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Wielozadaniowy pojazd wodno l¹dowy
Dutton - KAMA SP-2

Pojazd wodno-l¹dowy Dutton KAMA-SP-2 to normalny u¿ytkowy samochód terenowy
dopuszczony do ruchu drogowego , który w dodatku p³ywa i jest rejestrowany tak¿e jako
jednostka p³ywaj¹ca .Cechami charakterystycznymi s¹: nierdzewiej¹ca konstrukcja i
ekonomiczna eksploatacja . Zu¿ycie paliwa w cyklu mieszanym trasa miasto nie przekracza
8l/100km , na wodzie 12l/h.
W konstrukcji kad³uba pojazdu wykorzystano nowoczesne materia³y kompozytowe - laminaty
z ¿ywic,tkanin szklanych , wêglowych , materia³ów przek³adkowych i technologiê firmy KAMA
wykorzystywan¹ przy budowie wodnosamolotów i du¿ych zwê¿ek pomiarowych.
Tak wykonany kad³ub zapewnia niespotykan¹ w seryjnych samochodach wytrzyma³oœæ i
lekkoœæ konstrukcji .Jedynymi elementami metalowymi kad³uba s¹ wêz³y mocowania pasów
zawieszenia ,pa³¹k przeciwkapota¿owy które wykonano w kwasoodpornej stali.
Wypornoœciowy kad³ub posiada wbudowane przedzia³y i komory wypornoœciowe, mo¿e byæ
wyposa¿ony w pneumatyczny awaryjny system zwiêkszenia wypornoœci kad³uba .
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Konstruktorem samochodu bazowego jest Tim Dutton konstruktor posiadaj¹c¹ olbrzymie
doœwiadczenie w budowie i projektowaniu amfibii jego firma od ponad 45 lat produkuje samochody
amfibie. Do niego te¿ nale¿y europejski rekord - przep³yn¹³ amfibi¹ kana³ Lamanche na trasie
Dover - Calais w 2008r.

W wrzeniu 2015 roku Adam Kloska ustanowi³ polski rekord amfibii, przep³ywaj¹c Zatokê Puck¹
amfibi¹ Dutton KAMA SP-2 na trasie Rewa- Puck-Cha³upy.
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Pojazd KAMA SP-2 jest pojazdem wielozadaniowym, mo¿e spe³niaæ funkcjê pojazdu rekreacyjnego,
pojazdu inspekcyjnego ( przelewy burzowe, kontroli wa³ów przeciwpowodziowych,œluz, jazów innych
urz¹dzeñ i budowli melioracyjnych), z powodzeniem mo¿e pe³niæ funkcjê ratowniczego.
Jako samochód porusza siê z prêdkoœci¹ do 140km/h , wjazd do wody nie wymaga ¿adnego
przygotowania. Drzwi mo¿na otworzyæ podczas p³ywania.
Wyposa¿enie pojazdu w wymiennikowy uk³ad ch³odzenia cieczy ch³odz¹cej i
oleju pozwala p³ywaæ na bardzo du¿e odleg³oœci.
.

Napêd na wodzie zapewnia pêdnik strugowodny.
Pêdnik nie ¿adnych posiada ruchomych dysz co
wyklucza mo¿liwoœæ ich awarii.
Zastosowanie innowacyjnego systemu sterowania
zapewniaj¹cy niezwyk³¹ manewrowoœæ pojazdu.
co zaprezentowano na zdjêciach obok.
Pêdnik strugowodny jest napêdzany przez silnik
napêdowy samochodu.
Charakterystyka hydrauliczna pêdnika jest nieco
odmienna do innych pêdników strugowodnych,
nasz pêdnik pracuje zupe³nie cicho przy wolnych
obrotach silnika napêdowego, zapewniaj¹c uci¹g
40-150kG i prêdkoœæ 3-4km/h. Maksymalna
prêdkoœæ na wodzie z silnikiem strumieniowym
8-10km/h. KAMA SP2 mo¿e byæ napêdzana tak¿e
silnikiem przyczepnym mocowanym na rufie .
Silnikiem przyczepnym mo¿e byæ zarówno silnik
spalinowy jak i elektryczny

Takie rozwi¹zanie umo¿liwia wykorzystanie
pojazdu na akwenach. na których nie dopuszcza
siê u¿ytkowania jednostek z napêdem spalinowym.
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Laminatowa konstrukcja kad³uba zapewnia ca³kowit¹ odpornoœæ na korozjê, dzia³anie soli.
Wyposa¿enie pojazdu i konstrukcja kad³uba pozwalaj¹ na wielorakie kombinacjê pojazdu

Czteroosobowy lub dwuosobowy kabriolet ,pic-up ..........

Pojazd posiada trzy przedzia³y przedzia³y; kierowcy, pasa¿erów i baga¿u,,które mo¿na z sob¹ ³¹czyæ,
rozdzielaæ, zakrywaæ dachami miêkkimi i sztywnymi .
Pojazd mo¿na skonfigurowaæ jako pojazd dwu lub czteroosobowy, uzyskuj¹c ró¿ne przydatne funkcje
- otwarty pic-up - po³¹czone przedzia³y kierowcy pasa¿erów i baga¿owy
- dwuosobowy pic-up - przedzia³ kierowcy oddzielony œciank¹ z szyb¹ od pozosta³ych przedzia³ów,
w tej konfiguracji mo¿na stosowaæ dachy twarde i miêkkie w zale¿noœci od potrzeb, fotele tylne s¹
tylko z³o¿one nie ma potrzeby ich demonta¿u.
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Zród³em napêdu pojazdu na l¹dzie i wodzie jest czterocylindrowy silnik benzynowy 1.3l o mocy 85KM
Uk³ad mechaniczny pojazdu bazuje na zmodyfikowanych podzespo³ach Suzuki Jimny i Samurai
mosty, napêdowe,reduktor, silnik, skrzynia biegów.
KAMA SP-2 posiada bardzo dobre w³aœciwoœci terenowe. Skrzynia przek³adniowa umo¿liwia jazdê
z prze³o¿eniami terenowymi i szosowymi, mo¿e byæ napêdzana tylko tylna oœ lub obie osie. Ponadto
mosty napêdowe mog¹ byæ wyposa¿one w blokady sterowane pneumatycznie. Zród³em ciœnienia jest
wbudowany na sta³e w kad³ubie pojazdu kompresor, który s³u¿y do podwy¿szenie ciœnienia w mostach
i reduktorze podczas p³ywania i pokonywania przeszkód wodnych i jazdy po podmok³ym terenie.

Opcjonalnie pojazd mo¿e byæ wyposa¿ony w podwozie g¹sienicowe montowane na piastach kó³

Na wyposa¿eniu pojazdu znajduj¹ siê; pasy szekle i rêczna wyci¹garka przenoœna ,która mo¿e byæ
w zale¿noœci od potrzeb, mo¿e byæ zabudowana z ty³u lub przodu pojazdu, mo¿na jej tak¿e u¿yæ na
l¹dzie .Pojazd posiada wbudowane wêz³y mocowania wci¹garki
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Kama SP-2 posiada normalne wyposa¿enie do poruszania siê po drogach publicznych; œwiat³a
pozycyjne,mijania,drogowe,kierunkowskazy,swiat³a stop, cofania oraz wyposa¿enie do p³ywania:
œwiat³a nawigacyjne, radiostacjê UKF, sprzêt ratowniczy ;kamizelki ratunkowe, ko³o ratunkowe.
Kierowca ma do dyspozycji ponadto system nawigacji,radio,komputer pok³adowy,system przejechania
linii ci¹g³ej, noktowizyjn¹ kamerê cofania, kamerê z rejestratorem jazdy internet ,TV,DVD oraz
aplikacje systemu Android. Dodatkowo oprócz prêdkoœciomierza i wskaŸników obrotomierza
zamontowano dodatkowe wskaŸniki temperatury oleju komory silnika i ciœnienia powietrza.

Pojazd wyposa¿ono w systemy: klimatyzacji, ogrzewania, przewietrzania kabiny pasa¿erskiej,
przewietrzania i osuszania wewnêtrznej pod pod³ogowej przestrzeni kad³uba.
W pod³odze pojazdu umieszczono zamykane otwory rewizyjne s³u¿¹ce do kontroli przestrzeni
pod pod³ogowej. Na sta³ym wyposa¿eniu samochodu znajduj¹ siê równie¿ siekiera ,saperka, pagaj
bosak,apteczka lewarek liny cumownicze pokrowiec.
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Duttona KAMA SP-2 mo¿na zobaczyc w akcji.
Adresy stron;
•Pytanie na Œniadanie tvp2.pl
z dnia 17.09.2015
•Raport Turbo tvn Turbo
http://www.motofakty.pl/artykul/przeplynal-zatoke-pucka-samodzielnie-wykonana-amfibia.html

Udzia³ w Targach Wod-Kan 2015
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Konstrukcja;
Szczelny samonoœny kad³ub wykonany ca³kowicie z materia³ów kompozytowych
na bazie ¿ywic, tkanin szklanych i wêglowych, z wbudowanymi komorami
wypornoœciowymi, automatycznymi
pompami zêzowymi, systemem wentylacji
• Wymiary..........................d³.4800mm/szer.1680mm
• Masa w³asna ..................1100 kg
Uk³ad napêdowy oparty na zmodyfikowanych podzespo³ach Suzuki - napêdy
• Napêd na tyln¹ os 2WD
• Napêd na cztery ko³a 4WD H prze³o¿enie szosowe ,
prze³o¿enie terenowe z reduktorem 4WD L
Opcjonalnie blokady mostów napêdowych ,podwozie g¹sienicowe
• Napêd na wodzie
pêdnik strugowodny
• Silnik benzynowy DOHC 16V o pojemnoœci 1300cm3 o mocy 62,5 kW ( 85KM)
Osi¹gi:
• Prêdkoœæ maksymalna na ladzie 140 km/h • Prêdkoœæ p³ywania 8 km/h
• Zu¿ycie paliwa œrednie cykl mieszany trasa miasto 8l /100km
w terenie 10-12l/100 km na wodzie 9 - 12 l/h
W³aœciwoœci terenowe :
• Przeœwit ...250 mm • K¹t natarcia ...38°

• K¹t zejœcia ...34°

Wyposa¿enie multimedialne i specjalistyczne oparte o system Android 4.1
7,5” ekran dotykowy
• Noktowizyjna kamera cofania
• Kamera przednia z pomiarem rejestratorem
• Internet • System transmisji danych
• System diagnostyki pojazdu • Komputer pok³adowy
• Nawigacja
• Edytory tekstu , przeliczniki jednostek,
•
• Kompas • Radio • Telewizja naziemna • i inne
• opcjonalnie - Kolorowa echosonda skanuj¹ca z GPS i rejestracj¹ danych
Wyposa¿enie do p³ywania;
• Lampa nawigacyjna • Rzutki • Kamizelki • Ko³o ratunkowe • Pagaj
• Radiostacja UKF•Kotwica

Wyposa¿enie standardowe pojazdu;
• Wspomaganie uk³adu kierowniczego • Klimatyzacja
• ABS • Ogrzewanie •Wci¹garka rêczna
• Dachy sztywne i miêkkie pozwalaj¹ce na ro¿n¹ konfiguracje nadwozia:
kabriolet 4 osobowy
pik-up otwarty zamkniêty 2 osobowy 4 osobowy
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