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 Milyen stádiumban van?

Elkezdődött a termék értékesítése, valamint a 
disztribútori hálózat kiépítése. A Dockstar Park 
területén az irodaházunk mellett lévő tavon a pro-
totípus megtekinthető. Lezárultak a sorozatgyártás 
előkészítő munkái, a gyárfejlesztés folyamatban.

 
Szerződött disztribútorpartnerek 
(Dubai, Florida, Olaszország, Franciaország).
Balesetmentessé teszi és megkönnyíti a hajózást 
a felhasználók részére, és lehetővé teszi az egysze-
mélyes hajózást, valamint gazdasági hasznot hoz 
a kikötőt üzemeltetők számára. Mivel a kikötés 
során nincs emberi beavatkozás, az ebből fakadó 
balesetek is kizárhatók, a biztosítási díj is 
mérséklődhet.

 Referenciák, díjak, médiamegjelenések

Monaco Yacht Show, European Comission 
– High Quality Project 2019.
www.dockstartechnologies.com

 A továbblépéshez szükséges

Tőkebevonás.

      Az innováció rövid leírása 

A Dockstar kikötőrendszer yachtok mólóhoz való 
kikötésére szolgáló olyan kikötői berendezés, 
amely kötél nélküli gyors és biztonságos kikötést 
tesz lehetővé. Ezzel a kikötő gazdaságos 
kihasználását és korszerű, informatikailag 
támogatott üzemeltetését is biztosító kikötői 
rendszer valósítható meg.

A világ kikötőiben a leginkább elterjedt kikötési 
mód az, hogy a hajók hátsó részükkel a partfalhoz 
tolatnak, és arra merőlegesen rögzítik azt három 
kötél segítségével. Két kötelet a vízi jármű hátsó 
két szélsőpontja és a part között, egy kötelet pedig 
a hajó orra és egy víz alatti nehezék vagy horgony 
között rögzítenek.

Az általunk fejlesztett kikötési rendszer több 
szempontból is előnyösebb a hajósok és a 
kikötőüzemeltetők számára.

Nincs szükség a kikötéshez kötélre! Nincs szük-
ség külső segítségre, a hajó vezetője egyedül is 
elvégezheti a kikötési műveletet, a kikötéshez 
mindössze egyetlen a hajózásban jártas ember 
jelenléte elegendő.

A Dockstar kikötőrendszer jellemzően a 20–70
láb közötti vitorlások és motoros yachtok számára
ad kikötési megoldást. A kikötéskor nincs emberi 
beavatkozás, ezért az ebből fakadó balesetek is 
kizárhatók, ezáltal a hajó esetleges javításának, 
valamint az emberi sérülések kezelésének 
költségei nem jelentkeznek, és a biztosítási díj is 
mérséklődhet. A Dockstar kikötőszett általános 
használata esetén ugyanazon a területen lénye-
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gesen több hajó helyezhető el. A kikötő nagyobb 
befogadóképessége pedig gazdasági hasznot 
jelent az üzemeltetőnek. A hajózható vízfelület

is megnövekszik. A megnövelt használható 
vízfelület nagyobb biztonságot, nagyobb 
manőverezési szabadságot jelent.

A kikötés folyamata részben vagy teljesen 
automatizált lehet. A kikötőhelyre megfelelő 
pozícióba kormányzott hajót a berendezés 
automatikusan rögzíti. 

A kikötést a kikötőberendezésen elhelyezett 
kamerák által közvetített képen figyelhetik a 

felhasználók, segítve ezzel akár a manőverezésben 
is. A kikötést este irányfények segítik. Az  oldás 
távirányítással is aktiválható távirányító, mobil-
telefonos applikáció vagy egyéb segédberende-
zések által.

A központi szerveren tárolt adatok és az új 
informatikai lehetőségek révén a kikötők az ügy-
feleiknek számos extra, eddig nem lehetséges 
plusz szolgáltatást, információt nyújthatnak.
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A kiadvány szakmai támogatója:

 Eddig elért eredmények, az innováció  
       várható társadalmi hasznossága


