
VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE PLOVIL
Poleg sonca, vetra in morja potrebujejo vaša plovila tudi redno vzdrževanje in servisiranje. Zato smo
se vam v podjetju T.T.Y. pripravili program vzdrževanja, servisiranja ter priprave jadrnice za zimovanje 
ali poletno sezono.
Spodaj so navedeni različni paketi popravil in vzdrževanja. Čas, potreben za posamezna opravila, je
preračunan za 12 metrov dolgo jadrnico. Poleg paketov je navedenih še nekaj dodatnih storitev ter
potrebna dela za pripravo plovila pred sezono. Obkrožite paket ali opravilo, za katerega ste se odločili.
Po dogovoru je možna tudi kombinacija le teh. Vzdrževanje in servisiranje plovil opravljamo po 
predhodnem dogovoru. Po končanem servisu in vzdrževanju bo naš serviser pripravil poročilo o 
opravljenem delu in o še potrebnem delu na vašem plovilu.

1-PAKET – JADRA/JAMBOR – 8h
VRVI – pregled, pranje, sušenje, varjenje koncev, hramba v kabino, po dog. zamenjava – 2h
NAVIJALEC PREDNJEGA JADRA – pregled, čiščenje, sezonsko vzdrževalno mazanje – 1h
ZAVIJALEC GLAVNEGA JADRA – pregled, čiščenje, sezonsko vzdrževalno mazanje – 1h
JAMBOR - pregled varovalk, spravilo vrvi za zimo (v vrečo na jamboru) – 1h
JADRA – pregled, pranje, sušenje, hramba v kabino, po dog. popravilo – 3h

2-PAKET – PALUBNA OPREMA – 8h
VITLI: - pregled, čiščenje, mazanje, po dog. popravila – 30 min/kom.
SIDRNI VINČ SIDRO, VERIGA – pregled, čiščenje, po dog. popravilo – 0,5h
ŠTOPERJI – pregled, čiščenje nastavitev – 0,5h
OGRAJA – pregled, natezanje pletenic – 0,5h
OKNA - pregled zapiral, čiščenje, po dog. zatesnitev, popravila ali zamenjava – 10min/kom.
SONČNA STREHA (BIMINI) – pregled, pranje, sušenje, zlaganje, hramba v kabino, po dog.
popravila platna in ogrodja - 1,5h
DEŽNA STREHA NAD VHODOM (SPRAYHOOD) - pregled, pranje, sušenje, zlaganje,
hramba v kabino, po dog. popravila platna in ogrodja - 1h

3-PAKET – INSTRUMENTI/MOTOR/NOTRANJA OPREMA – 9h
KRMILNI SISTEM – pregled, mazanje, pregled matice na osi, hramba krmilnega kolesa v
kabini, po dog. popravilo – 1h
AVTOPILOT - pregled delovanja meh. delov, pritrdilnih elementov, mazanje zgloba – 1h
INSTRUMENTI (brzinomer, globinomer, vetrni instrument, VHF-postaja, GPS in ostali) –
pregled, čiščenje sonde brzinomera ter namestitev čepa v odprtino sonde – 1h
WC – pregled, mazanje, tekočina proti zmrzali, po dog. zamenjava tesnil ali črpalke, cevi in
objemk – 1h/wc
VODNI REZERVOAR – praznjenje, čiščenje/zračenje, zatesnitev napeljave, čiščenje iztočnih
mrežic na pipah – 1h/rezervoar
AKUMULATORJI - pregled kontaktov, dolivanje destilirane vode, polnjenje – 10min/kom.
NOTRANJI PROSTORI - odstranitev podnic, pregled nosilcev v trupu, čiščenje trupa pod
podnicami, čiščenje podnic, dvig blazin – 2h
MOTOR - pregled motornega prostora, čiščenje – 1

4-PAKET - POTREBNA DELA PRED SEZONO - 10h
Namestitev jader, zatesnitev vodnih rezervoarjev, vstavitev sonde brzinomera,
dekonzerviranje izvenkrmnega motorja, namestitev krmilnega kolesa, namestitev vrvi na
jamboru, montaža dežne strehe (ogrodje in platno), montaža sončne strehe (ogrodje in platno),
pregled akumulatorjev(tekočina, kontakti), pritrditev podnic, namestitev blazin in zunanje
pranje.



DODATNE STORITVE:
o ZRAČENJE – zračenje jadrnice, zagon motorja ter pregled akumulatorjev – 2,5h/mesec
o POMOŽNI ČOLN – pregled, pranje, sušenje, zlaganje, spraviti v kabino – 1,5h
o IZVENKRMNI MOTOR – servis in konzerviranje (opravi Navtic servis – servis
dvotaktnega motorja znaša 40 EUR, servis štiritaktnega motorja znaša 70 EUR),
po dog. zimovanje v Kopru (50 EUR)
o PRITEGOVANJE PLETENIC – pregled, nastavitev in meritev napetosti s pomočjo
instrumenta – 6h
o DRUGA VZDRŽEVALNA DELA (mizarstvo, plastika…)

VZDRŽEVANJE IN SERVIS 
• transfer plovila v marino Koper in po opravljenem delu nazaj servisiranje motorja
• dvig in spust plovila (izključno v marini Koper) poliranje bokov
• pranje podvodnega dela poliranje palube
• pranje bokov poliranje ograje
• obnovitev podvodne barve zamenjava olja v S pogonu (servisni pregled)
• zamenjava cink anode popravilo manjših prask in odrgnin
• vzdrževalna dela po dogovoru

Cena delovna ure – po dogovoru
Pri večjih naročilih vam nudimo popust.
V ceno delovne ure je zajet drobni material (čistila, maziva…), ki ga potrebuje serviser za opravljanje
navedenih del. V kolikor se vaša jadrnica nahaja izven Slovenije (Istra), je pri večjih naročilih (vsaj 8
delovnih ur) prevoz našega serviserja brezplačen.

VAŠI PODATKI (ime in priimek, kontaktna tel. št., tip jadrnice, letnik, privez jadrnice)

                                                                                                     

Ob prejetju vašega naročila vas bomo poklicali in se podrobneje z vami dogovorili o vseh postavkah
vzdrževanja in servisiranja vašega plovila. Pri opravljanju dela na vašem plovilu ste lahko prisotni. V
nasprotnem primeru pa nam morate zagotoviti vsa potrebna pooblastila in dostop do plovila.
Naročila in informacije na telefonski številki 01 234 53 74 ali tomaz.kunaver@siol.com

Tomaž Kunaver, direktor T.T.Y. d.o.o.
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