SPRZÊT

Prijon Kodiak kontra
Rainbow Laser
Testowa³: zespó³ Funkayak

K

ajakami p³ywamy od wielu lat, ale
nigdy nie próbowalimy wios³owania
po morzu. Wiosn¹ 2005 r. pad³ pomys³ dwutygodniowego wyjazdu do
Finlandii. Uznalimy, ¿e pierwszy tydzieñ na
Pojezierzu Fiñskim pozwoli nam na oswojenie
siê z kajakami morskimi i du¿¹ wod¹. Drugi tydzieñ przeznaczylimy na Wyspy Alandzkie.
Dziêki uprzejmoci polskich dystrybutorów
mielimy do dyspozycji dwa polietylenowe kajaki o podobnych parametrach  Prijon Kodiak
i Rainbow Laser. Jednym z celów wyprawy by³o
porównawcze przetestowanie ich przez kilku
kajakarzy w identycznych warunkach, dlatego te¿ codziennie zamienialimy siê sprzêtem.

Charakterystyka ogólna

Wed³ug katalogów producentów oba kajaki to ich flagowe, jednoosobowe, du¿e jednostki morskie. Maj¹ praktycznie identyczne
wymiary, wypornoæ i ³adownoæ. Pierwsz¹
rzucaj¹c¹ siê w oczy ró¿nic¹ jest odmienny
przekrój poprzeczny dna kajaków, Kodiak ma
dno koszowe z p³ask¹ czêci¹ denn¹, a Laser
klasyczne ob³e burty z wystaj¹cym kilem biegn¹cym od dziobu do rufy. Druga ró¿nica to
kszta³t sylwetki: Kodiak ma lekko podniesiony
dziób i p³ask¹, prawie pionowo ciêt¹ rufê, za
dziób i rufa Lasera s¹ smuk³e, podgiête i wysokie. Ju¿ jad¹c do Tallina prowadzilimy o¿ywion¹ dyskusjê, jak powy¿sze ró¿nice wp³yn¹
na w³aciwoci nautyczne kajaków w warunkach du¿ego zafalowania.

Materia³

Oba kajaki wykonano z polietylenu. Materia³ HTP u¿yty do produkcji Prijona charakte30
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ryzuje siê wiêksz¹ chropowatoci¹ ni¿ u¿yty
przez Rainbow. Nie wp³ywa to praktycznie na
prêdkoæ Kodiaka, zwiêksza za to sztywnoæ
jego kad³uba. Zauwa¿alne to by³o podczas
przenoszenia zapakowanych kajaków za dziób
i rufê, gdy Kodiak nie odkszta³ca³ siê, za Laser
wygina³, unosz¹c dziób i rufê o 3-4 cm. Podobne zjawisko wystêpuje zapewne wtedy,
kiedy kajak pracuje na fali, jest ono jednak niewyczuwalne dla kajakarza. Polietylen Prijona
jest twardszy i bardziej odporny na cieranie
(o czym przekonalimy siê u¿ytkuj¹c kajaki górskie tej firmy). Nie ma to mo¿e tak wielkiego
znaczenia w kajakarstwie morskim, ale na
morzu te¿ zdarza siê skalisty brzeg, czego dowiadczylimy na Alandach. Zastosowany materia³ zapewnia Kodiakowi wiêksz¹ trwa³oæ.
Nie bez znaczenia jest te¿ kszta³t dna Lasera, którego wystaj¹cy kil jest bardziej nara¿ony na ewentualne uszkodzenia o ska³y.

Wyposa¿enie

 Komory i luki baga¿owe
Luki Lasera zamykane s¹ gumowymi deklami. Pocz¹tkowo budzi³o to nasze w¹tpliwoci, jednak sprawdzi³o siê znakomicie. Jest to
rozwi¹zanie proste i skuteczne, zapewniaj¹ce
szczelnoæ i odpornoæ na dzia³anie fal. Podkreliæ nale¿y, ¿e Rainbow ma dwa luki zapewniaj¹ce dostêp do komory rufowej, z których mniejszy jest umieszczony asymetrycznie
tu¿ za kokpitem przy prawej burcie. Umo¿liwia to osobie siedz¹cej w kajaku siêgniêcie na
wodzie do komory baga¿owej. Szkoda, ¿e producent nie by³ konsekwentny i nie zamontowa³ jeszcze jednej przegrody pomiêdzy lukami wewn¹trz tylnej komory tworz¹c trzeci¹

Zespó³ Funkayak
Piotr Kacperski (Kacper)
(wzrost: 177 cm, waga: 86 kg)
Kajakarstwem zarazi³ siê
w 1990 r. Przewodnik kilkudziesiêciu sp³ywów polskimi
szlakami nizinnymi. W 2003 r.
rozpocz¹³ przygodê z kajakarstwem górskim. Sp³yn¹³ kilkanacie rzek w górach Polski,
Czech, Austrii, Niemiec i S³owenii. Za³o¿yciel Fundacji Funkayak propaguj¹cej kajakarstwo wyprawowe w ka¿dej postaci, pomys³odawca wyprawy
Finlandia 2005.
Arkadiusz Krakowiecki (Krakus)
(wzrost: 191 cm, waga: 81 kg)
Przygodê z kajakarstwem rozpocz¹³ w 1992 r. Prowadzi³
jako przewodnik kilkadziesi¹t,
zorganizowanych samodzielnie lub przez firmy kajakowe,
sp³ywów polskimi szlakami nizinnymi. Od 2003 r. zafascynowany kajakarstwem górskim, uczestniczy³ w kilku
wyjazdach na górskie rzeki Europy. Zawsze g³odny
adrenaliny. Lekarz wyprawy Finlandia 2005.
Arkadiusz liwka (liwa)
(wzrost: 168 cm, waga: 70 kg)
Na wodzie od 1992 r., na koncie kilkadziesi¹t w wiêkszoci
osobicie zorganizowanych
wypraw kajakowych, trwale
uzale¿niony od kajaka. Sp³yn¹³
wiêkszoæ polskich popularnych szlaków oraz wiele rzek
polecanych jedynie dla dowiadczonych kajakarzy.
Od 2003 r. zaliczy³ kilkanacie rzek w górach Polski, Czech, Austrii, Niemiec i S³owenii. Prezes Fundacji Funkayak, wspó³organizator wyprawy Finlandia 2005.
Trasy: Pojezierze Fiñskie, 245 km
(31.07-05.08.2005 r.  Krakus i Kacper)
Wyspy Alandzkie, ok. 210 km
(07-13.08.2005 r.  liwa i Kacper)
Bug, 215 km (22-24.10.2005 r.  Kacper)
Narew, 50 km (10.12.2005 r.  Kacper)
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Prijon Kodiak

Rainbow Laser
OCENA (skala 1-5)

4+
4+
4+
2

Morze
Jeziora
Kana³y i du¿e rzeki nizinne
W¹skie i krête rzeki nizinne

4+
4+
4+
2

DANE TECHNICZNE
518 cm
59 cm
28 kg
390 l
150 kg
92×45 cm
polietylen HTP

D³ugoæ
Szerokoæ
Wysokoæ
Waga
Wypornoæ
£adownoæ
Kokpit
Materia³

512 cm
59 cm
42 cm (dziób) 30 cm (rufa)
24 kg
395 l
150 kg
86×48 cm
polietylen rotomolding

WYPOSA¯ENIE Standard:
dwie wodoszczelne komory baga¿owe
dwa luki baga¿owe
regulowany podnó¿ek z peda³ami sterowymi
olinowanie
dwie pok³adowe siatki baga¿owe
uchwyty transportowe na dziobie i rufie
regulowane siedzenie z ergonomicznym oparciem
uszy plastikowe na burtach do mocowania baga¿u na pok³adzie
klucz do regulacji

dwie wodoszczelne komory baga¿owe
trzy luki baga¿owe
regulowany podnó¿ek z peda³ami sterowymi
olinowanie
dwie pok³adowe siatki baga¿owe
uchwyty transportowe na dziobie i rufie
regulowane siedzenie z oparciem
bidon na napój

WYPOSA¯ENIE Opcja:
urz¹dzenie sterowe
¿agiel

4.749

urz¹dzenie sterowe

CENA w z³ (ze sterem)

Prion GmbH  Niemcy

PRODUCENT

Pro Kajak, Kraków,

DYSTRYBUTOR

ul. Siemaszki 1, tel. 012-423-35-02
ma³¹ komorê baga¿ow¹. Zwiêkszy³oby to bezpieczeñstwo, gdy¿ otwieraj¹c ma³y luk za kokpitem nie ryzykowalibymy zalania ca³ej czêci rufowej kajaka. Taka przeróbka jest mo¿liwa
do wykonania we w³asnym zakresie.
W Kodiaku zastosowano neoprenowe dekle
przykrywane nastêpnie polietylenowymi kla-

pami dociskanymi do luków regulowanymi paskami. Szczelnoæ i skutecznoæ tego rozwi¹zania nie budzi naszych zastrze¿eñ, luki s¹
wiêksze, co u³atwia pakowanie, paski s³u¿yæ
mog¹ do mocowania zapasowego wios³a. Minusem takiego rozwi¹zania jest utrudnione
za³o¿enie neoprenowego dekla na wodzie przy
pomocy kajakarza p³yn¹cego obok nas (np.
gdy potrzebujemy dostaæ siê do komory baga¿owej w trakcie p³yniêcia).
 Siatki baga¿owe
Zastosowane w Kodiaku maj¹ drobniejsze
oczka i s¹ rozmieszczone w takiej odleg³oci
od kokpitu, aby mo¿na by³o swobodnie do nich
siêgn¹æ, nie przeszkadzaj¹ w wios³owaniu.
Naszym zdaniem siatki baga¿owe w Laserze
maj¹ zbyt du¿e oczka. Jedna w trakcie wyprawy lekko siê rozci¹gnê³a, co wskazuje na gorsz¹ jakoæ u¿ytego materia³u. Przednia siatka

4.649
Rainbow  W³ochy

Kano Firma Produkcyjno  Handlowa, Lublin,
ul. Têczowa 159, tel. 081-750-92-00
jest umieszczona zbyt blisko kokpitu, po jej zapakowaniu przeszkadza osobom redniego
i wysokiego wzrostu w prawid³owym wios³owaniu, zdarza siê zaczepianie o ni¹ piórem wios³a. Problem ten mo¿na ³atwo rozwi¹zaæ przesuwaj¹c siatkê do przodu dziêki wykorzystaniu
okuæ mocuj¹cych olinowanie burtowe.
 Siedzenie, oparcie, podnó¿ek
Spêdzalimy codziennie na wodzie 8-10 godzin. Naszym zdaniem siedzenie, oparcie i podnó¿ek to newralgiczne punkty ka¿dego kajaka morskiego, który powinien zapewniaæ
wygodê umo¿liwiaj¹c jednoczenie pe³n¹ nad
nim kontrolê.
Regulowane siedzenie Lasera zrobiono z polietylenu, do³¹czono do niego plastikowy bidon
mocowany gumk¹. Mimo braku pianki okaza³o siê niezwykle wygodne, jedynym minusem jest brak izolacji termicznej. Przekona³ siê

Neoprenowy dekiel i polietylenowa pokrywa
komory baga¿owej Kodiaka.

Gumowe dekle komór baga¿owych w Laserze.
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Bardzo wygodne siedzisko w Laserze.

o tym Kacper p³yn¹c w grudniu na Narwi przy
temperaturze w okolicach 0°C. Skrzyde³ka
trzymaj¹ce uda s¹ sta³ym elementem kokpitu, ich kszta³t jest optymalny, niezale¿nie od
wzrostu, wagi i budowy kajakarza. Najwiêksze
zastrze¿enia w kajaku Rainbow budzi oparcie,
które jest za twarde  po wielu godzinach wios³owania czuje siê wbijaj¹c¹ siê w plecy tamê
mocuj¹c¹, co powoduje dyskomfort. Ponadto
jego skuteczna regulacja wymaga w praktyce
opuszczenia kajaka lub pomocy kolegi. Opar-

Ciekawe rozwi¹zanie mocowania linek sterowych do szyn i bardzo prosta regulacja podnó¿ka w Laserze.

cie mo¿na ulepszyæ niewielkim kosztem we w³asnym zakresie wyk³adaj¹c je piank¹.
Rewelacyjne okaza³y siê zastosowane w Laserze podnó¿ki. Przesuwaj¹ siê one wzd³u¿
w zamocowanych do burt szynach napêdzaj¹c urz¹dzenie sterowe. Dziêki temu, ¿e linki
sterowe mocowane s¹ bezporednio do szyn,
a regulacja podnó¿ka polega na przesuwaniu
go po szynie, nie wymaga to zmiany d³ugoci
linek sterowych, umo¿liwiaj¹c prost¹ regulacjê podnó¿ka bez wysiadania z kajaka.
System Flex 4 Prijona, zastosowany w Kodiaku, to wzór dla innych producentów. Zapewnia regulacjê siedziska, oparcia, skrzyde³ek trzymaj¹cych uda i podnó¿ka
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maj¹cego formê klasycznych peda³ów sterowych. Siedzisko posiada zag³êbienie na bidon,
jest wy³o¿one piank¹, która zwiêksza komfort
i zapewnia ciep³o, mo¿na j¹ szybko zdemontowaæ do suszenia. Nasz entuzjazm wzbudzi³o wy³o¿one piank¹ oparcie z szybk¹ regulacj¹
po³o¿enia, nie wymagaj¹c¹ wysiadania z kajaka. Do jego tylnej strony zamocowano klucz
do regulacji skrzyde³ek na uda.
 Uchwyty transportowe i olinowanie
Oba kajaki posiadaj¹ olinowanie burtowe
biegn¹ce od dziobu do rufy oraz przednie
i tylne uchwyty transportowe.
Olinowanie w Kodiaku jest mocowane do
plastikowych okuæ, z których ka¿de jest jednoczenie uchem, przez które mo¿na przewlec
linkê. U³atwia to pakowanie na pok³adzie lekkiego baga¿u. Dodatkowo w miejscach mocowania do burt pasków zamykaj¹cych pokrywy luków baga¿owych wszyto plastikowe
uszy, które równie¿ mog¹ s³u¿yæ do mocowania baga¿u. Uchwyty transportowe zamocowano solidnie do pok³adu du¿ymi rubami na wylot, co umo¿liwia ich wykorzystanie
do zamocowania dryfkotwy.
Olinowanie w Laserze jest mocowane do
plastikowych okuæ, jednak ich ewentualne wykorzystanie do wi¹zania na pok³adzie baga¿u
wymaga zamocowania do nich na sta³e we
w³asnym zakresie uszu z linek. Niestety, uchwyty transportowe zamocowano za pomoc¹ tych
samych plastikowych okuæ co olinowanie. S¹
one doæ delikatne, ruby je mocuj¹ce nie przechodz¹ na wylot, s¹ zatopione w zgrubieniach
pok³adu. Uniemo¿liwia to w praktyce ich wykorzystanie do mocowania dryfkotwy.
 Urz¹dzenie sterowe
Oba kajaki opcjonalnie mo¿na wyposa¿yæ
w urz¹dzenie sterowe. W trakcie wyprawy posiada³ je jedynie Laser. Ster ten okaza³ siê skuteczny i precyzyjny. Podkreliæ nale¿y, ¿e p³etwê sterow¹ mo¿na szybko opuszczaæ
i podnosiæ za pomoc¹ olinowania bez opuszczania kokpitu, co powinno byæ norm¹ w kajaku morskim. Zgodnie z katalogiem ster Luxus,
proponowany przez Prijona, ma podobne parametry u¿ytkowe.
 ¯agiel
Zgodnie z katalogiem Kodiak mo¿e byæ wyposa¿ony w ¿agiel, my nim jednak nie dys-

ponowalimy, zatem pomijamy tê kwestiê
w tecie.

Pakownoæ

Wbrew pozorom oba kajaki wymagaj¹ przemylanego doboru wyposa¿enia i zapasów na
wyprawê. Miejsca w komorach nie jest zbyt
ma³o, ale jest go mniej ni¿ w przeciêtnej jedynce turystycznej (np. Prijon Yukon). Przewidziano, co jest udogodnieniem w p³ywaniu
ródl¹dowym, mo¿liwoæ mocowania lekkiego baga¿u na pok³adzie kajaków. Naszym zdaniem w warunkach morskich powinien on
ograniczaæ siê jedynie do przedmiotów niezbêdnych (np. zapasowego wios³a, napojów,
rodków ratunkowych). Ka¿dy przedmiot
umieszczony na pok³adzie powoduje podwy¿szenie rodka ciê¿koci wp³ywaj¹c na stabilnoæ ³ódki oraz stawia opór falom przelewaj¹cym siê przez kajak. Na kursach zbli¿onych
do pó³wiatru zwiêksza to ryzyko wywrotki. Nie
bez znaczenia jest opór stawiany wodzie przez
pok³adowy baga¿ podczas eskimoski. Ka¿dy
z nas zapakowa³ swobodnie swoje rzeczy, po³owê ¿ywnoci i czêæ namiotu oraz 10 butelek 1,5 l wody pitnej (wios³o zapasowe, kamizelkê asekuracyjn¹, rzutkê, flary, pompê
zêzow¹, dryfkotwê i kompas traktujemy jako
obowi¹zkowe wyposa¿enie ka¿dego kajaka
morskiego). Kokpit Prijona jest d³u¿szy o 6 cm,
co u³atwia zajêcie miejsca osobom wysokim.

Nautyka

 Dzielnoæ morska
Na kursach ostrych Laser, dziêki wysokiemu
dziobowi, wspaniale sztormuje fale; nawet te
strome i krótkie nie powoduj¹ nurkowania
dziobu ³ódki pod wodê. Zdarza siê to w Kodiaku, na co wp³yw ma zbyt ma³a wysokoæ
jego dziobu. Zaznaczyæ nale¿y, ¿e woda wchodz¹ca na pok³ad Prijona nie zalewa kajakarza rozbijaj¹c siê o pokrywê przedniego luku,
spe³niaj¹cego rolê quasi falochronu. Zalet¹ Kodiaka jest opisana wy¿ej mo¿liwoæ solidnego
zamocowania dryfkotwy.
 Stabilnoæ
Oba kajaki s¹ bardzo stabilne. Ze wzglêdu
na odmienny profil dna inaczej pracuj¹ na
bocznej fali (w tym zakresie odsy³amy do literatury dotycz¹cej kajakarstwa morskiego).
Przekrój pod³u¿ny
rodkowej czêci kajaka Kodiak.
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szybszy od Lasera (5-10%). Prijon du¿o ³atwiej
zaczyna surfowaæ na falach na kursach zbli¿onych do pe³nego wiatru. Wynika to z wy¿ej
wspomnianych ró¿nic w profilu poprzecznym
dna obu kajaków.

Podsumowanie

Ster Lasera (po lewej) i Kodiaka (po prawej).

Wykonanie próbnych eskimosek ca³kowicie zapakowanymi kajakami, dziêki ich niewielkiej
szerokoci i du¿ej bezw³adnoci, nie sprawi³o
nam ¿adnych trudnoci, mielimy nawet wra¿enie, ¿e jest ³atwiejsze ni¿ w kajaku górskim.
 Sterownoæ
Ze wzglêdu na przeznaczenie oba kajaki s¹
stabilne kierunkowo, ale ma³o zwrotne. Nadaj¹
siê do sp³ywania rzek nie mniejszych ni¿ rednie, jak np. Wkra, Brda, Wda. Wykluczone jest
pokonywanie nimi zwa³ek bez opuszczania kajaka z uwagi na ryzyko jego uszkodzenia.
W warunkach silnego wiatru lub zafalowania przewagê ma Laser, który niezale¿nie od
kursu lepiej zachowuje kierunek p³yniêcia, rzadziej wymaga u¿ycia steru jako pomocy i udogodnienia, a w przypadku jego awarii umo¿liwia w praktyce utrzymanie obranego kursu.
Kodiak ma sta³¹ tendencjê do ostrzenia i najlepiej sprawdza siê przy pe³nym bajdewindzie,
podczas którego nad ostrzeniem daje siê zapanowaæ bez wiêkszego problemu. Zjawisko

to, wystêpuj¹ce ju¿ przy lekkim wietrze lub niewielkim zafalowaniu, jest bardzo uci¹¿liwe, gdy¿
zmusza czêsto do mêcz¹cego i nieefektywnego wios³owania jednym piórem wios³a. Ta cecha
Kodiaka wyklucza u¿ytkowanie go na morzu
i du¿ych jeziorach bez zastosowania steru.
 Szybkoæ
Oba kajaki s¹ szybkie, rednia prêdkoæ osi¹gana przez nas na jeziorach to 6-7 km/h, na
morzu 5-6 km/h, ale przy sprzyjaj¹cych warunkach zdarza³y siê odcinki, na których zanotowalimy redni¹ 8 km/h. Wed³ug subiektywnej oceny ka¿dego z nas Kodiak jest nieco
Komentarz dystrybutora  Pro Kajak
W wyposa¿eniu Kodiaka znajduje siê tak¿e uchwyt
antykradzie¿owy, cumka holownicza oraz
uchwyt spoczynkowy dla podniesionej p³etwy sterowej. W Kodiaku 2006 przemeblowano pok³ad.
Przed kokpitem za³o¿ono trzeci¹, odseparowan¹,
ma³¹ komorê na drobiazgi. Zmieniono kszta³t kokpitu, podniesiono w czêci przedniej. Za kokpitem
znalaz³o siê wyprofilowanie na pióro wios³a.

Kodiaka zrobiono z lepszego polietylenu. Jak
ka¿dy kajak Prijona jest dopieszczony w ka¿dym calu, jeli chodzi o wyposa¿enie ³ódki
i komfort kajakarza, nie wymaga w³aciwie ¿adnych w³asnych ulepszeñ. Jego wp³ywaj¹ce na
nautykê wady to ma³a wysokoæ dziobu i opisane uci¹¿liwe ostrzenie, skutkuj¹ce koniecznoci¹ stosowania steru, st¹d 4+ w ocenie.
Laser to piêkny kajak o wspania³ych w³aciwociach nautycznych, jednak maj¹cy wy¿ej
wymienione drobne wady mo¿liwe do wyeliminowania we w³asnym zakresie. Za kiepskie
oparcie dajemy 4+ w ocenie. Producent powinien wiêcej zadbaæ o wygodê kajakarza.
Oba kajaki sprawdzi³y siê znakomicie. Ka¿dy
ma swoje wady i zalety, ka¿dy znalaz³ swojego wielbiciela. Dla Krakusa istnieje tylko Kodiak, Kacper wybra³ Lasera, za liwa jednakowo ceni obie ³ódki.
Zainteresowani naszymi spostrze¿eniami
z u¿ytkowania obu kajaków i wypraw¹ Finlandia 2005 znajd¹ kontakt do nas na stronie www.funkayak.org
Komentarz dystrybutora  Kano
W wyposa¿eniu Lasera znajduje siê równie¿
uchwyt podniesionej p³etwy sterowej. Z przodu
kokpitu jest specjalne miejsce na kompas. Jest to
typowy kajak morski i ekspedycyjny o bardzo rasowej sylwetce, co siê rzadko zdarza wród kajaków polietylenowych.

