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Naviják RYOBI Zauber CF 2000
Série navijáků ZAUBER je již po 15 let vlajkovou lodí japonské
konstrukce smekacích navijáků RYOBI a modely CF jsou jejím vrcholem. Osvědčené a precizní převody jsou přizpůsobeny používání
pletených šňůr. Hliníkové pouzdro je i při extrémním používání odolné
proti korozi. Na odlehčené cívce jsou pro její výraznou redukci hmotnosti vyfrézované eliptické otvory. Gumová páska na cívce zabraňuje
protáčení pletené šňůry. Klička z uhlíkových vláken je zakončena pohodlnou koncovkou pro uchopení a šetří v porovnání s kovovou téměř
50 % hmotnosti při výrazně vyšší stabilitě. Jedná
se o sérii přívlačových
navijáků té nejvyšší kvality a odolnosti!
Parametry: • 9 + 1 kuličkové ložisko nejvyšší jakosti • kapacita 150 m /
0,25 mm • převod 5,1 : 1
• hmotnost 270 g • hliníkové pouzdro • rameno
a šroub na klice z uhlíku
• systém křížového navíjení • vodotěsný brzdový
systém • náhradní cívka:
ne.

ušetříte 700

Kč

2 299 Kč

KAT. Č.
9923238

Naviják RYOBI Arctica II 2000
Použitím duralu na tělo a rotor získaly tyto navijáky extrémní
sílu a odolnost, avšak zůstala zachována jejich nízká váha. Díky
technologické vyspělosti navijáků RYOBI a preciznosti zpracování
jednotlivých dílů si můžete vychutnat jejich sametově jemný chod. Rybáři lovící na moři také ocení antikorozní úpravu, silnou osu navijáku
a extrémně trvanlivé převodové ústrojí. Tyto navijáky jsou mimo jiné
koncipovány pro náročný japonský trh a snesou ta nejpřísnější kritéria.
Parametry: • 5 vysoce kvalitních zapouzdřených kuličkových ložisek
• 1 válečkové ložisko • tělo
a rotor z duralu • anti-twist
rolnička • precizní multidisková přední brzda • robustní
překlapěč • silná osa z nerez
oceli • antikorozní úprava
(vhodné pro mořský rybolov)
• extrémně trvanlivé převodové ústrojí • CNC obráběná
klička • RFO oscilační systém • nekonečná zarážka
zpětného chodu • kovová
cívka • kapacita 150 m /
0,23 mm • převod 5,1 : 1
• váha 270 g.

ušetříte 700

Kč

1 299 Kč

KAT. Č.
9923211

Naviják RYOBI NAXO 12000
Ryobi NAXO se může pyšnit opravdu robustním celokovovým tělem, extra zesílenou osou a šnekovým převodovým ústrojím koncipovaným pro extrémní zátěž a maximální výdrž. Nesmí chybět
ani aluminiová LC cívka a velice jemně nastavitelná přední brzda. Jistě
oceníte také naprosto precizní pokládku vlasce a možnost použít tento naviják i při rybolovu ve slaných vodách. Spolehněte se na kvalitu
a know-how originálů značky RYOBI.
Parametry: • 6 zapouzdřených kuličkových ložisek z nerezové oceli + 1
válečkové • celokovové
tělo navijáku • šnekový
převod • aluminiová LC
cívka pro extra dlouhé
hody • CNC obráběná
klička • slanovodní úprava • Anti-Twist rolnička
potažená titanem • osa
z nerezové oceli • ochrana proti zapadnutí vlasce
pod cívku • kapacita
445 m / 0,30 mm • převod 3,9 : 1 • váha 718 g.

ušetříte 900

2 299 Kč

Kč
KAT. Č.
9923270
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