
Model DRAGO 540 GT-ob DRAGO 610-ib DRAGO 550-ob DRAGO 630-ob

Délka  / šířka  /  stojná výška v kabině (cm) 540  /  197  /  - 610  / 226  /  - 550  /  197  /  145 630 / 226 / 146

Hmotnost (kg) 480 (bez motoru) 700 (bez motoru) 480 (bez motoru) 750 (bez motoru)

Doporučené výkony motoru (HP) 50 - 90 225 50 - 90 200

Max. počet osob / místa na spaní 5  /  - 6  /  - 5  /  2+1 (+1 paluba) 6  / 2+1 (+2 paluba)
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Pevné čluny
DRAGO - otevřené a kajutové laminátové čluny

MODEL DRAGO 540 GT- ob MODEL DRAGO 610- ib

Drago 550 je kajutový člun
bez kuchyně a sociálního
zařízení.

MODEL DRAGO 550- ob MODEL DRAGO 630- ob

OTEVŘENÉ ČLUNY DRAGO

KAJUTOVÉ ČLUNY DRAGO

Laminátové čluny DRAGO jsou produktem řecké společnosti s 35-ti letou tradicí výroby. V posledních letech se firma
specializuje na výrobu: ● otevřených člunů,   ● kajutových člunů,    ● člunů pro rybaření

ob - verze pro závěsný motor
ib - verze pro zabudovaný motor

NOVÉ !

NOVÉ !

Elektromotory Kräutler, Torqeedo
Široká paleta elektromotorů různých typů a výkonů pro pohon člunů, E-lodí a plachetnic
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POHONNÉ JEDNOTKY S ELEKTROMOTOREM VE VODĚ
1. - motory řady GPA (umístěné na zrcadle člunu s rukojetí)
2. - motory řady GPAV (umístěné na zrcadle člunu s dálkovým ovládáním a řízením)
3. - motory řady GPE (k přišroubování na zrcadlo člunu - pro E-lodě)
4. - motory řady GPH (průchozí skrz dno lodi - pro E-lodě a plachtnice - se sklopnou vrtulí)
5. - motory řady GPV (přírubový motor pro přišroubování pod dno lodi)

POHONNÉ JEDNOTKY S ELEKTROMOTOREM NAD VODOU
6. - motory sail drive řady SDK (pro plachetnice bez možnosti otáčení)
7. - motory sail drive řady SDK-D (pro plachetnice + E-lodě s možností řízení)
8. - motory sail drive řady SDK-E (pro plachetnice + E-lodě s možností elektrického řízení)

POHONNÉ JEDNOTKY V LODI S NÁHONEM SKRZ DNO ČLUNU
9. - motory  řady WA (pro E-lodě nebo velké plachetnice s náhonem hřídelí skrz dno člunu)

Elektromotory různých typů a výkonů pro pohon člunů, E-lodí a plachetnic od společnosti Kräutler

Torqeedo je koncept, který si vzal za cíl uvést na trh absolutně bezkonkurenční elektromotor, který by splnil 
několik požadavků najednou. Motor musí být velice výkonný, rozebíratelné konstrukce, která by umožnila 
jeho snadný transport. Tento požadavek se podařilo vyřešit modelem, který je dodáván ve dvou výkonových
variantách - Travel 400 a Travel 800. Tyto motory jsou již v základním vybavení osazeny lithio-manganovým akumulátorem, dobíječkou,
lodním šroubem speciálního tvaru a batohem k jeho snadnému transportu. Model Torqeedo Cruise je daleko většího výkonu, který se
rovná 6-ti koním spalovacího motoru a je možné ho dovybavit dálkovým ovládáním v případě použití na větších plavidlech. 
(Pro více informací volejte Czech Marine center.)

Travel

Travel po složení

Cruise

Nejsilnější 24 V elektromotor na trhu 
s tažnou silou 6-ti koňového 
spalovacího motoru

Charakteristika: VÝKON

Batoh se složeným 
motorem, baterií 
a dobíječkou
má rozměr:
310x320x450 mm

Speciální vysokovýkonná,
bezúdržbová 
lithio-manganová baterie 
- 25,9V  77 Ah pro Cruise.

Výměnná 
baterie 
s indikací 
pro Travel.

Elektromotor s itegrovanou - snadno
vyměnitelnou lithio-manganovou 
„baterií“ s indikací nabití, který 
se dá rozložit do batohu.

Charakteristika: ULTRA

1 2
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Přístrojové vybavení a doplňky:

Ukazatel stavu 
nabití AKU

Voltmetr Ampérmetr

Přístroj pro kontrolu
ampérhodin + kapacity

AKU

Ovladač na plochu Ovladač 
na stěnu
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