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SC

510 RANGY SC na vodě: ILUSTRAČNÍ FOTO

FINVAL 510 Rangy SC je tradiční lehký rybářský motorový člun, vybavený ergonomickou konzolou řízení. Člun se vyznačuje nízkým ponorem, vynikající způsobilostí k plavbě, stabilitou na hladině a maximálním volným prostorem. Je skvělou volbou pro milovníky trollingu. Vzhledem k vyžadovanému malému tahu a dobré manévrovatelnosti můžete nejen
dobře pracovat s nástrahou, ale také prozkoumávat i nejvzdálenější lokality oblíbených vodních ploch. V této lodi se budete cítit bezpečně i na otevřené vodě. Díky ergonomické konzole může být kapitánovo sedadlo vybaveno dvěma sonary
a ovládáním motoru. Paluba a kokpit jsou vyrobeny z hliníku. Výbava nabídne nejen mimořádný komfort při rybolovu,
ale také výrazně prodlouží celkovou životnost lodi.
Technické parametry:
• Маteriál trupu: Hliníková slitina stupně AlMg 4,5 Mn
(5083) tl. 3 mm na dně i bocích
• Kýlovitost: 6° na zrcadle
• Doporučený výkon motoru: 40–60 HP
• Rozměry: 5100 × 1900 mm (šířka kokpitu 1705 mm)
• Výška bortu na středu trupu: 620 mm
• Ponor: 150 mm
• Výška zrcadla: 508 mm
• Hmotnost člunu bez motoru: 450 kg
• Maximální nosnost člunu: 750 kg
• Maximální počet osob na palubě: 4 osoby
• Možnost uložení 7 rybářských prutů
POZNÁMKA: Změny technických parametrů
		
či základní výbavy vyhrazeny.

Základní výbava:
• Konzola s mechanickým řízením Ultraflex T73 NRFC,
umístění na pravoboku, prémiový volant z polyueretanu,
bowden řízení
• 2× kapitánské sedadlo Premium+ 2× základna pro křesílko/
sedačku v kokpitu + 1× základna na přídi
• Příprava pro montáž echolotu, trollingového
elektromotoru a/nebo elektrického kotevního vrátku
• Vysoce kvalitní lakování
• Vnitřní boky potaženy zátěžovým střiženým kobercem,
odolným proti působení soli
• Pravoboční úložný prostor na 5 prutů o délce 255 cm
• Levoboční úložný prostor na 2 pruty o délce 300 cm
• 63l průtočná nádrž s aerátorem
• Navigační a poziční LED světla
• Plastová 12V zásuvka, USB zásuvka

Konzola řízení na pravoboku
• Velké a suché úložné prostory s drenážní drážkou
• Množství propracovaných odkládacích komor
• 4× nerezová rohatinka pro uvázání lodi
• Nerezové zámky úložných prostor, 3× uzamykatelné

510 RANGY SC: MOTOROVÝ ČLUN SKLADEM

Cena bez DPH:

276.000 Kč

Cena vč. DPH:

333.960 Kč
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Cena bez DPH:
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Cena vč. DPH:
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333.960 Kč

Schůdky na zádi

63l průtočná nádrž s aerátorem
Úložný prostor na přídi

Úložný prostor pro baterii

Kapitánské křeslo PREMIUM

Box na 5 prutů na pravoboku

Box na 2 pruty na levoboku

