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Celem jednej z moich wypraw 
była rzeka Madidi w Boliwii, 
a jej podstawowym narzę-
dziem kajak składany Harpo-
on firmy Wayland. Wyprawa 
ta była realistycznym testem 
dla tej jednostki, sprawdzają-
cym czy „przydomek” Ekspe-
dytor rzeczywiście się jej 
należy. 

W
 trakcie 53 dni na wodzie ka-
jak przepłynął około 1.800 km, 
w tym blisko 450 km pod prąd. 
Harpoon poznał smak zarówno 

dużej rzeki amazońskiej – Beni, jak i krętej, 
coraz płytszej, najeżonej podwodnymi prze-
szkodami docelowej Madidi. Przez ponad 
600 km był poza zasięgiem jakiejkolwiek osa-
dy, napotykając tylko dwie łodzie indiańskie, 
a zatem zdany był tylko na to, co się w nim 
i na nim zmieściło. Wyposażenie posiadanej 
przeze mnie jednostki było bogatsze niż ka-
jaka standardowego, o czym dalej napiszę.

Transport
Jednym z podstawowych czynników (dla 

mnie decydujący), który wpływa na wybór 
składaka, a nie kajaka sztywnego, jest ła-
twość jego transportu. Ten aspekt jest szcze-
gólnie ważny, kiedy organizujemy wypra-
wy w odległe regiony świata. Transportując 
półtorametrową torbę zaoszczędzimy spo-
ro na transporcie lotniczym, będziemy mo-
gli podróżować środkami transportu pu-
blicznego, zamiast wynajmować osobny 

pojazd i wreszcie będziemy mogli dotrzeć 
tam, gdzie w przypadku pięciometrowej 
jednostki nie byłoby to w ogóle możliwe.

Ku mojemu zaskoczeniu, jak najbardziej 
pozytywnemu, firma Wayland proponu-
je dwie opcje pakowania Harpoona. Ka-
jak może być spakowany w jeden worek 
o wymiarach 130×55×25 cm lub – ana-
logicznie do składaków dwuosobowych 
– w dwa worki, wszystkie wykonane 
z bardzo solidnego i nieprzemakalnego 
materiału. Worki mają tak skonstruowa-
ny system troków, że można je nosić jak 
torbę lub plecak. Oczywiście, nie jest to 
system nośny tak wygodny jak w pleca-
kach, bo taki być nie może, ale pozwala 
na przetransportowanie Harpoona same-
mu we względnym komforcie na odle-
głość setek metrów.

Rozumiejąc potrzeby samotnego ka-
jakarza na odległych kontynentach Way-
land proponuje jeszcze inną opcję transpor-
tu. Otóż worek lub jeden z worków (opcja 
dwóch) z elementami sztywnymi jest zaopa-
trzony w rękaw, w który można wprowadzić 
oś i następnie zamocować na niej kółka z do-
starczanego przez Wayland wózka Super‑li-
ght, który w tym momencie staje się narzę-
dziem wielofunkcyjnym. Tak przygotowany 
worek można ciągnąć na kółkach chwytając 
za naszyty po przeciwległej stronie uchwyt. 
W obu przypadkach system sprawdza się ra-
czej tylko na twardej i równej powierzchni. 
Dla samotnego kajakarza możliwość wyboru 
między jednym i dwoma workami jest ważna. 
Jeden worek daje większą kontrolę nad swoim 

Harpoon
kajak ekspedycyjny?
Piotr Opacian

Widok od góry. Uwagę zwraca rozbudowany system linek 
pokładowych oraz kilka dodatkowych kieszeni pokładowych.
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bagażem, dwa – dużo dogodniejsze możliwo-
ści transportu w trudnych warunkach. Do ta-
kich sytuacji należeć może konieczność trans-
portu sprzętu wąską, krętą ścieżką w dżungli 
przy użyciu mułów lub lekkimi motocyklami 
(tak, taka opcja w Amazonii istnieje!). 

Rozmiar worków według producenta jest 
dobrany tak, by po spakowaniu kajaka nie 
było luzu, co jest szczególnie ważne przy 
użyciu kółek. To ciasne spakowanie w opar-
ciu o elementy sztywne ma zastępować ste-
laż lub sztywną ściankę walizek. Tak jest 
w rzeczywistości tylko na początku. Po ja-
kimś czasie (kilka dni transportu) w worku 
„pojawia” się trochę wolnego miejsca, co 
ja osobiście traktowałem jako zaletę. Prze-
strzeń ta może pozwolić na spakowanie się 
tylko „w kajak” plus jakiś lekki plecak. Na-
szyte na zewnątrz worka dwie kieszenie 
i dwa troki do mocowania na czas trans-
portu składanego wiosła sprawiają, że wo-
rek wygląda jeszcze bardziej profesjonalnie. 
Jednak przy transporcie lotniczym i lądo-
wym w takich krajach jak Boliwia wiosła mu-
szą być pakowane do środka, by nie zaginęły 
lub ich pióra nie uległy uszkodzeniu. War-
to zadbać o to, by pióra opierały się o rów-
ne płaszczyzny, w ten sposób rozkładamy 
równomiernie bardzo duże naciski w trakcie 
transportu i by owinąć je kawałkiem starej 

Długość: 450 cm
Szerokość: 75 cm
Waga: 26 kg
Waga z obciążeniem: 265 kg
Wymiary pakunkowe (plecak z możliwością 
transportu na kółkach): 130×55×25 cm 
Czas montażu: ok. 20 minut
Załoga: 1 osoba
Materiały:
•  szkielet: jesion, buk, sklejka wodoodporna, ko-

lory szkieletu: brązowy, żółty, czarny
•  poszycie: dwukrotnie powlekany wysokiej jako-

ści Hypalon, tkanina syntetyczna odporna na UV 
i chemikalia

•  komory pneumatyczne: tkanina gumowana lub 
PCV

•  łączniki: duraluminium, stal nierdzewna
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Zestaw naprawczy
Urządzenie sterowe
Komory wypornościowe
Kieszenie na wiosła
Otramowanie z pasem centralnym

Regulowane siedzisko z oparciem
Luk bagażowy
Linka podnoszenia steru
Linki pokładowe
Plecak pakunkowy
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Ożaglowanie symetryczne
Fartuch przeciwdeszczowy
Wózek transportowy
Dzielone wiosła drewniane, regulacja w 3 pozycjach
Wspornik do montowania silnika elektrycznego
Kamizelki asekuracyjne i ratunkowe
Pasy przenoskowe
Kompas kulowy
GWARANCJA
Szkielet: 5 lat
Poszycie: 10 lat
CENA
Od 3.800 zł (w zależności od wyposażenia)
PRODUCENT
Wayland Folding Kayaks
Parcele Łomskie 15, Mława
tel. 023-654-44-06

DANE TECHNICZNE

Cześci składowe Harpoona z widocznym wózkiem transportowym „Super-light”

Wszystkie części składowe można zapakować 
do jednego worka.
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karimaty, jeśli chcemy uniknąć przykrej nie-
spodzianki po dotarciu na miejsce. 

Warto wspomnieć jeszcze o innych zale-
tach składaka – łatwości przechowywania 
w blokowej piwnicy i możliwości pozbycia 
się części kajaka po zakończonej wyprawie 
w przypadku takiej konieczności (osobiście 
zmuszony byłem już raz do pozostawienia 
na brzegu rzeki elementów podłużnych). 

Czynnikiem, który ciągle bardzo utrudnia 
transport jest ciężar składaka. Temu jednak 
można zaradzić tylko wprowadzając nowy 
materiał stelaża (aluminium lub kompozyty), 
nad czym – o ile wiem – Wayland pracuje.

Budowa i wyposażenie
Kajak rozkłada się bez problemów i przy-

gotowany do akcji musi budzić uznanie. 
Użytkownik wcześniejszych produktów 
Waylanda zauważy od razu kilka nowinek, 
które oferuje ten model. Nowe modele wy-
posażone są w aluminiowe zamki, co przy-
spiesza montaż i eliminuje możliwość zgu-
bienia wcześniej stosowanych nakrętek. 
Dziób i rufa wyposażone są w bardzo solid-
ne uchwyty, które umożliwiają łatwe wycią-
ganie jednostki na brzeg lub nawet jej prze-
noszenie. Fartuch i komin, w którym siedzi 
kajakarz, mocowane są do falochronu za po-
mocą rzepa. Komin posiada z boku uchwyt 
zaakcentowany pomarańczowym kolorem, 
który w sytuacji awaryjnej umożliwia błyska-
wiczne odpięcie fartucha. Zamiast ściągacza 
wokół tułowia zastosowano inny patent − 
ściąganie dość grubą, również pomarańczo-
wą linką. To rozwiązanie może mieć zarów-
no zwolenników, jak i przeciwników, zależeć 
to będzie od przeznaczenia kajaka. Ja nale-
żę do tych pierwszych. Linka ta pozwala na 
szczelne zamknięcie wnętrza kajaka dwoma 
ruchami także wtedy, kiedy kajakarza nie ma 
w środku. Szczelne zabezpieczanie wnętrza, 
kiedy się oddalamy, a szczególnie w nocy, 
nigdy nie może być zaniechane w Amazonii 

– żararaki tylko czekają na taką sposobność 
(węże z podrodziny grzechotników). Osobny 
fartuch zamykający pusty kajak, jaki oferuje 
np. Klepper, jest zbyteczny w czasie dłuższej 
wyprawy. To chyba tyle odnośnie nowinek, 
które wprowadził Wayland na przestrzeni 
ostatnich lat i punkt dla niego.

Hypalon, z którego zostało wykonane dno 
kajaka, to materiał najlepszego gatunku. Po-
mimo wielu uderzeń i bardzo niebezpiecz-
nych „korkociągów” wykonywanych przez 
kajmany pozostało na nim tylko kilka za-
drapań. Dodając fakt, że kajak ma otramo-
wane dno możemy być spokojni o bezpie-
czeństwo. Materiał wierzchni cechuje się 
całkowitą wodoodpornością. Tylny luk baga-
żowy zabezpieczony jest znakomicie − zero 
przeciekania i oczywiście fantastyczny do-
stęp do po brzegi wypchanej rufy. 

Model do mojej dyspozycji został wzbo-
gacony o szereg kieszeni na pokładzie, które 
okazały się niezwykle funkcjonalne. Niestety, 
kieszenie na wysokości wiosłowania, gdzie 
na pokład spada zawsze trochę wody, łapały 
ją przez zamek i fałdy powodując przecieka-
nie wody pod pokład. Ten element był chyba 
pierwszy raz testowany przez Wayland i my-
ślę, że zostanie szybko dopracowany. Roz-
wiązaniem jest zapewne pokrycie zamka kla-
pą i użycie na kieszenie innego materiału, być 
może też podklejenie w tym miejscu szwów. 
Niestety, nieznacznie też przecieka fartuch 
w miejscach, gdzie gromadzi się woda. 

Komory pneumatyczne biegnące wzdłuż 
Harpoona są bardzo szczelne, w ciągu 53 
dni dmuchałem je tylko raz i to bardziej dla 
zasady niż z rzeczywistej potrzeby. Na ko-
niec zapasowe wiosło mocowane pod ręką 
na pokładzie. 

Poza wspomnianymi licznymi kieszenia-
mi Harpoon wyposażony jest standardowo 
w reling z gumowej linki, biegnący wzdłuż 
burt i przechodzący w kratkę na dziobie. 
Ten element nadaje mu bojowego charakte-
ru, ale jest też niezbędny w przypadku ka-
jaka wyprawowego. Osobiście dodałbym 
jeszcze dwa, trzy troki na rufie w zasięgu 
ręki. Kratka gumowa na dziobie służyła mi 

Płetwa sterowa głęboko wchodzi w wodę, co z pewnością zwiększa sterowność na większych fa-
lach. Kokpit jest dość obszerny i nie ma kłopotów z zajęciem właściwej pozycji.
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Otwierany od góry tylny luk bagażowy umożli-
wia bardzo dobry dostęp do zapakowanej rufy.



SPRZĘT

nr 3-4/2007 WIOSŁO        35

SPRZĘT

jako dodatkowy luk bagażowy, bez które-
go nie byłbym w stanie zapakować się na 
dwa miesiące. Jego ograniczenia bagażo-
we widzę bowiem bardziej w pojemności 
niż w wyporności. Długość linki można re-
gulować węzłem w zależności od ilości ba-
gażu na pokładzie, można też w końcu ją 
zdjąć, kiedy stanie się potencjalnym zagro-
żeniem po wpłynięciu w teren zwałkowy. 
Zewnętrzne troki są też bardzo ważne dla 
szybkiego dostępu do maczety, a zwłaszcza 
długiej broni palnej, którą, niestety, trzeba 
mieć na takiej wyprawie. Znajdując się we-
wnątrz kajaka jest trudna do wyjęcia (trzeba 
pamiętać, że cały dziób jest zapełniony) i – 
oczywiście – nienaładowana może nie być 
pod ręką w krytycznym momencie. 

Na wodzie
Przy wyjściu z „portu” Harpoon otrzymał 

ładunek żywności obliczony na 60 dni. Waga 
tego prowiantu wyniosła około 60 kg, przy 
czym znaczna jego część miała dość dużą 
objętość w stosunku do wagi. Należało po-
za tym zapakować znaczną ilość rozmaitego 
sprzętu wyprawowego i tu z pomocą przy-
szła wspomniana kratka na dziobie, kiesze-
nie i troki. Harpoon został łącznie obciążony 
około stu kilogramami ładunku bez kajaka-
rza. Na wodzie miał się bardzo dobrze, nie 
wykazując żadnych oznak przeciążenia. Przy 
tak znacznym obciążeniu wyraźnie czuje się 
różnicę w stateczności Harpoona. Jeśli pusty 
kajak może wydać się niedoświadczonemu 
kajakarzowi trochę chybotliwy, to pod takim 
obciążeniem jest oazą stabilności. 

Harpoon jest kajakiem szybkim i zwrotnym. 
Duże obciążenie nie sprawia, że staje się ocię-
żały i trudny do manewrowania, zachowuje 

nadal dobre osiągi nautyczne. Dobrze pracu-
je się na nim pod prąd. Wydaje mi się wręcz, 
że z pewnym obciążeniem pływa się nim lepiej 
niż kiedy jest całkowicie pusty. Cały dystans 
płynąłem bez steru, więc nie mogę stwierdzić, 
jak na niego reaguje. Ster na wielu rzekach 
Amazonii jest raczej utrudnieniem niż pomo-
cą. Więcej niebezpieczeństw czai się pod wo-
dą niż nad jej powierzchnią. 

Na długich wyprawach, kiedy tygodniami 
siedzimy w kajaku, wygoda siedzeń i oparć 
to element, który może zadecydować o suk-
cesie lub porażce przedsięwzięcia. Siedze-
nie ma możliwość regulacji w przód i w tył, 
którą możemy wykorzystać do niewiel-
kich zmian ustawienia – nawet na najwy-
godniejszym siedzisku trzeba zmieniać po-
zycję. Oczywiście, zarówno siedzenie, jak 
i oparcie mają integralne poduszki, które 

zapewniają niezły komfort nawet na takich 
długich wyprawach.

Podsumowanie
Harpoon I Ekspedytor przeszedł solidny 

chrzest w trakcie tej wyprawy. Nie służył 
tylko do pływania. Czasami zmuszony by-
łem rąbać z niego drewno na rzece, po czym 
transportowałem je do obozu, w nim ja-
dłem przygotowane wczesnym rankiem po-
siłki. Przez cały ten czas nie wystąpiły w nim 
żadne usterki. Po 53 dniach bardzo brutalne-
go traktowania był stale całkowicie spraw-
ny i dał się złożyć bez problemu. Kajak ten 
zdecydowanie zasługuje na nadany mu przy-
domek Ekspedytor – w każdym calu wypra-
wowy, pakowny, wytrzymały, funkcjonalny, 
bezpieczny, prawdziwy twardziel. Waylan-
dzie, tak trzymaj!                      
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Wayland Harpoon I Ekspedytor podczas wyprawy nad rzeką Madidi w Boliwii.


