Van Staal spirálová ozubená kola
Naddimenzovaná frézovaná spirálová ozubená
kola z ušlechtilé oceli plní ve všech Van Staal
navijácích své služby. Jsou po jednotlivých
kusech samostatně frézována, takže mezi osou
navijáku a pastorkem vzniká ozubení s enormní
pevností. Žádné jiné převody nepracují pod
zatížením lépe.

Van Staal uzávěrka zpětného
chodu pro pletené šňůry
Tato extra velká uzávěrka zpětného chodu
se stará o nekompromisní zásek a disponuje
speciálně při použití silných pletených šňůr
neskutečnou silou.

Van Staal VR

Technické specifikace:

Supermoderní přívlačový naviják značky Van Staal! Kdyby se John Rambo musel
vydat na ryby, na svém prutu by jistě měl oblíbený nezničitelný naviják Van
Staal® VR. Nejsofistikovanější produkt svého druhu je modlou mezi smekacími
navijáky pro nekompromisní lov těch nejsilnějších ryb na naší planetě. Jedinečná
konstrukce se pyšní vodotěsným tělem vyrobeným z 6061-T6 hliníku, chránícím
před průnikem agresivní slané vody. Také brzdný systém je vodotěsný, nezničitelný je i spirálově frézovaný šnekový převod z materiálů nejvyšší dostupné kvality. O další podstatné se postará dokonalý brzdný systém MicroClick™ a pevná
středová hřídel z nerez oceli, pokovená nitridem titanu. Balení obsahuje sadu
pro odmontování oblouku překlapěče k přestavbě na verzi bez jeho využití.

Kód
0610 125

Model
125

m / mm
310 / 0,22

Převod
4,8:1

Návin /1 otáčku
80 cm

Ložiska
13

0610 150

150

330 / 0,25

4,8:1

87 cm

13

440 / 30

16 kg / 35 lbs

453 g

0610 175

175

330 / 0,30

4,8:1

95 cm

13

530 / 30

18 kg / 40 lbs

468 g

0610 200

200

365 / 0,30

4,8:1

102 cm

13

500 / 40

18 kg / 40 lbs

482 g

VS2

yds / lbs Brzdná síla Gramáž
400 / 20 16 kg / 35 lbs 448 g

dop. MC Kč
11936,00

··Rotor je celohliníkový, aby nedocházelo ke zkroucení
··CNC obráběné hliníkové pouzdro a boční díly
··Velký vícevrstvý Offshore brzdový systém
··Klička z nerez oceli vyrobená technologií CNC
··Titanovo-nitridový povlak rolničky
··Silný překlapěč pro optimální vyvážení
··Převody vyrobené z velmi tvrdé nerez oceli
··Continuous anti-reverse

Náhr. cívka
0983 016

Model
Náhr.cívka Van Staal VR 125

Materiál
Alu

12352,00

0983 017

Náhr.cívka Van Staal VR 150

Alu

12712,00

0983 018

Náhr.cívka Van Staal VR 175

Alu

13232,00

0983 019

Náhr.cívka Van Staal VR 200

Alu

