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Łódź motorowa, wędkarska

"Nextline 430"
„Romana 430” STANDARD FISH 7B
(wersja skandynawska)
Dane techniczne:
- Dł. 4,30 m
- Szer. 1,80 m
- Masa jednostki pustej 200 kg
- Ilość osób 4/5
- Max. moc silnika 20 KM
- Wysokość pawęży 508 mm (stopa L)
- Max. nośność 350/430 kg
- Kategoria projektowa C/D
- Materiał kadłuba lps / GRP
- Budowa kadłuba - DWUPŁASZCZOWA zamknięta
- Certyfikat PRS, numer identyfikacyjny CIN
- Gwarancja producenta

STABILNA dzięki szerokiemu dnu typu "V", które łatwo
wchodzi w ślizg,
WYSOKA BURTA podnosi standard bezpieczeństwa,
POSIADA powierzchnie antypoślizgowe na siedzeniach i
podłodze.

Podstawowe wyposażenie w cenie łodzi:
- kanały pomiędzy schowkami do przeprowadzenia przewodów,
- wzmocnienie pod silnik elektryczny z przodu łodzi,
- luk holta (rewizja) w schowku dziobowym,
- komplet relingów FISH INOX
(tył L70 Ø25, przód L120 Ø25),
- 4x knagi (stal nierdzewna - INOX),
- 7 schowków (bakist) z kanałami odpływowymi wody,
klapami na zawiasach INOX zamykane na tzw. "kandahar",
- 2x pufy / siedziska z tyłu łodzi,
- kratka wentylacyjna INOX z komory paliwa,
- ochraniacze pawęży wewnętrzny i zewnętrzny,
- ucho cumownicze z przodu - INOX,
- 2x ucha cumownicze z tyłu - INOX,
- guma odbojowa + zakończenia INOX,
- korek spustowy,
- odpływ z pokładu z zatyczką,
- odpływ z misy silnika,
- odpływ ze schowka dziobowego,
- 2x osłony gumowe w misce silnika,
- kolor pokładu: biały,
- kolor dna: granatowy lub antracytowy.

Cena
11 000 zł netto
(13 530 zł brutto)

Cena
11 000 zł netto
(13 530 zł brutto)

3 schowki z tyłu łodzi

4 schowki z przodu łodzi
(w tym dwa po bokach po 130 cm każdy)

kanały do przeprowadzenia przewodów

wzmocnienie dziobu pod silnik elektryczny lub windę

luk holta (rewizja) w schowku dziobowym

* Dodatkowe wyposażenie do łodzi "Nextline 430" za dopłatą (ceny netto):

pokład wędkarski 4-części
obity filcem
(mieści się w bocznych schowkach)

cena 800 zł

główny włącznik prądu
cena 100 zł

gniazdo zapalniczki 12 V
z podłączeniem
cena 100 zł

skrzynka akumulatorowa
cena 100 zł

drabinka 3-stopniowa INOX rozkładana
ze wzmocnieniem i montażem
cena 400 zł

