Sprzęt trollingowy
1116 Winda elektr. DEPTHPOWER ProPack 36–60”

5125 zł

Cechy produktu:
v 150-centymetrowy, nierdzewny, teleskopowy bom o średnicy 1 1/4 cala, którego
długość po złożeniu wynosi 90 cm;
v obrotowa podstawa umożliwiająca obrót o 360 stopni oraz 16 pozycji blokady;
v nawinięte 250 stóp (około 75 m) nierdzewnej, stalowej linki jakości premium (test
wytrzymałości 150 lb);
v hak do podwieszenia kuli;
v w zestawie: klipsy Scotty Power Grip, instrukcja obsługi, kabel zasilający
z wtyczką, podstawa montażowa;
v moc mechanizmu wyciągającego pozwala zastosować obciążenia o wadze nawet 20 lb;
v prędkość wyciągania zależna jest od wagi obciążenia. Winda wyciąga kulę
o wadze 3 kg z prędkością 70 m/min, kulę o wadze 7 kg z prędkością 60 m/min.
Przy czym należy pamiętać, że cięższa kula równa się większy pobór prądu;
v licznik głębokości;
v nierdzewna konstrukcja, urządzenie przystosowane do pracy w słonej wodzie;
v sprzęgło z hamulcem pozwalające kontrolować prędkość opuszczania;
v montaż na rellingu wymaga dokupienia dodatkowej podstawy 1027.

1158 Zestaw naprawczy
do wind elektrycznych Depthpower
Zawiera zapasowy pasek napędowy, zestaw stoperów, agrafki
i amortyzator kuli. Wszystko szczelnie zamknięte, zabezpieczone przed ingerencją słonej wody.

229 zł

1073DP Winda manualna Laketroller
Lekka winda do trollingu jeziorowego, zaprojektowana do mniejszych łodzi. Zalecane obciążenie poniżej 5 lb (2.25 kg). Do montażu na płaskiej powierzchni z możliwością obrotu windy o 360°.
Cechy produktu:
v trwała nierdzewna konstrukcja;
v 30 metrów nierdzewnej stalowej linki
v dociskowy hamulec do opuszczania
nawiniętej na szpulę windy;
v do windy dołączony jest klips 1181;
zestawu trollingowego;
v możliwość montażu na podstawach
Scotty: 1010, 1015, 1021.

663 zł

1050DPR Winda manualna Depthmaster
Najpopularniejsza winda firmy Scotty cechuje się wysoką jakością i świetnymi parametrami. Jeden obrót korbą windy powoduje zwinięcie linki o długości jednej stopy (około 30 cm). Windę można łatwo obsługiwać z pozycji siedzącej lewą bądź prawą ręką.
Cechy produktu:
v licznik głębokości (pomiar w stopach);
v przesuwany na wysięgniku windy uchwyt do wędki typu Rod Master II 0350BK;
v nawinięte 61 metrów nierdzewnej stalowej linki,
v w yposażona w standardowy typ mocowania 1010 typu Quick-slide, umożliwający szybki montaż;
v wysięgnik ze stali nierdzewnej (długość 58 cm, średnica 19 mm);
v możliwość montażu na podstawach Scotty: 1010, 1015, 1021;
v w komplecie klips typu Power Grip 1170.

1375 zł

1091 Winda manualna Longarm 60”
Winda Scotty Longarm 1091 jest najwyższym modelem z grupy manualnych downriggerów. Longarm 1091 został wyposażony w teleskopowy bom o średnicy 1 1/4
cala, który umożliwia bezpieczne wyciągnięcie ramienia na długość 1,5 metra. Mechanizm teleskopu skonstruowany został w oparciu o specjalne nylonowe prowadnice, które zapewniają, płynną, cichą i bezpieczną pracę. 1091 posiada wszystkie cechy windy z półki deluxe i jest idealna do profesjonalnego morskiego trollingu. Winda oprócz standardowego uchwytu na bomie posiada montowany do podstawy
dual rod holder, co daje razem trzy uchwyty do wędek.
Cechy produktu:
v 150-centymetrowy, nierdzewny, teleskopowy bom o średnicy 1 1/4 cala
(po złożeniu długość wynosi 90 cm);
v obrotowa podstawa umożliwiająca obrót o 360 stopni oraz 16 pozycji blokady;
v automatyczny hamulec z największym dyskiem ciernym na rynku w tej klasie;
v sprzęgło pozwalające kontrolować prędkość opuszczania;
v szybki nawój – 60 cm za jednym obrotem korbki;
v 200 stóp (około 60 m) nierdzewnej stalowej linki jakości premium
(test wytrzymałości 150 lb);
v zabezpieczony i odpowiednio nasmarowany licznik głębokości
(odczyt w stopach);
v pojedynczy uchwyt do wędki (0350BK);
v w zestawie klips Scotty (nr 1170).

1135 Zapasowe
pokrętła gwintowane do wind

81 zł

Zapasowe pokrętła gwintowane do podstaw
do wind Scotty, opakowanie 2 sztuki.

2875 zł
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Przy zakupie windy 1091 polecamy do kompletu podwójny uchwyt do wędzisk, o numerze katalogowym 0247. Jest to praktycznie niezbędny
element wyposażenia na każdej łodzi trollingowej.
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