
Pevné čluny
DRAGO - otevřené a kajutové laminátové čluny

Model DRAGO 21-ob DRAGO 660-ob DRAGO 710-ib DRAGO 760-ob DRAGO 760-ib

Délka  / šířka  /  stojná výška v kabině (cm) 630  /  226  /  166 654 / 226 / 160 710  /  230  /  160 760 / 224 / 185 760 / 224 / 185

Hmotnost (kg) 850 (bez motoru) 850 (bez motoru) 1100 (bez motoru) 1820 (bez motoru) 1800 (bez motoru)

Doporučené výkony motoru (HP) 200 228 250 240 nebo 2 x 120 240

Max. počet osob / místa na spaní 6  /  2+1 (+2 paluba) 5  /  2+1 (+2 paluba) 7  / 2+1 (+2 paluba) 6  / 2+2 (+2 paluba) 6  / 2+2 (+2 paluba)
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Záď člunu pro 
závěsný motor !

MODEL DRAGO 21- ob MODEL DRAGO 660- ob

Model Drago 760 je vyráběn v provedení pro zabudovaný motor (ib)
nebo jeden závěsný motor s ultra dlouhou nohou (ob), popř. dvojicí 
závěsných motorů s dlouhou nohou. Je to člun který je vybavený 
dvouprostorovou kabinou, kde je umožněno spaní dvěma dospělým 
osobám a dítěti ve špičce člunu a dvěma dospělým osobám ve středo-
vé kajutě, která se nachází pod sedačkou řidiče. Navíc mohou dvě 
dospělé osoby spát na palubě lodi v zadní části. Člun poskytuje oprav-
du dostatek prostoru pro pohodlné cestování a dlouhodobý pobyt na
moři bez nutnosti častého kotvení v marinách.

DRAGO 760 - OB NEBO IB 

- ZÁVĚSNÝ NEBO ZABUDOVANÝ MOTOR

MODEL DRAGO 710 - ib MODEL DRAGO 760 - ob + DRAGO 760 - ib

NOVÉ !

NOVÉ !

Elektromotory
Elektromotor Karvin / E-drive společnosti JetMarine + elektročlun Jetmarine 640
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MODELY KARVIN 1200 KARVIN 2000 KARVIN 2700

ELEKTROMOTOR  e-drive + elektročlun společnosti Jetmarine

Vážený zákazníku, dostává se Vám do rukou plnohodnotná pohonná jednotka, která jistě uspokojí Vaše požadavky. 
Tento elektromotor není žádný doplněk ani pomocný motor pro děti. Je to tahoun, kterého Vám budou závidět i majitelé benzínových 
motorů. Je tichý, jednoduchý na obsluhu, nenáročný na údržbu, má velmi nízké provozní náklady, je lehký, spolehlivý a zcela ekologický!
Tady je výčet jeho dalších vlastností a zajímavých předností:

● nejúčinější a nejrychlejší závěsný elektromotor na současné světovém trhu
● má dvakrát nižší spotřebu elektrické energie oproti ostatním DC elektromotorům s účinností 81%
● je možné ho zásobovat elektrickou energií ze solárních panelů
● elektromotor má vysoký točivý moment a elektronické ovládání s plynulou regulací otáček dopředu i vzad 
● má velký grafický podsvícený display
● je vybaven elektronickým klíčem, který automaticky vypne motor a zabraňuje neoprávněnému použití cizí osobou

Zobrazení na displayi:
- počet otáček motoru
- okamžitá spotřeba proudu
- napětí na baterii
- počet provozních hodin
- zvuková a světelná signalizace 

kritického poklesu napětí na baterii,
postupné najetí elektromotoru do 
úsporného režimu pro bezpečné dojetí

Typ motoru Karvin 1200 Karvin 2000 Karvin 2700

Napájení min. 2 x 80 Ah baterie 3 x 80 Ah baterie 4 x 80 Ah baterie
Napájecí napětí 24 voltů (2 x 12 V) 36 voltů (3 x 12 V) 48 voltů (4 x 12 V)

Počet otáček T/mm / proudová spotřeba A
Počet otáček min 300/1,5 300/1 300/0,8
Počet otáček max 900/20 1200/36 1500/57
Rychlost max 7 km/h 12 km/h 17 km/h
Výkon max 1200 W 2000 W 2700 W
Kroutící moment motoru 27,5 Nm
Délka nohy Dlouhá L (510 mm), Krátká 2 (380 mm)
Plynulé řízení otáček ano ano ano
Pohyb vpřed i vzad ano ano ano
Váha motoru 22 kg 22,5 kg 23 kg
Elektronika Elektronický měnič + Elektronický klíč

Model e-drive AB 6,2 AB 3,0
Výkon (kW / HP) 4,5 / 6,2 2,2 / 3,0
Délka nohy (mm) S:381  L: 508 S: 381  L: 508
Hmotnost (kg) 36 36
Napětí (V) 48 24
Max. váha člunu (kg) 4000 2000
Spotřeba proudu (A) 8 8

Model Jetmarine 640
Délka (cm) 640
Šířka (cm) 243
Hmotnost (kg) cca 500 (bez motoru a AKU)

Jetmarine budí dojem spalovacího motoru, ale ve skutečnosti se jedná o elektromotor 
s elektronickou regulací, který se používá na pramicích s pinou nebo na elektrolodích 
s dálkovým ovládáním a řízením.

Pro milovníky luxusních člunů, kteří si chtějí dopřát i vodní lyžování na  plochách, kde
jsou zakázány čluny se spalovacími motory, jsme připravili novinku - Jetmarine 640.
Jedná se o člun vybavený elektromotorem o výkonu 4,3 - 8,3 - 30 a 80 kW za 
kterým je možné vodní lyžování popř. wakeboarding.
Sériové vybavení: plexisklo z makrolonu, nerezové kování, dvoubarevné exclusivní
vnitřní čalounění, kompresorová chladnička, 2x20 W sound systém, elektricky 

ovládaný přístup k elektromotoru 
a bateriím, přístrojové vybavení.
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