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ŁÓDŹ ZANĘTOWA VEGABOAT MINI
POŁYSK 2.4GHz
Cena

2 599,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

5 dni

Producent

Vega Boat

Opis produktu
Łódź VegaBoat mini to jedna z najlepszych łodzi zanętowych na rynku jej mocna i stabilna konstrukcja pozwala na dalekie
wypłynięcia nawet na dużych falach. Jej unikatowa konstrukcja została zaprojektowana pod kątem najbardziej ekstremalnych
łowisk na świecie, mocny kadłub, cicha praca, stabilność, duża pojemność, potężny zasięg to tylko część jej zalet dzięki łodzi
zanętowej możemy osiągnąć lepsze wyniki na zasiadkach. Łowiąc na płytkich zbiornikach które są porośnięte roślinnością
rzuty mogą nam nie przynieść oczekiwanych efektów, dlatego używamy łódki którą precyzyjnie zanęcimy i wyłożymy zestaw
w potencjalnym miejscu, dzięki jej cichej pracy nie będziemy musieli długo czekać na pierwsze brania jak to bywa po nęceniu
rakietą lub pontonem.
Łódź może pomieścić do 2 kg ładunku i wywieść go na odległość 1000 m.
Komora jest otwierana za pomocą pilota.
Otwarcie komory sygnalizuje dioda z tyłu łodzi.
Ponadto, można zwolnić zasuwę przynęty również osobno.
Śruby są w pełni zabudowane w obudowie oraz osłonięte osłonami z plastiku.
Wykorzystanie technologii mikroprocesorowej,wyeliminowało konieczność zastosowania steru, w który mogła by się zaplątać
żyłka lub roślinność. Śmigła są bardzo wrażliwe na nawet najmniejsze ruchy manetki pilota.
Kolejnym krokiem milowym w rozwoju jest opatentowana technologia Baitboat VegaBoats.
Prawie wszystkie obecnie dostępne na rynku łodzie wykorzystują sprzęgła mechaniczne.
VegaBoat posiada sprzęgło magnetyczne. Komora na zanętę jest zamykana przez dwa silne elektromagnesy które potrafią
utrzymać do 2 kg nacisku. Ta sama zasada działa została wykorzystana do niezależnego zaczepu elektromagnetycznego do
wywożenia zestawów. VegaBoat posiada system krązenia gdy lodź straci łączność z pilotem. Łódź zaczyna zataczać coraz to
większe okręgi do czasu kiedy albo złapie zasięg z pilotem albo dotrze do brzegu.

Zasięg do 1000m!!!
Z oświetleniem!!!
Łódź
Pilot zdalnego sterowania
Akumulator baterie
1x pokrowiec
Antena
komora na zanętę, kulki, ziarno (ok 2kg)
1x zaczep na elektromagnes do zaczepienia haczyka

Dane techniczne:
Wymiary (L x W x H): 540mm x 380mm x 220mm
Waga: 7kg z akumulatorem
Zbiorniki: 1 niezależny
Pojemność komory Przynętowej: ok. 2kg
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Zasilanie: 12 V DC akumulator w łodzi 12v 7Ah, akumulatorki w pilocie Ni-MH AA 1500 mAh 1.2 V
Zasięg: 500 – 1000m zależny od pogody.
Oświetlenie: 2 przód, 2 tył, 1 port, 1sterburta,
Wskaźnik stanu baterii
Radio : 6 kanałów, 2.4 Ghz
Silnik x 2
czas pracy ok. 2h
2 x ładowarka ( do łodzi i sterownika radiowego)
pokrowiec na łódź
pokrowiec na sterownik
Gwarancja 2 lata
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