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CWA 800 WT 
MS Boat CWA 800 WT je téměř 8,5 metrová, ryze pracovní loď s maximální 
kapacitou posádky až 12 lidí. Celková koncepce plavidla, opatřeného malou 
uzavřenou kabinou, která poskytuje ochranu před nepřízní počasí pro kapitána, 
spolujezdce a na polstrovaných lavicích i pro ostatní členy posádky.  
Ohromná aluba může být přizpůsobena individuálním požadavkům majitele. MS Boat 
CWA 800 WT je opatřen sklopnou nájezdovou rampou na přídi s nájezdem. Po tomto 
nájezdu lze na přední palubu najet např. se čtyřkolkou, traktůrkem, invalidním 
vozíkem apod. Ovládání sklopné rampy je buď mechanické, manuální, pákou 
umístěnou přímo v přídi lodi nebo hydraulické pomocí tlačítka umístěného na 
přístrojové desce. Paluba je navíc mimořádně prostorná s možností ukotvení 
pracovních nástrojů, jako je např. jeřáb, hydraulická ruka či různá nosná ramena pro 
měřící čidla a kamerové systémy. To dělá z tohoto plavidla ryzího dělníka ne vodní 
ploše. Celá loď je svařena z kvalitního námořnického hliníku tl. 6 mm a tuhost kýlu je 
velmi vysoká. Tvar a tuhost kýlu propůjčují lodi mimořádné jízdní vlastnosti. Odolná 
podlaha po celé ploše lodi a velké úložné prostory činí z této pracovní lodi 
pomocníka do nepohody. Díky robustní konstrukci, dobrému výhledu jak 
z kapitánského místa, tak i ze všech míst na palubě, nosnosti, velkému nákladovému 
prostoru, snadnému přístupu do kabiny jak z přední, tak i ze zadní paluby, snadná 
údržba, výkon, velké prostory a ještě mnohem více je pro pracovní čety údržby 
říčních koryt, údolních nádrží, hasiče apod. snadnou volbou pro široké spektrum 
využití.  
MS Boat CWA 800 WT je ideální volbou pro pracovní čety na vodních plochách                 
a jako obslužná loď pro úklid kolem vodních ploch. 

 
 
SPECIFIKACE: CWA 800 WT 
 
Délka trupu:     8000 mm 
Celková délka:   8400 mm 
Šířka:      2550 mm nebo 
     2950 mm 
Hmotnost (bez motoru a náplní):   2000 kg nebo  2320 kg 
Objem palivové nádrže:  270 l 
Max. povolený výkon motoru:  2x 300 HP 
Materiál trupu:    AL 6 mm 
Maximální počet cestujících:  12 


