
BY-13

Łódź wiosłowo-motorowa

Rowing and motor boat



Łódź wiosłowo-motorowa   Rowing and motor boat

BY -13 jest to łódka rekreacyjno-wędkarska z komora-

mi wypornościowymi zapewniającymi całkowitą pły-

walność po wywróceniu, bądź zalaniu kokpitu wodą. 

Ze względu na swoją wielkość przewidzianym napę-

dem jest silnik elektryczny, bądź spalinowy o mocy do 

29,4 kW. Niewykluczonym jest napęd łódki wiosłami po 

zamontowaniu dulek.

Łódka charakteryzuje się bardzo dużą statecznością 

poprzeczną – sześć osób ustawionych na jednej bur-

cie nie powoduje nabierania wody przez falochrony. 

Przy załodze składającej się z trzech osób i mocy silnika 

30 KM łódka z łatwością wchodzi w ślizg osiągając 

prędkość ok. 22 węzłów. W dużej bakiście rufowej moż-

na umieścić zbiornik paliwa, akumulator, pompę zęzo-

wą i dodatkowe wyposażenie jak: kotwica, liny itp. Pod 

pokładem w części dziobowej mieści się druga bakista 

o pojemności ok. 600 l do której można ładować wy-

posażenie przez dwie oddzielne klapy. W opcji przewi-

dziana jest sterówka z owiewką, na której montowany 

jest ster ze sterociągiem mechanicznym i ewentualne 

wskaźniki pracy silnika i poziomu paliwa.

Ze względu na wielofunkcyjność kadłuba, łódka nada-

je się na wyprawy wędkarskie lub weekendowe rejsy 

turystyczne oraz do holowania narciarza wodnego.

BY-13 is a recreational – fi shing boat with displacement 

chambers to keep fl oating ability in case of overkeel or 

a cockpit fl ooding. For the sake of its size, the boat is 

equipped with an electric motor or a combustion en-

gine of power up to 29.4 kW. It is also possible to propel 

the boat using oars after installing rowlocks.

The boat is characterized by great transverse stability 

– six people standing on one side do not cause wa-

ter gathering through boards. When there are three 

people on board and there is 30 KM engine installed, 

the boat is reaching a planing craft at the speed of 22 

knots approximately. In the big stern locker there are: 

a fuel tank, a battery, a bilge pump as well as acces-

sories such as an anchor, ropes etc. Under the deck, in 

the bow section, the second locker of 600 l capacity is 

placed. It is possible to load the equipment into the 

locker through two separate fl aps. A wheelhouse with 

a wind shield (in which a rudder together with rudder 

chains is installed) as well as a tachometer and a fuel 

gauge are available on request. 

For the sake of a hull’s versatility, the boat is the excel-

lent choice for fi shing expeditions, cruises or water 

skiers towing.   



BY-13 Dane techniczne   Technical data

ŁÓDŹ WIOSŁOWO-MOTOROWA BY-13

 Długość kadłuba 3,94 m

 Szerokość kadłuba 1,74 m

 Maksymalna moc silnika 29,4 kW

 Maksymalna liczba osób 6

 Masa jednostki pustej 180 kg

 Maksymalna nośność 520 kg

MOTOR-BOAT/ROWBOAT BY-13

 Length of hull 3.94 m

 Beam of hull 1.74 m

 Max. engine power 29.4 kW

 Max. number of person 6

 Light craft mass 180 kg

 Max. load 520 kg

Max. moc silnika 29,4 kW

Max. engine power  29,4 kW
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Bond Yachts Sp. z o. o

ul. Świerczewskiego 11

58-573 Piechowice

Poland

tel:  +48/75/753 43 72

fax: +48/75/753 43 73

informacje techniczne

technical support:

tel:  +48/75/761 10 04

www.bondyachts.com.pl

e-mail: bondyachts@tlen.pl


