Et byggeplads, en historie: "LM"
LM SITE

Bygget i Danmark importeres små LM joller til Frankrig i slutningen af 1950'erne /
begyndelsen af 1960'erne af Etablissements Lesauvage, eksklusive importører til Frankrig
og den tidligere franske union. (Beliggende i det 19. arrondissement i Paris importerede de
også norske SELCO både samt norske NORVIK både).

"I mange år har LM Camping brugt polyester- og
glasfiberlaminater i mange år, deres fremstillingsprocesser har
ingen hemmeligheder for dem ... hvilket har ført til produktion af
3 smukke elegante linjebåde :

"S PEED", "SURF" og "SAFE",
til mottoet "New Wave" både.

Disse joller er bygget med dobbelt skrog, herunder kartoner fyldt med skum, der gør dem
usynlige; De er udstyret med en dobbelt bund, hvis to vægge er forbundet med en
korrugeret afstandsstykke, der gør den meget modstandsdygtig over for hastighed og høj
belastning.

LM SPEED og LM SURF modellerne er det første udenbordsvandskibmonterbare på-tag
udstyret med en Lefol-bærer.

"SPEED"

"En sportsvogn på vandet": Denne model, den mindste inden fo
rækkevidde, er en sportsvogn med høj kvalitet. De to passagere
sidder med en langsgående bænk

"SURF"

Størrelsen over Speed, de to passagerer er foran. Det er en sjo
maskine, hurtig, som tillader mange flyvende fantasier ...

Båd forsøgt med en 40 hk kviksølv, den tilladte effektgrænse
80 hk ifølge producenten.

"Selvom det er spektakulært, repræsenterer disse hopper ud a
vandet ikke for surfens pilot en ekstraordinær præstation.
Følelsen er mere på siden af tilskuerne ... Surfen glider og
ricoche som en sten kastet med kraft på den svage caplot. Ha
står altid helt vandret. Det er uden vanskelighed muligt at
afskære gassen. Det bærer ikke vand, transom er aldrig fange
af bølgen. Meget skalerbar, det kontanter uden flinching alle
fantasier af kørsel, og vi kan gå fra en skarp højre drejning ti
en anden skarp venstre sving uden ulejlighed. Det glider lidt,
en regelmæssig måde uden jerks. Du kan forblive i fuld fart m
80 cm hulrum. Med variable havforhold nåede vi en
gennemsnitlig hastighed på 57,7 km / t, uden at passagererne
blev våde! " (Boating Auto Journal)

"SAFE "

Den nyeste model af LM-serien: silhuetten husker meget vag
af Speed og Surf, men giver det alligevel et
familieudseende. Dobbeltskrog og tredobbelt bund, styrke ha
været en bekymring for den danske producent. Det er en sjov
jolle af vandski, der kan blive meget hurtigt, da det kan
understøtte en 75 hk motor.

Nogle andre annoncer på mærket:

Annonce fra den tyske husvognsproducent Eriba: LM SPEED er i fokus!
Nogle modeller der stadig eksisterer:
En hastighedsmodel: vi ved ikke, om det er blevet genoprettet hidtil!

En Surf-model: Den tilhører Jean-Claude C. der er medlem af klubben. Han afsluttede
restaureringen i 2011 og kunne sejle ... Hans båd blev købt i Frankrig efter at have passeret
USA. Smuk restaurering!

Jean-Claude har et andet jolle fra Fumard værftet, som han vil genoprette: vi vedder på, at
restaureringen også vil blive vellykket.
Denne gang i familien er det sønnen Yann, der lige har genoprettet båden nedenfor, som blev dømt til
ødelæggelse. Han vil gøre restaureringen, og vi vil nok se ham sejle i løbet af den næste sæson

Ligesom alle andre artikler er den også beregnet til at blive gennemført

"LM Camping utilisait depuis de nombreuses années les stratifiés polyester et fibre de
verre, leurs procédés de fabrication n'avaient plus de secrets pour eux... ce qui les a
conduits à produire 3 jolis dinghies à la ligne élégante et bien finis :

les "SPEED", "SURF" et "SAFE",
au slogan Bateaux "Nouvelle Vague"

