
Bazinė komplektacija

Nuotrauka Kaina, € 
su PVM
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Ergonominis laivo fotelis-kėdė. Aliuminio stovas, tvirtinimo tabletė. Sėdynė su spec. putų užpildu, jūrinė Eko 
Oda.

Aliuminis suvirinto korpuso laivas PowerBoat. (Vokiškas aliuminis 3-4mm, markė 5083). Bazinė 
komplektacija    

Pasirinktina komplektacija

Reguliuojamo aukščio kėdės amortizatorius 450 h

Aeratorius su recirkuliaciniu vandens siurbliu 100 l. (Aliuminio markė 5083). 

Žema laivo sėdynė. Aliuminio stovas, tvirtinimo tabletė. Sėdynė su spec. putų užpildu, jūrinė Eko Oda.

* Aliuminis suvirinto korpuso laivas Powerboat. (Vokiškas aliuminis 3mm, markė 5083). 
* Platforma priekyje bei gale, galinėje platformoje suformuota vieta akumuliatoriui bei galimybė 
integruoti aeratorių.

* Priekinėje platformoje viena daiktadažė su dvejomis durelėmis 450 l ir dėklas 8 spiningams.

* Laive integruota automatinė  vandens išsiurbimo pompa.
* Laive integruotas tvirtinimo rėmelis "fasten" laikikliams, transportavimo kilpos priekyje ir gale, bei 
dvi echoloto galvų tvirtinimo vietos
* 12 V jungtis.

* Visos daiktažės "sauso" tipo su savaiminio nutekėjimo sistema.

* USB-jungtis.
* Žvejybinės platformos bei bortai  dengti kavrolinu, grindys kavrolinu arba jūrine viniline danga.

Pavadinimas
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* Galimybė laivą įsigyti išsimokėtinai. Projekto partneris 
* Laivo komplektacija, korpuso spalva- pasirinktinai.
* Laivo gamybos terminas 40 darbo dienų nuo avansinės įmokos gavimo dienos.
* Telefonas pasiteiravimui Žilvinas Žalėnas +370 687 89819 zilvinas@fishmaster.lt

Priekabos tiltelis (komplektas 3 vnt.)

Nestandartinė laivo spalva iš RAL paletės. Standartinė: Pilka, Juoda, Raudona.

"Motor guide" montavimo darbai su instaliacinėmis medžiagomis.

Respo priekaba, specialiai pritaikyta 475 laivui.

Poliretaniniai dažai su perlamutru.

Tvirtinimo diržų komplektas.

Trijų laiptelių kopetėlės. Nerūdyjantis plienas.

Transportavimo tentas atsparus drėgmei su UV apsauga  (kvėpuojantis).

Kėdės tvirtinimo tabletė.



TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS IR KOMPLEKTACIJA SAUGUMO SISTEMOS

Ilgis 4800 Automatinė vandens išsiurbimo pompa SEAFLO live well 3028l/h
Plotis 1950 Aeratoriaus užpildymo pompa SEAFLO triumo 3028l/h
Borto aukštis 690 Sauso tipo savaiminio nutekėjimo daiktadėžių Sistema
Min. rekomenduojama galia AG 40 AG
Max. rekomenduojama galia AG                                                             60 AG
Aliuminio kuro bako talpa  60 l. AUTOMATINIS INKARAS/VARIKLIS
Max. keleivių skaičius 4 persons
Max. keleivių, variklio ir įrangos svoris 500 kg. Numatytos laidų pravedimo ir tvirtinimo vietos
Aliuminio storis 3-4 mm Rekomenduojama- MINN KOTA TERROVA I-PILOT 55 LBS 
Transo aukštis 510
Kylis 17/11,7 laipsniai
Svoris 320 kg. ELEKTROS SISTEMA
Max. svoris 820 kg.

Penkių jungtukų blokas su USB ir 12 V jungtimi
Daiktadėžių LED apšvietimas
Akumuliatoriaus pakrovimo lizdas

KONSTRUKCIJA IR IŠORĖ Vieta akumuliatoriui
Navigacinė šviesa

3mm Vokiško 5083 markės aliuminio virintas korpusas Pravedimo kanalai echalotui bei automatiniam inkarui
Spec. viršutinis profilis su integruota “fasten” laikiklių sistema
Putų užpildytas korpusas maksimaliam pludrumui ir saugumui užtikrinti
Trasportavimo kilpos priekyje ir gale
Poliuretaniniuais dažais dažytas arba poliruoto aliuminio apdailos korpusas

PRIEKABA

INTERJERAS Modifikuota vienos ašies Respo priekaba 750V521L209
Cinkuoto plieno rėmas

Laivo denis 8,2 m2 naudingo ploto. Vidiniai matmenys (m) 5.20x2.09

Maksimalus svoris 750 kg

Integruotas aliuminis kuro bakas 60l Tuščios svoris 237 kg
Laivo bortai bei platformos dengti jūriniu viniliu arba kavrolinu pasirinktinai Maksimali apkrova 513 kg
Dvi ergonomiškos reguliuojamo aukščio su aliuminio stovais, bei dvejomis tvirtinimo tabletėmis laivo kėdės. Linginė pakaba

Laivo sėdynė-atrama 900 h.

Visos laivo sėdynės yra su specialiu putų 
Priekinė platforma su sauso tipo dviejų durelių daiktadėže 450l ir Spiningų dėklu 8 spiningams.
Galinėje platformoje suformuota vieta akumuliatoriui, daiktadėžės, bei galimybė įmontuoti Aearatorių 100 L.
Paslėpto tipo daiktadėžių vyriai.
Specialus transportavimo tentas su UV apsauga.

Galinis pasukamasis rėmas su atraminiais ratukais lengvesniam 
laivo ištraukimui/įleidimui 
 800 kg apkrovos gervė su 50 mm x 7,5 m diržu 

Aliuminės vairuotojo ir keleivio konsolės su plexiglass stiklais. Į komplektaciją įtrauktas vairas, reduktorius, 
vairavimo trosai.

Atraminis ratas su kietos gumos padanga, vamzdžio skersmuo 
48 mm, maksimali kolonėlės apkrova 150 kg


