KORT OG GODT

Giftfri beskyttelse af dit Z-drev
Et godt alternativ til at beskytte din båd mod ruer og alger hedder Drive
Protector og er helt giftfri. Protectordugen der er en belagt Polyester dug,
er spændt ud af en ramme i syrefri rustfri stål og lige til at trække hen over
Z-drevet, uden at man bliver våd.
Cleanboatprotector har et antal Drive Protectorer som bådejere i Danmark
kan låne til afprøvning, mod et depositum på 2000 kr. Der er maximalt et
sæt til hver havn og lånes ud til den første som henvender sig. Bådejeren kan
levere den tilbage ved udgangen af sæsonen
og få sit depositum retur, eller beholde
den mod at betale restsummen. Vejl.
pris 3.990 kr. -lmm
cleanboatprotector.dk
cleanboatprotector.se
marineshoppen.dk

Montér med bind for øjnene!

Revolut ionerende a nten nest i k
”Centerpin” stik. Shakespeare
PL-258-CP-G & PL-259-CP-G

er loddefrit samt kræver ikke
af isolering af kablet og heller
ikke speciel værktøj af nogen art.
Monteres uden problemer på RG58,
RG8-X eller Lo-Max koaksialkabler,
uden lodning eller specielle lodde
evner. Ingen opmåling, ingen kritisk
af isolering af koaksialkabel, ingen
bøvl med koaksialskærmen og ingen
udtynding. Vejl. pris 110 kr. lmm
scanmarine.dk

Ekstremt præcis og
hurtig båd position
Fås også som byggesæt
Denne lille klinkbyggede jolle ”Ællingen” fra Boatkits er velegnet som
slæbejolle, og kan erstatte gummibåden eller den røde plastikjolle. Boatkits
har brugt mere end to år på at udvikle og fremelske det klassiske klinkbyggede
udseende og gøre byggesættet byggevenligt. Jollen kan derfor bygges på en
weekend. “Ællingen” leveres færdig eller som byggesæt. Pris 7.459 kr. -lmm
Yderligere oplysninger på telefon 30 95 72 22
boatkits.dk
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BÅDMAGASINET

GPS-kompas-antenne fra Navico, kommer i tre
mærker og hedder følgende; B&G ZG-100, Lowrance
Point-1 og Simrad GS25.
GPS-antennen er den ideelle GPS til enhver
navigator, da den udsender postion med en hastighedsopdatering på 10Hz. I modsætning til andre GPS
antenner giver denne nye antenne en magnetisk
kurs, så man har en nøjagtig båd retning ved enhver
hastighed og kan også bruges til radar/søkort overlay.
Den kan let sluttes til enhver multifunktionsdisplay
via et NMEA 2000-netværk. Er helt vandtæt og kan
være monteres med det medfølgende ”pole mount”
beslag eller ”flush” monteres. Vejl. priser fra 1.999
kr. -lmm
simrad-yachting.com

