fűtés funkciónál. A tulajdonos
persze magára vállalhat a fenti munkákból, ezzel is
csökkentve a költségeket.

Miért acélhajó?
- az acélhajók nagyon szívósak, szinte mindent kibírnak, túlélnek
egy évszázadot,
- az acélhajót lehet a legkönnyebben megépíteni vagy átépíteni,
csak hegeszteni kell tudni,
- az acélhajó építése költsége a legkisebb a jelenlegi hajóépítő
anyagok közül,
- a modern felületkezelésnek köszönhetően az acélhajókat már
nem fenyegeti a korrozió veszélye,
- nem véletlen, hogy minden komoly hajó acélból van.

Mi az Euroship Services hajóépítési
módszerének lényege?
A hajóépítés legnagyobb szakértelmet kívánó részét
a test és a felépítmény megépítését alakították úgy
át, hogy az nem kíván többé sok éves gyakorlattal
megszerezhető szaktudást. A hajótest bonyolult
formáját számítógépes eszközökkel olyan elemekre
„vágták szét”, amelyek síklapokból megépíthetőek.
Nehezen hihető, de igaz. Az így kapott elemeket
CAD vezérelte vágóberendezések (plazmavágók)
tizedmilliméter pontossággal vágják ki a 6-8-12 mm
vastag acéllapokból. Ezeket az elemeket felületkezelve szállítják a hajóépítőknek, akiknek ezeken
az elemeken kívül semmilyen más anyagra nincs
szükségük a test és a felépítmény összeállításához.
Az elemeken jelölve vannak az összeillesztési
helyek, így a mellékelt alapos tervdokumentációra
támaszkodva könnyen összeállítható hajótest. Az
elemeket hegesztéssel kell rögzíteni.
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Kulcsra kész hajó (turnkey boat)
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A kész hajó tartalmaz mindent, amit a jövendő tulajdonos elképzelt és megrendelt. Teljes belső berendezés, finom famunkák, navigációs berendezések,
háztartási eszközök, működő elektronika.
Csak be kell szállni és elhajózni!

www.euroship.hu
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Az Euroship acélhajó további ajánlatai
Vízparti hotelek, éttermek és önkormányzatok
számára ajánljuk

party- és sétahajóinkat!
Ezek a két-három szállodai szoba bekerülési költségéből
megvásárolható hajók, a hollandiai tapasztalatok alapján
pár év alatt megtérülnek és új turisztikai attrakcióként
jelentős forgalomnövekedést produkálnak a vendéglátóhelyeken.
A turisztikai célú hajók beszerzésére pályázni lehet. A
pályázatok elkészítésében segítséget biztosítunk. Igény
esetén a hajók üzemeltetéséhez is segítséget nyújtunk.
Egyik típushajónk: 14-18m hosszú, 4,20m széles, 0,8m
merülésű, javasolt hajtás: 55kw teljesítményű Diesel
vagy 22kw-os elektromotor, orrkormány, hidraulikus
kormány, 40-60 utas.

Elektromos hajtású hajók
a Balatonra
Az Euroship acélhajók egész flottáját tudjuk teljes
elektomos hajtással szállítani, akár 80 tonnás
hajókat is. Hála a nagy kapacitású akkumulátoroknak (1200Ah), egy feltöltéssel nyolc órát tudnak
haladni utazó sebességgel (12-18km/h) elektromos
hajóink, a minden kényelemmel felszerelt
lakóhajók.
Az egész Balaton az Ön telke lehet.

Éljen lakóhajón!
Hajón lakni jó, szerte Európában a folyóparti nagy
városok tele vannak lakóhajókkal. Ez most már Magyarországon is lehetséges. A lakóbárka tulajdonosának van
egy teljes komforttal berendezett trendi háza, hatalmas
"kerttel" luxus környezetben, baráti hajós közösségben,
bejárhatja vele az összes európai folyót, csatornát és a
európai tengereket, elköltözhet úgy Londonba, Párizsba,
Amszterdámba, Berlinbe, Marseillebe, hogy végig
ugyanabban a házban lakik. Profi hajóskiképzést kap,
az állandó kikötőhelyét eladhatja, elcserélheti, úgy mint
egy lakást, biztos befektetése van, a bárkák nem veszítik
árukat, az állandó kikötőhelyek értéke pedig egyre
emelkedik, különleges "házát" különlegesen magas
bérért adhatja bérbe.

Használt hajók beszerzése
Hollandiából
Már nem kell Hollandiába utazni, idegen nyelven
alkudozni és megszervezni a hajó hazaszállítását.
Az Euroship vállalja, hogy Önnek kedvező áron, az
elvárásai szerinti hajót talál Hollandiában, a teljes
vásárlási folyamatot lebonyolítja és Magyarországra
szállítatja a hajót.
16 000 használt hajóból válaszhatja ki az Önnek
megfelelőt.

Elérhetőségek:
Euroship Services b.v. Heerewaardensestraat 24, 6624 Heerewaarden, Hollandia
Telefon: +31 487-571498 Fax: +31 487-573350, web: www.euroshipservices.nl
Az Euroship Marinepark kft a holland Euroship Services magyar leányvállalata.
Telefon: +36 30 32 30 355, web: www.euroship.hu, e-mail: euroship@euroship.hu

