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Czy własnym kajakiem, czy 
wypożyczoną kanadyjką, naj-
lepiej jest cieszyć się wodnia-
cką przygodą posługując się 
bezpiecznym i wygodnym 
sprzętem! Aktywny wypoczy-
nek, dzika przyroda, swobo-
da, a jednocześnie bezpieczeń-
stwo i wygoda – to priorytety 
producenta aluminiowych ka-
nadyjek, firmy Linder.

J
ak osobistą pasję przekuć na finansowy 
sukces wie doskonale Lars-Goran Linder, 
którego przygoda z konstruowaniem 
i produkcją łodzi rozpoczęła się 

już w 1966 roku. Początkowo były to 
niewielkie, rybackie łodzie z laminatu 
epoksydowo-szklanego, ale już trzy 
lata później światło dzienne ujrzała 
pierwsza kanadyjka Inkas. W połowie 
lat 70. produkcja kanadyjek firmy 
Linder sięgała 2.000 sztuk rocznie, 
nie licząc innych modeli łodzi.

Prawdziwym przełomem stało się 
rozpoczęcie w 1981 roku produkcji 
kanadyjek i łodzi z głęboko tłoczonej 
blachy aluminiowej – materiału wy-
trzymałego, a jednocześnie niezwykle 
lekkiego. Zmiana technologii była przy-
słowiowym „strzałem w dziesiątkę” – 
nowe kanadyjki kupowano „na pniu”, 
a roczna sprzedaż podwoiła się.

Dziś oferta rodzinnej firmy Linder 
Aluminium Boats obejmuje cztery 
modele kanadyjek z serii Inkas.

Inkas 465 to lekka kanadyjka 
stworzona zwłaszcza do pływania 
po jeziorach i rzekach, idealna dla 
początkujących wodniaków i dla 
wypożyczalni sprzętu. Niezatapial-
na, bezpieczna i do tego wygodna 
w transporcie (nie stwarza trudno-
ści w pakowaniu na dach samochodu!).

Inkas 465L – wykonana z cienkiej blachy, jest 
niezwykle lekka: 28 kg., przy ładowności do 
340 kg. Łatwa w manewrowaniu, przeznaczo-
na jest raczej dla prywatnych użytkowników, 
zwłaszcza dla samotnych żeglarzy

Inkas 495 – jest kierowana przede wszyst-
kim do tych, którzy pływają we dwoje – lekka 

i wytrzymała kanadyjka, za-
pewnia jednocześnie dużą przestrzeń na ba-
gaże, a jej ładowność sięga 400 kg.

Inkas 525 to jedyna w ofercie kanadyjka 
dla 3 osób. Świetnie sprawdza się zarówno 
w „pierwszych” wyprawach, jak i w bardziej 
ambitnych trasach.

Od 1981 roku kanadyjki i łodzie wiosłowe 
cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem 

wśród wodniaków. Wszystkie oferowane ka-
nadyjki Linder mają certyfikat bezpieczeństwa 
Det Norske Veritas.

Podstawową zaletą kanadyjek firmy Linder 
jest ich niewielki ciężar. Umożliwia to szybkie 
i łatwe transportowanie sprzętu, np. na dachu 
samochodu (firma Thule oferuje dedykowane 
dla Lindera bagażniki ). Także przenoski nie sta-
nowią już takiej udręki jak przy cięższym, lami-
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Przenoska z kanadyjką Inkas nie stanowi już problemu.
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natowym czy nawet polietylenowym sprzęcie. 
Życie ułatwia tu nie tylko niewielka waga Inkas, 
ale także dodatkowe wyposażenie, np. wózki 
czy specjalne uchwyty naramienne.

Jednocześnie aluminium jest materiałem 
nie tylko lekkim, ale też bardzo trwałym i ela-
stycznym, co zapewnia wysoki komfort pły-
wania. Materiał, z jakiego są wykonane łódki 
Inkas, nie wymaga specjalnych środków pie-
lęgnacyjnych, jak w przypadku np. łodzi drew-
nianych – wg producenta aluminiowe kana-
dyjki wystarczy myć zwykłą wodą.

Aluminium jest także przyjazne dla środo-
wiska – łatwo podlega recyklingowi, a dzięki 

swojej wysokiej odporności chemicznej 
nie zakłóca równowagi w przyrodzie. 
Wodne szlaki, podmokłe tereny, roz-
lewiska – zazwyczaj są to tereny bar-
dzo bogate pod względem przyrodni-
czym, ale też bardzo wrażliwe na czyn-
niki z zewnątrz.

Jednocześnie producent oferuje wie-
le dodatkowych, przydatnych elemen-
tów wyposażenia. I tak, obok wspo-
mnianych wcześniej wózków, moż-
na zaopatrzyć się w takie akcesoria 
jak: szeklę dziobową (oczywiście tak-
że i w taśmę z zaczepem!), zaczep do 

holowania przez rower czy chociażby różne 
dodatkowe formy siedzisk. Tu można wybrać 
najwygodniejszą dla nas formę – od proste-
go oparcia drewnianego, przez dodatkowo 
montowane aluminiowe czy drewniane, wy-
platane siedzisko, po składane drewniane 
krzesełko.

Interesującym pomysłem są boczne pływaki 
montowane na poprzecznych wysięgnikach. 
Zwiększają one stabilnośc poprzeczną kana-
dyjki, np. w czasie łowienia ryb czy obserwa-
cji przyrodniczych.

W ofercie dostępne są także wiosła kana-
dyjkowe, zarówno drewniane, jak i plastikowe 
oraz drewniane kajakowe, także zapewniają-
ce wysoki komfort wiosłowania. Ciekawym 
rozwiązaniem jest konstrukcja aluminiowa, 

która zamontowana na kanadyjkę 
umożliwia korzystanie z tradycyj-
nych wioseł. Wydaje się to przydat-
ne zwłaszcza dla wędkarzy, ale tak-
że w trakcie wędrówek po wodnych 
szlakach rzekami czy na szerokich, ot-

wartych akwenach.
A gdy już znuży nas monotonne wio-

słowanie, możemy zmienić formę napę-
du. Dla tych bardziej leniwych producent 

przewidział możliwość zamontowania pa-
węży do silnika, a dla tych preferujących jed-
nak naturalną ciszę Linder proponuje żagiel 
o powierzchni 3,5 m2 z pełnym osprzętem.

Nieraz na szlaku woda dostaje się do kok-
pitu „z góry”. W takich momentach, gdy po-

goda nie jest zbyt łaskawa, ulgę przynosi far-
tuch ochronny, który założony na całą kana-
dyjkę skutecznie chroni zarówno pasażerów, 
jak i cały ekwipunek. To dla wielu użytkow-
ników może stanowić ostateczny argument 
przy decyzji: kajak czy kanadyjka? Zwłaszcza, 
gdy planowana wyprawa ma mieć charakter 
„rodzinny”, a uczestniczyć w niej będą młod-
sze dzieci...

Producent zwraca także uwagę na inne waż-
ne elementu ekwipunku, oferując wodoodporne 
beczki, worki żeglarskie czy też etui na telefon.

Linder Aluminium Boats zapewnia pełne wy-
posażenie każdego wodniaka – od wyjątkowych 
konstrukcji łodzi po dodatkowe, przydatne ele-
menty. Spełniając oczekiwania, jakimi są wypo-
czynek, podróż i kontakt z przyrodą, kanadyjki 
Inkas zapewniają komfort płynięcia, ale prze-
de wszystkim wysoki poziom bezpieczeństwa. 
I chociaż ich cena na pierwszy rzut oka może wy-
dawać się wysoka (ok. 5.000 zł.), to jednak bio-
rąc pod uwagę wszystko to, co oferują, kanadyj-
ki Inkas warte są takiego wydatku, by służyć bez-
piecznie i przez wiele lat.             

Wyłącznym dystrybutorem kanadyjek Linder 
jest firma  
PRO FISHING AND SPORT Sp. J.
00-375 Warszawa, ul.Smolna 18
tel. 022-827-32-20, 022-828-00-19
fax 022-827-34-05
profishing@profishing.com.pl
www.profishing.com.pl
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Model kanadyjki Długość Wysokość Waga 
Wysokość 

dziobu/
rufy 

Ładowność Maksymalna 
liczba osób

Grubość 
blachy

Inkas 465
465 cm 85 cm 33 kg 33 cm 340 kg 2 1,25 mm

Inkas 465L
465 cm 85 cm 28 kg 33 cm 340 kg 2 1 mm

Inkas 495
495 cm 90 cm 36 kg 33 cm 400 kg 2 1,25 mm

Inkas 525
525 cm 90 cm 38 kg 35 cm 400 kg 3 1,25 mm

Wśród dodatkowego wyposażenia 
można znaleźć pontony zwiększające 
stabilność łódki.

Wózek do przewożenia kanadyjki.

Dodatkowe siedzenie  
zespolone z dulkami do monto-

wania „tradycyjnych” wioseł.


