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Člun nafukovací Zodiac Cadet 390 RIB Alu DL

Velký nafukovací člun s pevným hliníkovým trupem a zdvojenou úložnou schránkou v přídi. Skvělá volba pro
rodinnou rekreaci a pro výlety s přáteli. Uveze až 7 osob a může ho pohánět lodní motor o maximálním výkonu
až 30 HP.

Akční cena: 134 000 Kč / ks (110 744 Kč bez DPH)
Technické parametry:
Barva
Celková
délka
Vnitřní délka
Celková šířka
Vnitřní šířka
Počet komor
Hmotnost
CE kategorie
Max. zatížení
pro plavbu C
Max. osob
pro plavbu C
Max.

Bílo-šedý
3,93 m
3,00 m
1,67 m
0,78 m
3
74 kg
C
643 kg
7

Zodiac Cadet 390 RIB Alu
DL
Větší RIB člun s hliníkovým trupem a se
zdvojenou uzavíratelnou schránkou na přídi,
do které lze umístit veškeré potřebné
vybavení anebo ji lze využít na umístění
nádrže k motoru a uschování kotvy s lanem,
ale poslouží dobře i na sezení. Robustní
hliníkový trup do V nabízí vynikající jízdní
vlastnosti a v kombinaci s motorem o
maximálním výkonu až 30 HP už s ním
zažijete pořádnou jízdu. Skvělá volba pro
rekreaci s rodinnou a přáteli.

Max.
povolený
výkon
motoru
Max.
hmotnost
motoru
Délka nohy
motoru
Materiál
Průměr
vztlakového
válce

30 HP
89 kg
S (krátká)
PVC - Strongan
0,41 m

Vztlakové nafukovací válce nejsou lepené,
ale svařované a jsou vyrobené z tkaniny
Strongan™ Duotex™, což je materiál
původně vyrobený v leteckém odvětví,
který firma Zodiac přetvořila pro své účely.
Jedná se o zcela vodotěsnou i
vzduchotěsnou verzi PVC, která je mnohem
pevnější a odolnější než standardní PVC, a
proto je člun i o něco dražší než jeho méně
kvalitní konkurenti.

Standardní výbava

Zdvojená úložná uzavíratelná schránka v přídi
Odnímatelná hliníková lavička
Úložný batoh pod lavičku s pěnovou vložkou
pro sezení
Menší vodotěsný samostatný batoh s logem
Zodiac
2 skládací nerezová pádla
Široký ochranný gumový fendr po obvodu
tubusů
Příďové transportní madlo + 2 záďová madla
2 záďová zvedací oka a 8 interních úchytů
Vyztužené zakončení nafukovacích válců
Nožní pumpa pro nafukování člunu a podlahy
Sada pro základní opravy s manuálem pro
uživatele
Ochranná výztuha kýlu
Masivní hliníková deska pro připevnění motoru

Záruka
Výrobce poskytuje na člun Zodiac Cadet 390
RIB Alu DL zákazníkovi standardní záruku v
délce 2 let. Více informací naleznete v
obchodních podmínkách firmy.

