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Člun nafukovací Zodiac eOpen 3.4 NEO světle
šedý/trup světle šedý

Nový revoluční nafukovací člun s pevným trupem eOpen má bohatou základní výbavu, která zahrnuje i
elektromotor Torqeedo Cruise 6.0 RS včetně akumulátoru, páky plynu a řazení a veškerého dalšího příslušenství.
Ideální člun na krátké rodinné vyjížďky, ale především jako pomocný člun k velkým lodím a plachetnicím.
Navrhněte si eOpen 3.4 podle svých představ zde!

Akční cena: od 828 000 Kč (od 684 298 Kč bez DPH)

Zodiac eOpen 3.4 NEO

Technické parametry:
Barva trupu
Barva vztlak.
válců
Délka vnější
Délka vnitřní
Šířka vnější
Šířka vnitřní
Počet komor
Hmotnost

Šedá
Světle šedá / šedá
3,40 m
2,45 m
1,7 m
1,1 m
3

Revoluční řada nafukovacích člunů s pevným
trupem v základní výbavě s elektromotorem,
to je série eOpen. Člun disponuje bohatou
základní výbavou typickou pro řadu Open, ale
nově je člun doplněný o elektrický pohon v
podobě elektromotoru Torqeedo Cruise 6.0
RS, který je zahrnutý v ceně. Čluny eOpen
jsou ideální pro menší rodinné vyjížďky kolem
pobřeží nebo na menších vodních plochách,

Hmotnost
člunu s
motorem a
příslušenstvím
CE kategorie
Max. zatížení
pro plavbu C
Max. osob pro
plavbu C
Délka nohy
motoru
Vybaveno
elektromotorem
Kapacita
akumulátoru
Materiál vztlak.
válce
Materiál trup

226 kg

ale především jsou vytvořeny jako dokonalý
pomocný člun k velkým lodím, jachtám a
plachetnicím.

C
340 kg
4
L

Vztlakové nafukovací válce tohoto člunu jsou
vyrobené z materiálu Hypalon™
Neoprene™. Jde o jeden z nejodolnějších
materiálů vůči oděru, protrhnutí či prořezání
ze všech podobných materiálů na trhu.

Torqeedo Cruise 6.0 RS
5 000 Wh
Hypalon™ Neoprene™
Laminát

Standardní výbava eOpen 3.4
Člun s kompletní konzolí řízení a
elektromotorem Cruise 6.0 RS
Uzavíratelná příďová schránka s polstrováním
pro sezení
Záďová lavička s úložnou schránkou a
sklopnou opěrkou
Stranová sedačka s polstrováním vedle
konzole řízení
Dvojité lemování záchranným lanem na obou
stranách
Ochranný 100 mm široký boční gumový
nárazník
Sada na opravy s příručkou uživatele
Jednoduché vztlačné ventily
Čelní sklo ze zábradlím
2x USB zásuvka
Příďový naviják s vazákem
Tubusy s protiskluzovými pruhy a logem
Zodiac
Páka plynu a řazení k elektromotoru včetně
kabeláže
Akumulátor Torqeedo Power 48-5000

Torqeedo Cruise 6.0 RS
Elektromotor Torqeedo Cruise 6.0 RS patří
mezi nejnovější ve své třídě a nabízí
srovnatelný hnací výkon jako klasický
spalovací motor o výkonu 9,9 HP. Je ideální
pro nafukovací a menší čluny do výtlaku 6 tun.
A v čem že vlastně Cruise 6.0 RS vyniká?

Tichý a ekologický motor bez vibrací
Okamžitá odezva na plyn a hladká, pohodlná
jízda
Robustní integrovaný hliníkový pylon se
zesíleným žebrem a vyztuženou ploutvičkou
Komplexní galvanická ochrana proti korozi díky
pečlivé izolaci materiálů s různými
elektrochemickými vlastnostmi
Polymerová kluzná ložiska bez obsahu maziva
chrání před poškozením rybářskými vlasci nebo
úlomky a poskytují zlepšenou mechanickou
podporu pro hnací hřídel
Minimální údržba

Volitelná výbava pro eOpen
3.4
Bimini
Stranový koupací žebřík
Bílé poziční světlo + zelené a červené navigační
světlo
Paluba z černé nebo šedé EVA pěny
Zvedací úchyty

Persenik
Úložná síťka
Rychlonabíječka akumulátoru

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.

