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На събранието на секция FSR към НАВИГА през 2010г. беше предложена и приета нова
категория - FSRV-27cc (бензин). Ние имаме вече доста натрупан опит в проектирането и
разработката на по-голямата кубатура FSRV-35cc. За това реших да проектирам и
направя една лодка за новата категория. Започнах с избора на корпус. С активната
помощ на Митко Андонов, корпуса беше направен в SolidWorks. За отправна точка
използвахме корпуса на FSRV-35cc EVO2008, като направихме доста промени и то не
само в габаритните размери, но и в основните ъгли на транеца и при двигателя. Взехме
под внимание и чуждестранният опит в това отношение. Дизайна на палубата също е
променен с цел опростяване на конструкцията и намаляване на теглото. В крайна
сметка се получи един много различен от досегашните корпуси:
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Формите за направа на матрици бяха изработени от слепени слоеве 30мм. MDF на CNCмашина за по около 72 часа за всяка от двете части. Първо бяха обработени в грубрежим, а после и по-финно, но както се вижда от снимките остана и доста за работа наръка.
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За да спестим машинно време (и пари) последната обработка беше със стъпка 0,6мм. Отляво е повърхността както е излязла от CNC-то, а от дясно вече обработена ръчно сшкурка №120.  

                    />СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ .......  
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