
Pevné čluny
DRAGO - otevřené a kajutové laminátové čluny
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Model DRAGO 22 - ib DRAGO 22 - ob

Délka / šířka / stojná výška v kabině (cm) 700  /  241  /  170 700  /  241  /  170

Hmotnost (kg) 1100 (bez motoru) 1100 (bez motoru)

Doporučené výkony motoru (kW/HP) 180/245 závěsný max 180/245

Max. počet osob / místa na spaní 7  /  2+1 (+2 paluba) 7  /  2+1 (+2 paluba)

DRAGO 22 je představitelem nového pojetí designu a ergonometrie produktů značky Drago. Již na první pohled je tvar člunu velice dynamický, kdy
jednotlivé křivky na sebe volně navazují a utváří dojem, že člun je na pohled sportovně menší, než ve skutečnosti je! Toto se naplno projeví po nastoupení
do člunu, kde najdete nově koncipovanou kabinu, která se vyznačuje neuvěřitelnou prostorností a její stojná výška ukazuje báječných 170cm. Ve špici jsou
2 lůžka pro dospělé osoby + 1 dítě a 1 lůžko pro dospělého pod podlahou paluby! V koupelně je nejenom splachovací WC, které je možné doplnit nádrží
odpadních vod a elektrickým drtičem, ale i sprchu s umyvadlem. Na palubě je nové uspořádání vstupních dveří do kajuty, které se nově zasouvají pod 
přístrojovou desku, což umožňuje využít místo nalevo těchto dveří jako opěradlo a navíc již není problém se zakrytím přístrojů, které u starších verzí 
zasahovaly do kajuty! Kuchyň z kajuty (kde vaření ve velkých 
vedrech bylo nepříjemné) se přestěhovala pod sedačku řidiče 
s vařičem, dřezem i chladničkou! Vstup do lodi se přesunul z pravé
strany na levou, protože bylo záměrem skloubit 3 možnosti užívání
prostoru bez jejich vzájemné propojenosti, což by omezovalo 
posádku. Nyní je možné ležet na zadní a boční pohovce, zároveň
lze vařit a navíc je během těchto činností neustále volná přístupová
cesta do kajuty z náplavky na zádi člunu prostřednictvím malých
dvířek, která zpřístupní prostor člunu i méně pohyblivým lidem!
Možná se Vám toto uvažování zdá být přehnané, ale až na lodi 
oceníte tyto nové přístupy a filozofii, která umožňuje bezproblémově
užívat celou obytnou plochu člunu DRAGO bez neustálého 
vyhýbání se ostatním lidem na lodi! Přístup do motorového 
prostoru je také díky novému pojetí otevírání krytu daleko 
otevřenější, což ocení hlavně mechanici při údržbě zadního traktu
motoru, mechanizmů řízení a PowerTrimu.
Tvar plováku člunu byl změněn natolik, že je nyní schopen zdolávat ještě větší vlny bez znatelných rázů do konstrukce a navíc rovná plocha v kýlu před 
Z-náhonem umožňuje použití i méně výkonných motorů, neboť přechod do skluzu se díky tomuto geniálnímu řešení zkrátil na minimálně krátkou dobu! 

Model DRAGO 22 se nyní nově vyrábí ve verzi 
pro zabudovaný motor (Drago 22 - ib)
a
ve verzi pro závěsný motor (Drago 22 - ob).
Stačí si jen vybrat ...

Elektromotory
MINN KOTA - Made in USA (MINNesota - North DaKOTA)

Elektromotor PD je ve
standardní výbavě 
dodán s držákem 
a kabelovým nožním
dálkovým ovládáním. 
Elektromotor AP je
navíc vybaven kompa-
sem. Při zapnutí této
funkce člun neustále
zachovává udaný 
směr bez ohledu na
boční poryvy větru
nebo proudy vody. 
Při správném nasta-
vení rychlosti člun 
zůstává na jednom
místě bez zakotvení! 
Zvláště vhodné pro
rybáře.

vlevo, vpravo

regulátor rychlosti

aretace pro 
dlouhodobý provoz

zapnuto / vypnuto
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Kvalitu elektromotorů nelze srovnávat podle příkonu elektromotoru udávaného ve wattech, protože ten není směrodatný pro účinnost, která se dá posoudit pouze hodnotou
udávající tah na lodním šroubu. Proto se Vám může stát, že elektromotor s velkým příkonem nebude stačit na MINN KOTU nejen výkonem, který se projeví na rychlosti
plavidla, ale ani výdrží akumulátoru, protože jeho spotřeba proudu bude velká a účinnost malá. Zkráceně řečeno: MINN KOTA bude jezdit rychleji s menší spotřebou !
Pro provoz elektromotorů je nejlepší používat trakční akumulátory. Jsou uzpůsobeny pro odebírání menších proudů po dlouhou dobu. Startovací akumulátory je množné 
používat také, ale jejich životnost se úplným vybíjením a nabíjením zkracuje. Volba akumulátorů je velmi důležitá, proto je nejlepší se poradit s odborníky. Je vždy lepší mít dva
akumulátory menší, než jeden veliký. Nejlepší akumulátory jsou akumulátory gelové, u nichž nehrozí vylití elektrolitu a mají větší životnost .Jak dlouho bude elektromotor 
na akumulátor jezdit je závislé na dvou hodnotách: První je kapacita akumulátoru v ampérhodinách a tou druhou je velikost odebíraného proudu v ampérech. 
Například elektromotor ENDURA 30 při jízdě na 1. stupeň odebírá 8 Amp a bude napojen na akumulátor o kapacitě 72 Ah. 
Jak dlouho pojede vypočítáte: 72 Ah : 8 Amp = 9 - 10% zbytkové kapacity = 8 hodin.
Sami si můžete vypočítat různé kombinace. Elektromotory MINN KOTA jsou vyráběny celosvětově již 65 let v USA a jsou dodávány i pod jinými značkami. Např. Yamaha.

MODELY POWERDRIVE MODELY CAMO 44 MODELY VANTAGE 80/101

Jedná se o upravený motor z modelu 
Endura 44 mající hlavu ovládání 
z modelu Turbo. Camo 44
je v kamuflážním provedení, 
zcela bezhlučný, speciálně upravený 
pro lovce a rybáře. Motor je vybaven 
5-ti rychlostmi vpřed a 3-mi vzad. 
Otáčecí rukojeť je výklopná vzhůru 
a po odjištění pojistky i dolů.

MINN KOTA VANTAGE - nová dimenze ! 
Síla a technika, které u Vás probudí nadšení.
Základní výškové nastavení je 35 cm, 
elektricky stavitelná osa lodního šroubu 
o dalších 45 cm! Ovládací prvky na 57 cm 
dlouhé řídící páce - zapnuto/vypnuto,
nahoru/dolů, vpřed/vzad.

Detaily ovládání

MODELY E-DRIVE 48 VOLT - VÝKON 2 HP !! MODELY „EM“ - PŘÍRUBOVÉ MOTORY
Modely E-DRIVE jsou shodné 
s modely Vantage, pouze jsou 
navíc vybaveny panelem 
dálkového ovládání elektromotoru 
s displejem, na kterém jsou 
zobrazeny: výkon v %, rychlost 
plavidla, a stav nabití akumulátoru.
Navíc je možné elektromotor 
vybavit ukazatelem powertrimu, 

který vás informuje 
o poloze elektromotoru.

Ovládací panel 
a ukazatel trimu

Všechny přírubové motory jsou vybaveny dálkovým ovládáním regulace
rychlosti. Ovladač, který je možné připevnit na přístrojovou 
desku umožňuje řadit vpřed - neutrál - vzad
a regulovat rychlost. Tyto motory je též možné 
montovat na antikavitační desku 
závěsného motoru nebo Z-náhonu.

CMC36/5  7.2.1906 2:29  Stránka 1

mailto:czmarine@czmarine.cz
http://www.czmarine.cz

