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Silnik dziobowy Minn Kota Ulterra 80
lbs 24V MSI i-pilot Link BT kolumna
152cm (80lbs/24V)
Cena brutto

20 250,00 zł

Cena netto

16 463,41 zł

Dostępność
Czas wysyłki

24 godziny

Kod producenta

1358986M

Producent

Minn Kota

Opis produktu

ULTERRA
80lbs 24V I-Pilot LINK 60"(152cm) wbudowany sonar MEGA SIDE IMAGING
MINN KOTA jest światowym liderem w produkcji silników elektrycznych do łodzi. Wieloletnie doświadczenie firmy jest
gwarancją najwyższej jakości, niezawodności i optymalnych parametrów technicznych.
Ulterra jest niewątpliwym liderem silników jeśli chodzi o ofertę Minnkota. Model z automatycznym opuszczaniem i wyjmowanie
silnika z wody, możliwością sterowania na pilot lub pedał dodatkowo wyposażony w sonar, który może być sprzężony z
echosondą. Wielofunkcyjność, precyzja, doskonałość… to właśnie cała Ulterra.

Automatyczne przechowywanie i wdrażanie: Schowaj lub wdrażaj Ulterrę po prostu naciskając przycisk na pilocie i-Pilot lub i-Pilot Link, pedale lub wykrywaczu ryb
Humminbird.
Wspomaganie trymowania: przycinaj Ulterrę w górę lub w dół za naciśnięciem przycisku - za pomocą pedału nożnego, pilota i-Pilot lub i-Pilot Link lub echosondy
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Humminbird. Dostosuj się do zmieniających się warunków łowienia bez sięgania do silnika do trolingu.
Zintegrowany system GPS do trollingu i-Pilot® Link ™: i-Pilot® Link ™ zapewnia bezprecedensową kontrolę nad łodzią, łącząc silnik do trolingu z wykrywaczem ryb
Humminbird®. Steruj silnikiem do trolingu za pomocą kolorowego pilota z ekranem dotykowym Link lub Humminbird. Możesz ustawić blokady punktowe, nagrywać
ścieżki, śledzić kontury głębokości, automatycznie nawigować do ulubionych miejsc, kontrolować prędkość i sterowanie i nie tylko.
Spot-Lock z Jog: Spot-Lock utrzyma Cię w miejscu z niezrównaną dokładnością GPS. Dostępny w fabrycznie zainstalowanym systemie GPS i-Pilot, Spot-Lock zapewnia
moc, aby pozostać na szczycie każdego produktywnego łowiska, bez dotykania silnika do trolingu. Dzięki dołączonemu czujnikowi kursu możesz użyć Jog, aby przesunąć
lokalizację Spot-Lock o pięć stóp w dowolnym kierunku. Aktywuj Spot-Lock z pilota i-Pilot lub echosondy Humminbird.
AutoPilot ™: Automatycznie nawiguj łodzią w dowolnym wybranym kierunku. Po prostu skieruj głowicę silnika do trolingu w kierunku, w którym chcesz podróżować,
aktywuj AutoPilot ™, a silnik do trolingu automatycznie utrzyma ten kierunek, korygując nawet wiatr, fale i prąd.
Wbudowane obrazowanie boczne i dolne MEGA®: dzięki przetwornikowi wbudowanemu bezpośrednio w silnik do trolingu uzyskujesz krystalicznie czyste obrazowanie
boczne Humminbird® MEGA i obrazowanie w dół MEGA z czystym wyglądem i chronioną obudową.
Elektryczny pedał pięty i palców: chowanie, rozkładanie i regulacja trymu w Ulterra - wszystko za pomocą pedału. Możesz nawet aktywować Spot-Lock jednym
dotknięciem. Zawiera przewód 18 '.
Zintegrowany miernik baterii: pilot i-Pilot może podać dokładny poziom naładowania baterii do trolingu, dzięki czemu wiesz, ile czasu pozostało na wodzie.
Digital Maximizer ™: zapewnia do 5 razy dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu baterii. Te silniki do trolingu o zmiennej prędkości umożliwiają ustawienie dokładnej
prędkości i zapewniają tylko tyle mocy, ile potrzebujesz, pomagając oszczędzać baterię na cały dzień łowienia.
Weedless Wedge ™ 2 Prop: Z odchylonymi do tyłu rozkloszowanymi ostrzami, które mogą przebić się przez wszystko bez drażniącego baterię rąbania i rąbania,
Weedless Wedge ™ 2 jest jednym z najbardziej zaufanych rekwizytów w wędkarstwie.
Niezniszczalny wał kompozytowy - gwarancja na całe życie: Sercem silnika do trolingu Minn Kota jest niezniszczalny wał kompozytowy. To ekskluzywny produkt Minn
Kota i gwarantujemy na całe życie.
Kompatybilność z aplikacjami mobilnymi: Steruj i-Pilotem bezpośrednio ze swojego urządzenia Apple® lub Android ™ za pomocą naszej aplikacji mobilnej. Zyskujesz
szybką kontrolę nad prędkością, sterowaniem, funkcją Spot-Lock i Advanced AutoPilot - a także możliwość aktualizacji oprogramowania i-Pilot.
W zestawie: silnik Ulterra 80 funtów 60 cali z wbudowanym obrazowaniem bocznym i dolnym MEGA, pilot i-Pilot Link, kabel do zdalnego ładowania, adapter USB DC,
smycz, czujnik kierunku, 30-stopowy kabel Ethernet, przewodowy pedał nożny, MKP -33 Wspornik i elementy montażowe.

DANE TECHNICZNE:

Model Ulterra 80 24V
Kod produktu 1358986M
Maksymalna siła ciągu 80LBS.
Napięcie 24
Długość wału 60 "- 152cm
Power Trim
Bezprzewodowy pilot
wbudowany sonar MEGA Side and Down Imaging ™.
i-Pilot Link GPS
AutoPilot
Cyfrowy maksymizer
Miernik baterii

Czas na zwrot
Klient ma 14 dni na zwrot zakupionego towaru bez podania przyczyny.
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