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Člun nafukovací Zodiac PRO 6.5 NEO válce šedé
trup tmavě šedý

Profesionální člun disponující stabilním laminátovým trupem se širokou možností přizpůsobení i pro
nejnáročnější dobrodruhy. Všestranný člun RIB dominující svou prostorností a variabilitou.

Akční cena: od 715 000 Kč (od 590 909 Kč bez DPH)
Technické parametry:

Zodiac PRO 6.5 NEO

Barva
Celková
délka
Vnitřní délka
Celková šířka
Vnitřní šířka
Hmotnost
lodi
CE kategorie
Max. zatížení
pro plavbu C
Max. osob
pro plavbu C

Čluny řady PRO jsou snadno přizpůsobitelné
díky široké řadě volitelného vybavení, které
Vám umožní "poskládat" člun podle vlastních
představ. Mají prostornou palubu, která
umožňuje všestranné využívání člunu pro
různé aktivity. Disponuje řadou praktických
úložných prostorů. Laminátový trup ve tvaru
hlubokého "V" zajišťuje vynikající jízdní
vlastnosti i na silně rozvlněném moři.

Šedé válce (Tmavě šedý trup)
6,10 m
4,94 m
2,54 m
1,39 m
610 kg
C
2050 kg
15

Tento člun je vyroben z materiálu Hypalon™Neoprene™. Jedná se o speciální

pro plavbu C
Motor max.
Maximální
hmotnost
motoru
Motor délka
nohy
Materiál
Počet
vzduchových
komor
Průměr
vduchové
komory

15
175 HP
282 kg
XL (extra dlouhá)
Hypalon™ Neoprene™

Neoprene™. Jedná se o speciální
polyethylenový elastomer od značky DuPont.
Hypalon je jeden z nejodolnějších materiálů
vůči oděru, protrhnutí či prořezání ze všech
podobných materiálů na trhu. Vyznačuje se
svou vysokou pružností, tuhostí a dlouhou
životností.

5
0,57 m

Standardní výbava
Laminátový trup se vztlakovými válci
Integrovaná nádrž 200 l
Tažné oko na přídi
Samo odvodňovací paluba
Úchytná oka
Koupací žebřík
Vnitřní a vnější oboustranné lemování
záchranným lanem
Integrovaný nárazník z boku vztlakových válců
4 externí madla pro přenos člunu
Extra vyztužené konce vztlakových válců
Příďová uzavíratelná kotevní schránka
Záďový podpalubní úložný box
Nafukovací pumpa s tlakoměrem
Sada na opravy s příručkou pro uživatele

Volitelná výbava
T-Top stříška hliníková černá
2 druhy hydraulického řízení

2 druhy hydraulického řízení
Stupňovitý potápěčský žebřík
Příďové zábradlí
Stojan na potápěčské lahve 4/6/8
Držáky pro rybářské pruty i návnadu
Držák hrnečku, vlajky
GPS lokátor originál od firmy Zodiac
USB zásuvka s 12V zásuvkou
Různé druhy řídících konzolí
Nástavby na řídící konzoli pro GPS
Různé druhy sedaček
Polstrování pro příďovou úložnou schránku
Roll bar
Fendry

Záruka
Výrobce standardně poskytuje zákazníkovi
smluvní záruku na 2 roky. Staňte se členy
klubu Zodiac a získejte navíc 3 roky záruky
na strukturu trupu a jeho standardní
laminátové komponenty.
Formulář pro registraci členství v klubu
Zodiac naleznete zde.

