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Člun hliníkový Marine Jon 13 green

Lehký hliníkový člun Jon 13 je největší člun řady Jon, který lze pohodlně přepravit na střeše auta. Tato
jednoduchá pramice se vyznačuje výbornou stabilitou a lehkostí zároveň. Lavičky vyplněné polystyrenem činí loď
taktéž zcela nepotopitelnou.

Akční cena: 63 000 Kč / ks (52 066 Kč bez DPH)
Technické parametry:
Délka
Šířka
Váha lodě
Maximální
zatížení
Max. počet
osob
Délka nohy
motoru
Motor o max.
výkonu
Tloušťka
hliníku (dno)
Tloušťka
hliníku
(strana)

3,96 m
1,2 m
40 kg

Hliníkové čluny Marine řady
Jon

278 kg
3
S (krátká)
6 HP
1,2 mm
1,2 mm

Lehké hliníkové čluny řady Jon jsou stabilní a
praktické. Nízká váha člunu zaručuje jejich
snadný transport, a rovněž i manipulaci se
člunem na břehu a ve vodě. Jejich ploché
dno činí tyto pramice ideální ke klidnému
rybaření ve stojatých vodách. Větší modely
(14, 15, 16) se však skvěle hodí i pro
přepravu nákladu.

hliníku
(strana)
CE kategorie

1,2 mm
D

Modely s označením Green mají ve
standardní výbavě zelený nátěr zevnitř i z
venku, který je doplněn o bílé logo Marine.

Standardní výbava
Vnitřní barva: zelená
Vnější barva: zelená + bílé logo
Nainstalované držáky havlinek, 2 ks
Výztužná hliníková deska pod motor
Plechové lavičky vyplněné polystyrenem
Vypouštěcí zátka umístěná na zádi lodi
Madla na zádi (2 ks) a přídi (1 ks) pro lepší
manipulaci

Kompletní list standardního a volitelného
příslušenství

Bezpečí a stabilita
Ploché dno a lavičky vyplněné polystyrenem
Maximální pohodlí a 100% nepotopitelnost

Nejlehčí na trhu

Svoji loď můžete mít všude s
sebou
Snadná přeprava a maniupulace díky extrémně
nízké hmotnosti
Střešní nosič, transportní kolečka a montážní
sada dle modelu auta

Do skluzu i s nejmenšími
motory
Jízda ve skluzu i s motory o výkonu 3,5HP
Dramatický pokles spotřeby benzinu

Více příslušenství k dokoupení lze dohledat v
listu příslušenství, které je na začátku stránky
buď ke stažení v excel souboru, nebo v kartě
Volitelné příslušenství.

