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Člun nafukovací AKA Marine R69-C CSM-CR
oranžový

Nafukovací čluny s pevným dnem řady RIB-C jsou vyrobeny z pevného a odolného materiálu Hypalon/Neoprene.
Jsou víceúčelové, určené pro profesionály, mohou být osazeny dvěma motory a jsou nejvšestrannější ve své
třídě.

Akční cena: od 1 000 000 Kč (od 826 446 Kč bez DPH)

AKA Marine R69-C

Technické parametry:
Délka vnější
Délka vnitřní
Šířka vnější
Šířka vnitřní
Průměr válce
Hmotnost
člunu
CE kategorie
Max. zatížení
(kategorie
C/B)
Max. osob
(kategorie

6,9 m
5,71 m
2,54 m
1,39 m
0,575 m
820 kg
C/B
2 080/1 270 kg
16/5

R69-C je nafukovací člun s pevným dnem
RIB, který pojme až 16 osob. Válce jsou
odnímatelné. Má samovylévací kokpit a
kabely vedené pod palubou. S tímto člunem
profesionální posádka díky vestavěné
palivové nádrži a dvojité motorizaci dopluje i
na dlouhé vzdálenosti a člun lze díky široké
škále výbavy přizpůsobit k různým způsobům
využití. Nafukovací člun RIB s pevným dnem
R69-C je určen pro profesionální využití – od

(kategorie
C/B)
Délka nohy
motoru
Max. motor
Materiál

16/5
XL (extra dlouhá)
250 HP
Hypalon/Neoprene 1670 dtx
Orange

R69-C je určen pro profesionální využití – od
pobřežní stráže, přes záchranáře, armádu,
hasiče či policii až po pracovníky marin či
jachtklubů.

Thermowelding technology - patentovaná
technologie svařování švů vztlakových válců
člunů AKA Marine nabízí v porovnání s
tradičními lepenými čluny jiných značek
výrazně větší odolnost, a také extrémně
dlouhou životnost.

Výhody člunů AKA Marine
Nová konstrukce válců ze silnějšího materiálu
Hypalon/Neoprene 1670 dtx
270 mm široký XXL ochranný gumový pruh po
obvodu vztlakových válců
Vztlakové válce s protiskluzovou úpravou
Zvedací oka ve standardní výbavě
Přetlakové ventily ve standardní výbavě

Zesílená ochrana přídě díky 2 mm silným
gumovým pruhům tlumícím případné nárazy
Thermowelding technology - ultra odolné
spoje vztlakových válců
Delší životnost než ostatní RIB na trhu
Kvalita a výdrž člunů AKA Marine je podložena
zárukou na 3 roky
Široká řada speciálního volitelného vybavení
pro profesionální využití

Standardní výbava

Nafukovací válce
Materiál Hypalon/Neoprene 1670 dtx
Odnímatelné nafukovací válce
Protiskluzové plochy
Heavy Duty odrazová lišta
Bezpečnostní vnitřní i vnější lana
Nafukovací ventily
Přetlakové ventily
4 madla
Zesílené konce válců

Trup
Laminátový trup ve tvaru hlubokého V
Lisovaná protiskluzová podlaha
Samovylévací kokpit
200l vestavěná palivová nádrž
Elektrický obvod s propojovačem baterií a
jističem
Odnímatelný úložný box
Skříňka na přídi
Záďový technický prostor
Odtoková skříňka
D-kroužek na přídi
2 tažné kroužky
2 vysokokapacitní sací klapky
2 záďové vazáky
1 nerezový příďový vazák
Bilge pumpa
2 pádla
Nožní pumpa s manometrem
Sada na opravy

Volitelné příslušenství
Velká nebo extra velká GRP konzola řízení
Nerezová dvojsedačka s opěradlem
Nerezová sedačka s opěradlem
Žokejská sedačka
Roll-bar
T-Top
Příďové zábradlí
Tažné zařízení na příď a na záď
Ochranné lano
Držák potápěčských lahví

Záruka
Firma AKA Marine ztvrzuje kvalitu,
robustnost a dlouhou životnost svých člunů

robustnost a dlouhou životnost svých člunů
poskytnutím nadstandardní záruky na 3 roky.

