
Катамаран з надувною рамою 

«МАЛЮК-4»  

 

ІНСТРУКЦІЯ 

Призначення 

Катамаран з надувною рамою призначений для сплавів по гірських річках до 4й к.с. 

Безпека проходження більш висококатегорійного порогів в більшій мірі залежить від 

спортивної підготовки веслярів і злагодженості колективу 

 

Особливості цієї моделі катамарану - надувна рама і колінна посадка. Головні балони 

мають внутрішню поздовжню перегородку, завдяки чому балони мають більш пласку 

форму, на них зручно сидіти в колінній посадці. Катамаран оптимально підходить для 

веслярів до 90 кг. 

 

Катамарани з надувною рамою відрізняються рівномірним розподілом сили удару при 

наїзді на перешкоду. Зручна посадка з подвійною підтримкою коліна, компактність, 

легка вага - відмітні риси моделей цього типу. На кожному надувному елементі 

встановлені стравлюючі клапани. 

 

Технічні характеристики 

 

Довжина 470 см 

Ширина 200  см 

Діаметр балонів 55/40 см 

Вантажопід’ємність 450 кг 

Кількість веслярів 4 особи 

Габарити в 

упаковці 

(заплічник) 

100х50х30 

см 



Вага катамарану 

(чиста) 
31,5кг 

Вага катамарану в 

комплекті 
35 кг 

Час збірки 15 хв 

Комплектність поставки 

1.  Катамаран з надувною рамою  1 

2. П’яточні упори (комплект) 4 

3.  Ремінь для фіксації вантажу 1 

4.  Насос 1 

5 Насос  1 

6.  Ремкомплект   1 

7.  Упаковка (рюкзак) 1 

8. Інструкція з експлуатації 1 

 

 

Матеріали 

Ми дбаємо про якість і довговічність наших виробів, тому намагаємося 

використовувати кращі тканини і комплектуючі та застосовувати новітні технології у 

виробництві. 

Катамаран виготовлений з німецького човнового матеріалу Heytex 850 г / м2. 

Фурнітура YKK, насоси, накачні клапани та стравлюючі клапани італійського 

виробника Scoprega - ми намагаємося зробити Ваш відпочинок комфортним та 

безпечним. 

 

 Збірка 

Дістаньте з упаковки катамаран та комплектуючі. Розгорніть катамаран на рівній 

поверхні. 

1.Упори для п’ят слід закріпити на балоні 

до того, як Ви почнете накачувати 

катамаран. 

 

2. Перевірте, щоб пружинка в клапані не 

була в затисненому стані. Накачайте 

балони катамарану до спрацювання 

стравлюючих клапанів (до пшику). 

 

3. Накачайте сидіння катамарану та 

відрегулюйте колінні ремені. 



  

 

 

Корма                                                  

 

 

 

                                           Ніс 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Простежте, щоб стравлюючі клапани безпеки знаходилися в положенні «Оpen» 

(Відкрито) і накачайте раму і балони до потрібного тиску. 

Балони слід накачувати доти, поки повітря не почне стравлювати (буде чутно 

характерний свистячий звук). 

 

Стравлюючі клапани на балонах не повинні бути закриті червоною кришечкою. 
 

Перед спуском на воду огляньте катамаран і 

переконайтеся, щоб не було пошкоджень. 
 

 
Правила експлуатації 
 

Так як внутрішній тиск в балонах може змінюватися через температуру при сплаві в 

холодних водах) через 20-30 хвилин після початку сплаву рекомендується підкачати 

балони до необхідного тиску. Чим вище жорсткість катамарану, тим краще його 

сплавні характеристики. Однак накачувати 

балони та експлуатувати катамаран слід тільки 

при відкритих клапанах безпеки. 
 

Упаковка та збігання катамарана 

 

Важливо! Мити катамаран можна тільки з 

закритими клапанами. Інакше вода 

заливається всередину балонів і зменшує 

термін служби судна! 
 

 

Робочий тиск: 

 

• в основних балонах - 0,22 bar 
• в поперечинах (елементах рами) - 0,35 bar 

• в сидіннях- 0,2 bar 

 



Після використання катамарану очистіть його від піску і бруду та протріть сухою 

ганчіркою. Після кожного сплаву катамаран бажано ретельно просушувати для 

запобігання появи плісняви.  

Відкрийте кришечки клапанів, натисніть на пружинку і дайте своєму сплавзасобу 

можливість здутися. Якщо необхідно, щоб катамаран займав якомога менше місця, 

можна відкачати повітря насосом, після чого треба швидко натиснути на ніпель в 

центрі клапана. Інакше катамаран знову набере трохи повітря.  

 

Будьте обережні при згортанні катамарана на твердій поверхні (наприклад, на 

асфальті). Не наступайте на клапана, вони можуть поламатися або пошкодити 

оболонку. 

 

Вкладіть катамаран в упаковку, покладіть всі аксесуари і стягніть бічні ремені на 

упаковці. 

Зберігати катамаран бажано в сухому закритому приміщенні при плюсовій 

температурі. Катамаран не рекомендується чіпати під час зберігання при мінусовій 

температурі. 

 

Ремонт пошкодженої оболонки 

 

Ретельно просушіть місце пошкодження. 

Підготуйте латку з ремкоплекту, розміри 

якої повинні перекривати розміри 

пошкодження на 20 мм у всіх напрямках, 

кромки латки плавно закругліть по 

контуру. Обробіть латку, місце 

пошкодження і область навколо ганчіркою, 

змо- 

ченою в спиртовому розчині. Або дуже 

обережно зачистіть місце для склеювання 

наждачним папером, не порушуючи 

цілісності полімерного шару тканини. 

Розмітьте положення латки на ділянці, яка 

підлягає ремонту. На обидві поверхні, які 

пострібно склеїти, нанесіть один шар клею 

(Десмоколл). Через 5 - 10 хвилин після 



нанесення шару клею латку прикладають 

на розмічену область пошкодження і 

ретельно притискають на жорсткій рівній 

поверхні за допомогою зручного 

округлого предмету (у поході це може бути 

розігріте на вогні каміння або залізна 

чашка).  

Якщо є можливість, то бажано при цьому 

підігрівати місце склейки до підплавлення 

клею (60-70°С), можна застосувати для цього 

донце металевої кружки, в яку налита 

гаряча вода, але категорично 

забороняється використовувати відкриті 

джерела вогню. 

Ремонт повинен проводитися при 

температурі не нижче + 16 ° С (ідеальний 

варіант). Використовувати катамаран 

після проведення ремонтних робіт краще 

на наступний день. Але, якщо необхідно, 

сплав можна продовжити навіть через 15 

хвилин. 
 

Вимоги з техніки безпеки  

 

Пам'ятайте, що сплав на катамаранах може 

бути небезпечний і може призвести до 

серйозних травм. Веслярі несуть 

відповідальність за отримання відповідних 

інструкцій по веслувальним навичкам, 

техніці безпеки на воді, по тому, як вести 

себе в аварійно-рятувальних випадках і по 

наданню першої допомоги. 

 

З метою дотримання заходів безпеки 

користувач катамарану обов'язково 

повинен вміти плавати. При сплавах на 

бурхливій воді необхідно одягати 

рятувальний жилет і каску. Незалежно від 

тривалості подорожі та її особливостей 

знайдіть на вашому катамарані місце для 

необхідного комплекту з безпеки. Кожен 



раз беріть з собою аптечку, насос, 

запасне весло і страхувальний кінець.  

 
Гарантійні зобов'язання 

 

Підприємство-виробник гарантує 

збереження виробу при правильній його 

експлуатації та зберіганні. Виробник 

гарантує безкоштовний ремонт протягом 3х 

років з дати покупки катамарану у 

випадках виявлення виробничих дефектів. 

Ремонт, якого катамаран буде 

потребувати при природному зносі або при 

аварійних пошкодженнях, буде проведений 

за помірну плату.  

Трирічна гарантія не поширюється на 

аксесуари від інших виробників. Витрати 

на транспортування виробу під час 

гарантійного ремонту є обов'язком 

замовника. 
 

Увага! Вироби, які повертаються на ремонт, повинні бути чистими і сухими (без 

слідів бруду та ін.).  

                              

                                    Виріб № ___________________ 

 

                                   Дата продажу:  “____”___________20___ г.  

 

Адреса виробництва ZelGear: 

ТОВ ZelGear. Україна, Київська обл., 

Вишгородський р-н., С. Ст. Петрівці, 

вул. Мазепи , 17 

E-Mail: office@zelgear.ua 
Site: zelgear.ua 

 

Ми у мережі: 

Facebook: https://www.facebook.com/zelgear.ua/ 

Blogspot: zelgear-ua.blogspot.com/ 

Instagram: https://www.instagram.com/zelgear/ 

 

  

З усіх питань телефонуйте: 

+380 (44) 228 0 228  



+380 (68) 330 11 12 (Viber, Whatsapp) 

+380 (99) 630 11 12  

+380 (63) 730 11 12 


