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Zlato priznanje GZS za inovacije 2020

Inovativen čoln, izdelan po tehnologiji 3 – slojnega Roto litja
Brdo, 30. november 2020 – Podjetje ROTO d.o.o. je za inovativen polietilenski (PE) čoln ROTO
450s, ki je izdelan po postopku 3 - slojne tehnologije rotacijskega litja, prejelo zlato priznanje
za najboljše inovacije, ki jih podeljuje Gospodarska zbornica Slovenije (GZS). Priznanja GZS
za inovacije so najvišje nagrade inovativnim dosežkom slovenskih podjetij. Gre za prvo tako
priznanje kateremukoli izmed podjetij v Pomurju.
Inovativen čoln ROTO 450s je bil razvit za zelo zahteven skandinavski trg, kjer imata navtika in
ladjedelništvo dolgoletno tradicijo in posledično tudi visoke zahteve konstrukcije in kvalitete
izdelave. Po zelo ugodnem odzivu na skandinavskem trgu je bil čoln izjemno uspešno sprejet
tudi na globalnem tržišču.
Bistvena prednost čolna ROTO 450s izdelanega v enem kosu je, da je proizveden po rotacijskem
postopku v 3-slojni (sendvič) tehnologiji. Prednost unikatne tehnologije je majhna teža, izredna
trdnost in odpornost na udarce.
Inovativna konstrukcija trupa čolna, ki je izvedena z vzdolžnim zaprtim škatlastim profilom,
preprečuje zvijanje čolna tudi pri velikih hitrostih in tako zagotavlja vodljivost in stabilnost,
posledično pa varnost pri plovbi. V podjetju Roto smo na ta patent zelo ponosni, saj smo
globalno prvi uporabili tak koncept konstrukcije trupa, kar med drugim zagotavlja tudi ključne
konkurenčne prednosti pred napihljivimi čolni iz gume.
Osnovne karakteristike čolna so: dolžina 4,5 m, širina 1,8 m; klasa C oz. D, maksimalna nosilnost:
677 kg, maksimalna moč motorja do 40 KM.

ROTO d.o.o., Gorička ulica 150, 9000 Murska Sobota, Slovenia

nautic@roto.si

IZDELAN ZA VEČNAMENSKO UPORABO

www.roto-motorboats.com

Čoln ROTO 450s je namenjen vsem, ki si želijo cenovno dostopen, kvaliteten večnamenski čoln,
kateri ne zahteva veliko vzdrževanja. Njegova zasnova zagotavlja odlično vsestransko uporabo,
od dnevnih potovanj po morju, rekah ali jezerih, kot plovilo za ribolov, servisni čoln v marinah
ali kot delovni čoln za reševalce.
Osnovna izvedba ROTO 450s BASIC je čoln namenjen predvsem za podjetja, ki se ukvarjajo
z najemom čolnov. Različica ROTO 450s FISHING je namenjena vsem ljubiteljem ribolova in
poleg zadnje klopi vsebuje še prednji pohodni pokrov ter ergonomski vrtljiv ribiški sedež. ROTO
450s FAMILY je družinska različica modela plovila z mnogo dodatne opreme, kot so oblazinjena
ležalna ploščad na premcu, dvižno senčilo, prednja klop ter komandni most z vetrobranskim
steklom. ROTO 450s RESCUE je izveden kot reševalno plovilo za pomoč in reševanje iz vode.
Za mirne vode, kjer ni dovoljeno pogonov na bencinski agregat, pa smo razvili ROTO 450e
POWERED na električni pogon.
Poleg kakovostne osnovne opreme je kupcem na voljo tudi bogata dodatna oprema, kot so
posebej oblikovana prikolica za prevoz čolna, oblazinjenje sedežev, lestev za vstop v vodo,
navigacijska luč, senčnik, A-lok z naslonom in navigacijsko lučjo.
Zaradi atraktivne oblike, odličnih plovnih lastnosti, optimalne izrabe prostora in nizkih
vzdrževalnih stroškov v podjetju ROTO verjamemo, da bo inovativen ROTO 450 postavil nove
standarde na področju razvoja in proizvodnje PE čolnov.
Vsakemu kupcu čolna v Rotu pa zagotavljamo, da po končanem življenjskem ciklusu le tega
brezplačno recikliramo. Za najbolj ekološko osveščene pa ponujamo čoln ROTO 450 »Recycling«,
narejen iz 100% recikliranega PE materiala.
V podjetju ROTO smo ponosni, da lahko našim kupcem ponudimo trajnostne, inovativne
izdelke, ki so prijazni za uporabnika in okolje.
Slike za tisk najdete TUKAJ (prosimo, da pri objavi navedete avtorja fotografij).
Več informacij:
E-mail: nautic@roto.si
Spletna stran: www.roto-motorboats.com
Facebook: roto450s
Instagram: roto450s
Youtube: ROTO Motorboats
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