
Prisma 5 Baitboat sonar + GPS
Prisma je najviac komplexným prevedením. Tento model má všetko, èo si len môžete
žela� a je unikátnou loïkou na trhu. Má zabudovaný sonar, pomocou ktorého môžete 
dokonale vidie� topografiu dna a zisti�, èi sú vo vode ryby a nejaké prekážky.
Dia¾kový ovládaè je vybavený LCD obrazovkou, na ktorej sa zobrazujú všetky údaje.
Okrem toho je Prisma tiež vybavená GPS a vïaka pamäti na  8   lovných miest je možné
jednoducho dopravi� vašu loï na požadované miesto   a samozrejme ju dosta� spä�

do poèiatoèného bodu. Je tiež vybavená             automatickou funkciou, ktorá jej pomocou
 GPS umožòuje opakovane     pláva� k požadovanému miestu.
Základné parametre zavážacej loïky:
1. Ovládanie: Manuálne pomocou pákového ovládaèa - Joysticku, alebo automatické - autopilot
2. Dva samostatné zásobníky s kapacitou 1,5kg na kàmenie a dva závesy na vyvážanie montáží
3. Osvetlenie na dia¾kové ovládanie
4. Alarm nízkeho napätia a slabého signálu
5. Kryt pohonu voèi zamotaniu v rastlinách, vodotesná, za bežných podmienok nerozbitná
6. Dia¾kové ovládanie s LCD displejom pre zobrazenie potrebných údajov ako napr. stav zásobníkov a závesov montáží, kapacita 
    batérií loïky a dia¾kového ovládania, sila signálu - pri použití sonaru a GPS navigátora zobrazenie smeru plavby, vzdialenos�, 
    èas plavby, håbku a teplotu vody, vykreslenie vodného ståpca a rýb sonarom
7. Dosah minimálne 500 metrov, maximálne cca 750 metrov
8. GSP dokáže do pamäte uloži� 8 rôznych bodov-lovných miest a dokáže samostatne loïku navádza� k cie¾u
9. Prepoèítava vzdialenos� priamej plavby a aktuálny prevádzkový èas
10. Sonarom môžete sledova� situáciu pod hladinou poèas plavby a sledovaa� lovné miesta.
11. Napájanie dvomi akumulátormi 6V/10Ah
12. Rozmery lode: 63,5x43,5x24cm, hmotnos� 8,7kg

  PRISMA 5 sonar +  GPS  

PRISMA 5 sonar +  GPS + elektromotor

PRISMA 5 sonar +  GPS + sonar  

PRISMA 5  sonar +  GPS 2 x väèší dojazd - 

Prepravná taška s kovovou výstuhou

obj.è.: 625 006 - 1299€
            
            1 A0464  - 1395€
           
            1 A0465 - 1395€
            
             625 006SET 1399€

            625 106  - 75,60€ 

SCARAB - V2 

SETY: TEST
dosah
720m

Farebný sonar ELITE 3X
- 2 lúèov? sonar 60° a 120°

         motor
- 2 rýchlosti dopredu
- 2 rýchlosti dozadu
- loï do 500kg

AKU
22000
mAh

nové pišto¾ové
ovládanie- elektronický ovládaè

- dosah až do 500m 
- nosnos� 1,5kg
- svetlá vpredu (biele)
- svetlá vzadu (modré) 
- váha 5,3kg
- vrtu¾ový pohon
- adaptér na dobíjanie
- adaptér na 230V/12V
- zdarma akumulátor 12V/7,2Ah

Bait liner Digital

Základné parametre:

obj.è.: 625 001 - 399,90€

 Loïka BL +  sonar v hodinkách  

Loïka BL +  bezdrôtový nahadzovací sonar   

Loïka BL +  bezdrôtový nahadzovací sonar   

Loïka BL +  bezdrôtový nahadzovací sonar   

Prepravná taška s kovovou výstuhou

obj.è.: 1 A0272 - 474€

             1 A0356 - 646€ 

             1 A0355 - 559€

             1 A0273 - 549€

            625 106  - 75,60€ 
            
             
            
            

DOSAH sonar 

)))60m

DOSAH sonar 

)))300m

DOSAH sonar 

)))180m

DOSAH sonar 

)))60m

NOVINKY

Tactic V3 

         obj.è.: 625 009  - 779€

zásobník na 2kg zásobník na 3kg zásobník na 4kg

         obj.è.: 625 008  - 919€          obj.è.: 625 008  - 1029€

Zakrmovacia vyvážacia loïka má digitálne ovládanie do jednej ruky, Carp BL Digital. 
Zavážacie loïky v rokmi overenej kvalite s dosahom až 500m. Rybári ocenia 
jednoduchos� a vysokú spo¾ahlivos� týchto najpredávanejších lodiek. Je spo¾ahlivá a
vysoko kvalitná. Trup je vyrobený z pevného a odolného materiálu a elektronika je 
ve¾mi kvalitná. Rozmery lode: 68cmx32cmx33cm 

Scarab V2 Spartan V1 

Kompaktné zavážacie loïky so všetkými možnos�ami, zachovávajú si výbornú stabilitu poèas 
plavby a to aj v prípade ve¾kých vån. Vïaka prepracovanému mechanizmu sú  vybavené aj extra 
systémom na uvo¾òovacie háèika pri vyvážaní montáže. Výborná stabilita, nadèasový karbónový 
dizajn. Pohodlne dopraví vašu kàmnu zmes na lovné miesto a to do vzdialenosti až 500m!  

Vyvážacie lodky?


