
Pouze pro použití společností OMICRON MARINE 

Vyhledejte lodní šroub, který vyhovuje vašim potřebám. 
1. Vyplňte prosím všechny informace uvedené níže. 
2. Neznáte-li všechny informace, podívejte se do uživatelské příručky nebo 
na vlastní loď, u které chcete vyměnit lodní šroub. 
3. V nejlepším případě se mají vyplnit všechny kolonky. Avšak pokud určité 
informace neznáte, zaměřte se na kolonky označené hvězdičkou (*). 
4. Náš návrh může být pouze tak dobrý, jaké jsou informace, které 
uvedete. Nepřesné údaje budou mít vliv na návrh lodního šroubu (šroubů), 
který předložíme. 
5. Do části poznámek uveďte prosím všechny požadavky, obavy nebo 
historii výkonu. 
6. Po vyplnění vraťte tento formulář společnosti OMICRON MARINE
Jakmile bude vĨběr správného lodního šroubu proveden, budeme vás 
kontaktovat. 

PROP-IT-RIGHT – FORMULÁŘ 
PRO VÝBĚR SPRÁVNÉHO 

LODNÍHO ŠROUBU 

Jméno:   ___________________________
Ulice: _____________________________
Město/stát: _________________________
PSČ:  __________ Telefon:____________
Fax: _____________ Datum:___________

OMICRON MARINE, Zahradn²ļkova 1375/2
67401, TŚeb²ļ 
Telefon: (420) 568851563 Fax: (420) 568851561 

Služba zdarma od: 

Navrh. vel. lodního šroubu: ______ průměr x _______stoupání Kat. č.: 
________ 
Listů: __________ Materiál: __________ 
Poznámky: 
________________________________________________________ 

Zaškrtněte 
některé políčko: 
m  

Stopy: 

Zakroužkujte typ lodi. Zaškrtněte typ trupu. 

REKREAČNÍ LOĎ – ZÁVĚSNÝ MOTOR A VESTAVĚNÝ MOTOR 
Údaje o lodi 

Údaje o závěsném a vestavěném motoru 

Údaje o lodním šroubu 

Výrobce: Model / Rok: 

*Celková délka (OAL): Délka na hlavní vodorysce (WL): 
Nejv. šířka: ___________ Ponor: ___________ Hm. při naložení v librách: _______
*Materiál trupu lodi: Sklolaminát: Ocel Hliník: Dřevo: Ostatní: 

Současná rychl. lodi: __________ Požad. rychl. lodi: ______ 

Použití lodi: 

uzlů mil/h 

Motor – výrobce: Model: 
Rok: Nafta: 

*Jmenovitý výkon mot.: ________ HP při provoz. rozsahu ot. motoru  _____ až _____ ot./min. 
 

(od nejnižších po nejvyšší) 
 

Zdvihový objem v kubických palcích (CID): ________________________________________ 
 

*Otáčky a rychlost při plně otevřené škrticí klapce dosažené se stávajícím lodním šroubem: 
 

Ot./min.: ___________ Rychlost: ________ 
*Převodový poměr: *Počet motorů: Jeden Dva 
Má vaše loď hydraulické vyvažování výkonu? Ano Ne 
Vestavěný motor – výrobce: ___________________________________________________ 
Model: _______________________________________________ Rok:_________________ 

*Stávající lodní šroub: ____________ průměr x ____________ stoupání Počet listů: _______ 
Výrobce: ____________________________________ Model: ________________________ 

 
Katalogové č. ________________________ 
 *Směr otáčení: ______________________ 
*Velikost hřídele: _____________________ 
 
Vaše poznámky: 

Hliník: Ostatní: Nerezová ocel: Materiál: 

Levotočivý          Pravotočivý 
(Z pohledu zezadu lodi 

dopředu.) 

Benzín: 

www.elektrolode.cz




