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Parts del vaixell
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Els jakts

Embarcacions tradicionals de treball 
del segle XIX
Es dedicaven al comerç al Mar del 
Nord i el Bàltic, i al transport 
d’immigrants amb Amèrica
Formen part del patrimoni marítim 
europeu
Actualment desenvolupen activitats 
culturals i educatives

Procés de restauració

S’han respectat les característiques 
originals
S’ha incorporat el motor i les noves 
tecnologies de navegació, comunicació
i seguretat 
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El buc

S’ha restaurat pràcticament tot, 
mantenint disseny, dimensions i criteris 
constructius
S’han introduït elements de reforç
estructurals, i la compartimentació
estanca del buc.
S’ha calafatat segons el sistema 
tradicional, incorporant la laminació de 
fusta d’alguns elements estructurals 
utilitzant adhesius d’última generació

Fustes

avet, pi, roure i iroko amb diferents 
tractaments de protecció per treballar al 
medi marí.
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Màstils

En el pal major, trinquet i mastelers 
(avet de tipus hemlock i cola 
Kleiverit) s’ha utilitzat el laminat
Pal major: 26 m
Trinquet: 24,3 m

Veles
Superfície vèlica de 360 m2
Veles principals del tipus cangrea, 3 
flocs, 1 trinquetilla 1 vela d’estai i 1 
escandalosa
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Disseny interior 

Com a buc d’instrucció i espai d’aula al 
mar
Adequat a programes i activitats de 
formació, trobades científiques i 
reunions de treball
Cambra principal (aula), cuina, lliteres, 
serveis, camareta de la tripulació
25 persones embarcades en viatges 
amb pernocta
57 persones amb viatges diürns de 
curta durada

Equipat amb:

Sala de màquines amb aïllants ignífugs 
insonoritzats
Tractament ignífug i intumescent de les 
fustes de l’interior 
Aire condicionat, cuina i 
electrodomèstics 
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Motorització

Motor Caterpillar 3408 C, amb reserva de 
potència per navegar amb seguretat en 
condicions de mal temps
Alimenta l’hèlix de propulsió transversal i el 
molinet d’àncores
Sala de màquines de 3 metres de llarg 
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Sistema de propulsió i maniobra 

Hèlix de propulsió de tres pales de 100 cm. 
de diàmetre
Hèlix de propulsió transversal per facilitar 
l’atracament
Timó amb sistema hidràulic assistit i sistema 
servomotor accionat per pilot automàtic
Velocitat de creuer a motor: 8,3 nusos a 
1100 rpm
Autonomia de navegació a motor de 1.500 
milles, 200 hores aprox.
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Sistemes de comunicació

Equipat amb moderns equips de comunicació i governació marítima  d’acord a les normatives de navegació i 
seguretat fins a 200 milles de la costa.

Sistemes de telecomunicació i seguretat:
Radiotelefonia VHF
Radiotelefonia hectomètrica (OM)
Radiotelèfonia portàtil
Radiobalissa satel·litària
Navtex
Responedors de radar
Balses salvavidas SOLAS A
Bot de rescat
Localització d’home a l’aigua
Equips individuals de protecció

Sistemes d’ajuda a la navegació:

Receptor de posicionament de GPS amb sistema cartogràfic electrònic i processador de navegació
GPS - plotter
Sistema de radar
Ecosonda acústica gràfica (mínim real 500 metres)
Instrument indicador de la direcció i força del vent
Sistema complert de pilot automàtic amb palanca de govern manual servo assistida
* Caldria una selecció dels 2-3 equips més importants.
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