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Link do produktu: https://mc-sklep.pl/silnik-haswing-osapian-55lbs-max-akumulator-glpg-80ah-gel-ladowarka-mw-6a-3-x-gratisp-1321.html

Silnik HasWing Osapian 55Lbs Max +
Akumulator GLPG 80Ah GEL +
Ładowarka MW 6A + 3 x Gratis!!!
Cena brutto

2 449,00 zł

Cena netto

1 991,06 zł

Cena poprzednia

2 724,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

HO55MLGLPG80AHMW6A+3xGratis

Producent

Multi-Com POLSKA

Opis produktu
Zestaw do małych, średnich i dużych łodzi, pontonów i jachtów
Silnik HasWing Osapian 55Lbs Max z płynną regulacją obrotów - maximizerem (duża oszczędność
prądu) z możliwością przedłużenia gwarancji do - 10lat
Ładowarka Mikroprocesorowa MW 6A 12V z odsiarczaniem
Akumulator GLPG 80Ah 12V GEL waga tylko 22kg
Zestaw jest kompletny i gotowy do użycia!
Zestaw dobrany optymalnie, wszystkie składowe zestawu są bardzo dobrej jakości!
Chcesz kupić zestaw z tańszych elementów składowych? dzwoń 44 647-13-35

GRATISY!!!
Bezpiecznik w obudowie 60A
4 szt. Bezpieczników 60A zapasowe
Strażnik Akumulatora

SILNIK:
HasWing to marka stworzona z myślą o wymagającym rynku Japońskim.
Kilkunastoletnie doświadczenie w produkcji silników spowodowało, iż obecnie produkty spod marki HasWing dostępne są na
wszystkich kontynentach. Głównymi odbiorcami są Japonia, USA, Australia, Wielka Brytania, Holandia, Niemcy, Austria, Polska,
Włochy, Francja, Hiszpania.
Przez kilka lat obecności na polskim rynku HasWing udowodnił, że silniki tej marki kojarzone są z jakością, wytrzymałością i
trwałością, dzięki czemu są najczęściej kupowanymi silnikami na naszym rynku. Posiadają profesjonalny serwis gwarancyjny i
pogwarancyjny, a także dostęp do oryginalnych części zamiennych, co zapewnia sprawne działanie na długie lata.
Obecnie w ofercie firmy HasWing jest ponad 30 modeli silników od 200W do 1800W montowanych z przodu lub z tyłu łodzi,
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sterowanych ręcznie lub z pilota bezprzewodowego, sterowania skokowe - biegowe i płynne z maximizerem, silniki szczotkowe
i bezszczotkowe.

Gwarancja 4 lata!
Kupując na mc-sklep.pl zyskujesz
możliwość przedłużenia gwarancji do 6 / 8 / 10 lat!!!

Przy przedłużeniu, gwarancja również obejmuje maximizer,
jest to jedyny silnik na rynku z tak długą gwarancją!!!

HASWING OSAPIAN® 55Lbs MAX - 12V

1

Płynna regulacja obrotów przód / tył

2 Wskaźnik naładowania baterii.

3 Uchwyt teleskopowy.

4 Rączka z regulowanym kątem nachylenia.

5 Wytrzymałe mocowanie z tworzywa
sztucznego.

6 Kolumna z anodowanego aluminium.
7 Płetwa silnika

8 Śruba 3 łopatkowa.

Najbardziej popularny model marki HasWing. Zaprojektowany na wymagający rynek
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Japonii. Najlepsza jakość użytych materiałów i estetyka wykończenia. Silniki
niezawodne w każdych warunkach.

Gwarancja 4 lata!

Kupując na mc-sklep.pl zyskujesz
możliwość przedłużenia gwarancji do 6 / 8 / 10 lat!!!

Przy przedłużeniu gwarancja również obejmuje maximizer,
jest to jedyny silnik na rynku z tak długą gwarancją!!!

dostępny kolor:

czarny

Płynna regulacja prędkości do przodu i do tyłu (
MAXIMIZER )
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