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Člun nafukovací Gladiator Active C330 AL
camuflage

Nafukovací člun se skládací hliníkovou podlahou, příďovým stanem a nafukovacím kýlem. Prostornější a
stabilnější příď ve tvaru D, a také silnější a odolnější materiál maximalizují spolehlivost tohoto člunu. Ideální pro
rybolov, akční jízdu, rodinnou rekreaci a další vodní aktivity.

Akční cena: 23 790 Kč / ks (19 661 Kč bez DPH)

Gladiator C330 AL

Technické parametry:
Barva
Délka
Šířka
Počet komor
Hmotnost
CE kategorie
Max. zatížení
pro plavbu C
Max. osob
pro plavbu C
Skladovací

Camuflage
3,3 m
1,53 m
3+1
68 kg
C
438 kg
4+1
1,1 x 0,7 x 0,4 m

Nafukovací člun určený pro profesionály do
nejnáročnějších podmínek, ale také pro
rodiny s dětmi. Skládací hliníková podlaha
zajišťuje skvělou stabilitu a má lepší jízdní
vlastnosti ve vlnách než čluny s nafukovací
podlahou. Rozšířená příď disponuje
nafukovacím příďovým stanem, který můžete
využít buďto pro uschování příslušenství a jídla
nebo zde můžete usadit děti, které budou
chráněné před stříkající vodou nebo
nepříznivým počasím. Člun je vybaven
zesílenou strukturou trupu ze silnějšího

Skladovací
rozměry
Max. motor
Délka nohy
motoru
Materiál
Průměr
vztlakového
válce

1,1 x 0,7 x 0,4 m
15 HP

zesílenou strukturou trupu ze silnějšího
materiálu a řadou výztuží pro zvýšení
odolnosti a životnosti více namáhaných míst.

S (krátká)
Válce + dno - PVC 1100 g/m2
42 cm

Standardní výbava:
Člun se skládací hliníkovou podlahou
Příďový stan s nafukovací konstrukcí
Odnímatelný příďový úložný vak pod stan
Transportní vak na člun a podlahu
2 rozložitelná vesla
2 odnímatelné hliníkové lavičky
2 měkké podsedáky s batohy pod lavičky
Nožní vysokotlaká pumpa BRAVO 7
5x madlo pro manipulaci se člunem
Záchytné lano na bocích
Držák kotvy
Sada na opravy
Zapuštěné vztlačné ventily

Záruka
Záruční doba se u člunů Gladiator liší dle
jednotlivých komponentů:

3 roky na tkaninu trupu a švy
5 let na PVC (vztlakové válce)
2 roky na vše ostatní

Více informací naleznete v příručce uživatele
a v obchodních podmínkách firmy.

