Sprzęt trollingowy
0135 Uchwyt do kamery

0210 Klips
do mocowania siatki podbieraka

Uchwyt do montażu kamery lub aparatu, regulowany
we wszystkich możliwych kierunkach, kompaktowy i pasujący do każdej podstawy montażowej Scotty.

159 zł

0140 Mocowanie
przetwornika echosondy
Zaprojektowany do stosowania w kajach i mniejszych łodziach. Wykonany
z materiału kompozytowego odpornego na działanie czynników atmosferycznych – gwarantuje wieloletnie użytkowanie. Długość
regulowana od 30 do 45 cm, możliwość ustawienia pod dowolnym kątem. W komplecie podstawa 0241L, łącznik 0412
i dwa dyski do mikroregulacji kąta (0415).

175 zł

Przeznaczony do wysięgnika 0140 oraz do uchwytów do wędek, pozwala regulować
wysokość ich ustawienia
106 zł
w zakresie 13 cm.

0230BK Uchwyt
do wędki Powerlock

0241BK Podstawa
do montażu rod holderów
Uniwersalna podstawa do montażu uchwytów do wędek i innych akcesoriów firmy Scotty. Umożliwia montaż do burty łodzi na dwa
różne sposoby: na boku i na szczycie burty.

165 zł

60 zł

Nowość

Nowy system montażowy SCOTTY Ball Mounting System jest kompatybilny z bardzo wieloma akcesoriami tej firmy. Złącze kulowe daje nieograniczone możliwości
regulacji, w dowolnym położeniu i pod dowolnym kątem. Pełne zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów.

0150 Podstawa kwadratowa, 2 1/4 cala (57 mm), długość 17 cm.
0151 Owalna podstawa, głowica do montażu akcesoriów, długość 23 cm.
0152 Podstawa do montażu na burcie z boku lub w pionie,
głowica do montażu akcesoriów,
długość 27 cm.

0150

196 zł

61 zł

Uchwyt do wędki typu Power Lock, wyposażony w mocowanie typu 241BK. Skuteczna blokada wędki, uchwyt
do wędki typu otwartego. Wzmocnione włókno nylonowe zapewnia wytrzymałość, odporność i niezawodność.
Wysoka jakość za rozsądną cenę.

0459M Przedłużacz –
regulator zasięgu i wysokości
do mocowania przetwornika

Wysięgniki obrotowe
na złączu kulowym

Klips do mocowania siatki podbieraka, którego
zadaniem jest przytwierdzenie siatki podbieraka do sztycy. Zaprowadza porządek na łodzi.
Sprawdza się szczególnie w przypadku transportu dużych podbieraków łososiowych i szczupakowych, gdy szybkie przeloty między łowiskami lub silny wiatr podczas trollingu powodują
nadmuchanie i falowanie czaszy podbieraka.

0151

219 zł

0152

233 zł

0242BK Mocowanie na reling
Zestaw zawiera śruby montażowe.
Do podstawy należy dokupić produkt
o kodzie 241, który jest przykręcany
czterema śrubami.

71 zł

0244BK
Mocowanie na reling
Przykręcana na stałe, uniwersalna podstawa
do montażu uchwytów na wędki i innych
akcesoriów Scotty. Miękka zatyczka w pełni odcina dostęp wody do otworu montażowego. Wymiary 10 x 5 x 5 cm.

0247 Podwójny
uchwyt do wędzisk

65 zł

613 zł

Podwójny uchwyt do wędzisk zaprojektowany do łączenia z podstawą 1026, polecany do wind Longarm 1091.

0250 Uchwyt do wędki Rodmaster
Uchwyt do wędki wyposażony w podstawę montażową
241BK. Uchwyt Rodmaster nie posiada blokady wędziska
i jest stosowany typowo do zestawu z windą.

165 zł

0269 Uchwyt
do montażu echosondy

145 zł

Obrotowy uchwyt do montażu echosondy. Kompatybilny z większością modeli Lowrance, Eagle, Humminbird
i Garmin. Możliwość szybkiego montażu i demontażu.
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