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Link do produktu: https://www.mc-sklep.pl/silnik-minn-kota-traxxis-55v-p-127.html

Silnik Minn KOTA TRAXXIS 55V
Cena brutto

2 459,00 zł

Cena netto

1 999,19 zł

Cena poprzednia

2 599,00 zł

Dostępność

Brak na Magazynie

Numer katalogowy

MT55V

Opis produktu
Silnik Minn Kota TRAXXIS 55V. Silniki Minn Kota to Klasa sama w sobie, prawdopodobnie niema na świecie drugiego producenta takiego jak Minn Kota. Silniki są bardzo dopracowane w najmniejszych szczegółach począwszy od użycia bardzo dobrej jakości plastików do obudowy rumpla, jak i dokładność wykonania. W tym silniku nic nie
skrzypi ani nie puka, mam na myśli mocowanie do pawęży które jest wytrzymałe i spasowane, wykonując manewry na łodzi w lewo lub w prawo nie wydobywają się żadne odgłosy trzeszczenia czy pukania jak to ma miejsce w innych silnikach konkurencji. Wykonanie kolumny z kompozytów żywicy i włókna daje na bezpieczeństwo
podczas napłynięcia na mieliznę lub podwodny korzeń, kolumna się odkształci i powróci do swojego pierwotnego kształtu ( nie pęknie). Natomiast mocowanie do pawęży także przeżyje ten niefortunny manewr. Konstrukcja dołu silnika jest rewelacyjnie prosta i bezawaryjna, serwisowanie tych silników sprawia przyjemność, w sumie po
kilku latach użytkowania serwis tego silnika zamyka się na wymianie uszczelniacza ewentualnie szczotek i przesmarowanie. Są to silniki od lat posiadające opinię najlepszych silników elektrycznych na wodzie. Dużym atutem silników Minn Kota jest to że dobrze się Tuningują, montaż maximizera, większych śrub uciągowych jak i śrub
prędkościowych. Silnik objęty jest gwarancją 36mies.

Nowy system kontroli
Traxxis zapewnia Ci najlepsze rozwiązania na świecie - dzięki innowacyjnemu projektowi rumpla, który może być podnoszony
i opuszczany (do 45°) oraz wyciągany (do 15 cm), będziesz mógł dopasować się do każdych warunków i sposobu łowienia.
Posiada nowy, ergonomiczny uchwyt.

Szybka regulacja zanurzenia Quick-Lock
Dzięki urządzeniu Quick-Lock łatwo i szybko zmienisz głębokość zanurzenia. Zapewni Ci to pewną możliwość regulacji
i utrzymania Twojego silnika w wybranym przez Ciebie miejscu.

Nowa, uniwersalna kontrola nacisku
Innowacyjne rozwiązanie – kołnierz umieszczony powyżej montowania ułatwi Ci regulowanie nacisku sterującego tak, aby
osiągnąć wymagany poziom zanurzenia. Możesz go poluzować, aby ułatwić sobie sterowanie albo przykręcić zapewniając
sobie pełną kontrolę.

Jednoręczna obsługa
Obsługa Traxxisa jest niezwykle łatwa. Można go wyciągnąć z wody jednym prostym ruchem. Po prostu pociągnij do przodu,
aby wyjąć silnik z wody. Kiedy przyjdzie czas wyruszyć, odciągnij kciukiem zaczep, a Traxxis ułoży się w jednej z dziesięciu
pozycji.
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TRAXXIS 55V:

Napięcie 12V

Uciąg - 55Lbs.

Biegi przód – Płynna regulacja ( MAXIMIZER )
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Biegi tył – Płynna Regulacja ( MAXIMIZER )

Max ciężar łodzi – 1150kg

Długość kolumny – 91cm

Maksymalny pobór prądu w granicach – 48A

Wskaźnik naładowania akumulatora

Regulowany kąt oraz długość rumpla

•

Możliwość całkowitego złożenia rumpla do transportu
Instrukcja w języku Polskim do pobrania ze strony importera po zakupie towaru
Uwaga wskaźniki rozładowania akumulatora, montowane standardowo w silnikach, skalowane są do akumulatorów ACID, na innych typach akumulatorów mogą fałszować dane, najlepszym zabezpieczeniem akumulatora jest montaż wskaźnika zewnętrznego lub voltomierza bezpośrednio przy akumulatorze. Najnowsze akumulatory do ostatniej
chwili trzymają napięcie na wysokim poziomie, co wpływa na błędne wyświetlanie wskaźników montowanych w standardzie.
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