Sea Machine Trading

E N D E L I G !!!
Sea Machine Trading introduserer løsningen for alle
hobbyfiskere!! INGEN HYDRAULISK ELLER
ELEKTRISK TILKOBLING!! "HOBBY" opphaler
er bygget for enhver hobby-og fritidsfisker som liker å
fiske med garn, line, teine eller annen dypvann-snøre.
Unik i vekt og unik i pris.
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"HOBBY" opphaler er en unik opphaler med innbygget 2-takts
bensinmotor, integrert bensintank og gir for riktig utveksling. Motoren har hastighetskontroll slik at bruker kontrollerer fullstendig
fart på opphal. Motoren startes med snorstart og er av de mest stillegående på markedet. Det er ingen krav til hørselsvern. Opphaleren er utstyrt med to (2) sett kileskiver - ett for garn/tau og
ett for tau/line. På grunn av sin kompakte sammensetning, universale festebrakett og særdeles lave egenvekt, er den passet alle typer
fritidsbåter.
Det vises for øvrig til tekniske data.
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Navn: HOBBY
Opphaleren består av markedets mest stillegående 2-takts kvalitetsmotor (Kawasaki), for bensin, tilkoblet et gir, via et "midtstykke", for å oppnå riktig utveksling.
Midtstykket er patentertog har flere funksjoner, bl. a. senifugalkobling. Opphaleren
har to sett skiver; ett for garn & tau og ett for tau & line. Materialene som er anvendt
består av plast (polyetylene) som tåler +/- 60 grader, sjøvannsbestandig aluminium
og rustfritt stål. Anbefalt drivstoff for motor er miljøbensin (Akrylat) eller vanlig
blyfri 95 oktan med en 2% blanding av 2- takts motorolje (eks. motorsagolje).

Opphaler for hobbyfiske - ”HOBBY”

IKKE bruk "Outboard motorolje".

Løfteevne:
Opphalingshastighet:
Vekt på opphaler:
Normal drift full tank:
Mål
Lengde:
Diameter motordeksel:
Diameter skiver:

120 kg
0 - 30 meter/min. - trinnløs
7,5 kg
ca 1,5 timer
320 mm
310 mm
240 mm

CE merket

Sea Machine Trading Ltd
Tilbehør:
1.
2.
3.

Teinebom
2-veis vannpumpe
Hjul for dypvannsnøre (under utvikling)

Ryfylkegaten 22
N-4014 Stavanger
Norge
Tlf: +47 51114656 Fax: +47 51116026
Mobil: +47 91 39 54 69/ 90 74 27 31
E-post: post@sea-machine-trading.com

