
 

 

 

 

 

Hasło / nazwa / temat J.m. Dane Wyróżnik Opis 

 

nazwa jachtu  ALLIE historia www.yacht-allie.se   

nr rej.  POL - 16592   

karta bezpieczeństwa, 
zasięg żeglugi 

 
Nr 412 /  
GDY / 2016 

 żegluga pełnomorska 200 Mm od brzegu, na wodach wolnych od lodu; siła wiatru  
do 80B 

sygnał rozpoznawczy  SPG 4435   

typ  Bostrom MK II   

konstruktor  Bruno Bostrom   

wykonanie  stocznia   Bruno Bostrom / Grandinsson 

materiał kadłuba  laminat P-S 
 kadłub wykonany z laminatu, maszt, bom, spinakerbom  aluminiowy,  takielunek, 

zbiornik na fekalia i paliwowy ze stali nierdzewnej 

rok produkcji  1979   

wymiary kadłuba m   Lc  9,33;   Bmax  2,94;   HB  1,06;   Tmax 1,70 

właściciel  VBW Sp. z o.o.   

armator  PoZŻ   

port macierzysty  Gdynia   

silnik - rok 2015 
kW 
KM 

21,30 
29,97 

Yanmar 
3YM30AE 

paliwo:  ON;  zużycie paliwa w l na godz./obr.: 1,5/1600;  1,8/1800 przy max 
Mobr.;  2,0/2000;  7,5/3200 obr.max ;  Vzb 42,0 l 

zasilanie w en. elektr., 
oświetlenie 

  
 1 akumulator rozruchowy; 1 akumulator do zas. instalacji jachtowych, 2 panele 

fotowoltaiczne, zestaw zasilająco - prostownikowy 230V/12V z 30 m kablem, LED 

typ ożaglowania  slup   

powierzchnia ożagl. 
żagle 

m2 43,92 
 2 x grotżagiel - 15,34, 2 x genua /roller - 28,58, fokżagiel - 16,90,  fok sztormowy 

5,04, spinaker - 56,28, system LJ 

załoga osób min. 2; max 5 jsm i żj  

wyposażenie ratunk. osób 6  2 koła ratunkowe, pasy ratunkowe, tratwa ratunkowa 6 osobowa, szelki asek. 

urządzenia radio- 
 -kom. i -nawig. 

  
 echosonda, log, wiatromierz, r/tfn VHF + DSC, ploter z GPS, autopilot, EPIRB, 

NAVTEX, reflektor radarowy 

wyposażenie 
nawigacyjne 

  
 kompas, stolik nawigacyjny, kpl.  map na Bałtyk, przybory nawigacyjne, światła 

nawigacyjne burtowe, rufowe i topowe, zestaw pomocy nawigacyjnych na 
akwen, dziennik jachtowy, zbiór instrukcji  obsługi jachtu 

pokład   
 wszystkie liny żagli obsługiwane z kokpitu, szpryckapa, wiatrochrony, maszynka 

sterowa cięgnowa, 2 panele fotowoltaiczne, lampy salingowe, kotwica                    
z łańcuchem i liną w komorze kotwicznej 

wyposażenie 
kambuzowe 

osób 6 

 kambuz z pełnym wyposażeniem dla 6 osób, 3 zbiorniki wody pitnej, 
zlewozmywak nierdzewny,  instalacja wody pitnej zimnej i ciepłej  zasilana 
pompką elektryczną  i awaryjną nożną, bojler 230V alternatywnie ładowany            
z silnika, elektryczna chłodziarka  12V/230V; kuchenka gazowa na kardanie              
z  2.palnikami i piekarnikiem, akustyczny detektor gazu  

wyposażenie 
hotelowe 

osób 6 
 wnętrze utrzymane w teaku i mahoniu, podsufitka biała, 5 koi (3 w forp.,   2 w 

mesie i 1.'hundka'), stół w messie, nawigacyjny, w forpiku szafki, jaskółki,               
w messie szafki, jaskółki, nowe materace i kanapy w kolorze ecru 

wyposaż. sanitarne    WC, zbiornik na fekalia, umywalka, bateria zasilana wodą słodką zimna i ciepłą 

inne   
 2 butle z gazem 2,5 kg zamontowane w odpływowej komorze łańcuchowej; butla 

10 kg zainstalowana w bakiście kokpitu, umieszczona w pojemniku z odpływem 
gazu na zewnątrz 

 

s/y ALLIE 
 


