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Link do produktu: https://www.mc-sklep.pl/silnik-minn-kota-endura-45lbs-max-p-607.html

Silnik Minn KOTA Endura
45Lbs MAX
Cena brutto

1 649,00 zł

Cena netto

1 340,65 zł

Cena poprzednia

1 799,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

1-5 dni

Numer katalogowy

MEC245MAX

Opis produktu
Silnik wykonany z bardzo wytrzymałych materiałów, duży nacisk został położony na estetykę. Endura jest klasą samą w sobie, a wędkarze uważają je za jedne z najlepszych silników do trollingu na świecie.

Maximizer, jest to urządzenie elektroniczne które zastępuje standardowy mechaniczny przełącznik biegów typu 5 biegów do przodu i 3 biegi do tyłu.
Regulacja obrotów z maximizerem odbywa się płynnie co daje nam możliwość ustawienia prędkości precyzyjnie. Regulacja z użyciem zwykłego przełącznika biegów ma tę podstawową wadę że przykładowo na 2biegu otrzymamy prędkość 2km/h a na 3biegu 3,5km/h, nie mamy możliwości uzyskać pośredniej prędkości co jest bardzo
istotne przy trolingowaniu.
Maximizer oprócz płynnej regulacji ma jeszcze jedną bardzo istotną zaletę – oszczędza prąd w akumulatorze ( zwiększa zasięg łodzi w stosunku do silnika z standardową regulacją biegów 5/3), przykładowo: silnik z przełącznikiem 5/3 na biegu 3 uzyska 3,2km/h przy poborze prądu 22A, ten sam silnik z maximizerem przy tej samej
prędkości pobierze prąd około 7A.
W pływaniu na maksymalnej prędkości pobory są takie same, dane z naszego testu, silnik 55Lbs, łódź 3,2m/1,1m.

Endura 45 MAX:

Napięcie - 12V ( nie zaleca się akumulatorów Li-ion 4S / LiFePO4 )
Uciąg - 45Lbs.

Płynna regulacja biegów (maximizer)
Wskaźnik LED rozładowania akumulatora

Max ciężar łodzi – 950kg

Długość kolumny – 91cm

Maksymalny pobór prądu w granicach – 40A

Endura™

Dysponując silnikiem Endura (Wytrzymały) możecie być pewni jego długowieczności, efektywności i niezawodności.
Wypróbujcie Państwo ten silnik i sami przekonajcie się, że Endura to najlepszy na świecie produkt w swojej klasie.

Kompozytowe ramię silnika jest 3 razy mocniejsze niż stalowe. W przypadku uderzenia o podwodną przeszkodę ugina się,
a nie pęka. Jest całkowicie odporne na korozję.

teleskopowa rączka,
uchwyt blokowany dźwignią,
Płynna regulacja biegów (maximizer)
3 lata gwarancji
Instrukcja w języku Polskim do pobrania ze strony Importera po zakupie towaru

UWAGA na pierwsze rozpakowanie! kliknij w link i zapoznaj się z instrukcją - kliknij
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