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AGILIS ELEKTROMOTOROK

Az igazi élményhez kulcsfontosságú teljesítményt és megbízhatóságot kínáló 
vízalatti rozsdamentes házba épített osztrák-szlovén Piktronik motorok biztosítják. 

A hajtásrendszer kimagasló hatásfoka és csendes működése köszönhető a 10 kW-
os robosztus motorok nagy nyomatékának, kis fordulatának, áttételi veszteségektől 
mentes direkt kihajtásának, és a nagy felületű speciális hajócsavaroknak.

BIZTONSÁGOS INDÍTÁS-VEZÉRLÉS

Az alkalmazott biztonsági rendszernek köszönhetően a motor csak a parti-
áramcsatlakoztatás megszűntetése után indítható. A 2 percet meghaladó 
veszteglés esetén a motorvezérlés automatikusan kikapcsol, ezzel megakadályozva 
a véletlenszerű gázadást.

A finom gázadást igénylő manővereknél a nagyobb motorok teljesítménye a POWER/
ECO.

A digitális vezérlésű kormányállás jelző manőverezés közben nagy segítséget nyújt, 
mivel 1 pillanat alatt ellenőrizhető, hogy milyen állásban van a vízalatti motor. 
7 colos érintőképernyőn olvasható le a mélység, sebesség, a navigációs adatok és 
még rengeteg hasznos információ, amely részletes Balaton térképpel is segíti a 
biztonságos hajózást. (Halradart is tartalmaz a rendszer.)
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MEGHAJTÁS-SPECIFIKUS AKKUMULÁTOROK

16 kWh AGM, mélyciklusú akkumulátorok: 
 » Jól bírják a magas áramfelvételt, így hirtelen gázadásra élénken reagál a hajó, 
 » Gyors kisütés esetén lényegesen kisebb veszteség - több marad hajózásra,
 » Gyakori mélykisütés mellett is garantáltan hosszú élettartam.

PROGRAMOZOTT TÖLTŐK

A gondozásmentes akkumulátorrendszer felügyeletét magas töltőberendezés látja 
el, amelyet a várható igénybevételekhez programozzuk, így gyorstöltéssel indul, de a 
feltöltés után átvált cseptöltésre és nyugodtan csatlakoztatva hagyhatja hónapokat 
is.

A rendszer pontos töltöttsége a műszerfalon leolvasható, de üzemállapot a 
leponyvázott hajónál is könnyedén ellenőrizhető a kopoltyúk alá rejtett LED lámpák 
ellenőrzésével.

ELEGÁNS PARTI-ÁRAMCSATLAKOZTATÁS

A prémium minőségű holland rozsdamentes csatlakozóalj, az UV álló töltőkábel LED 
kontrollal és az Euro 230V adapter különböző kivitelű partiáram-csatlakozóhoz is 
biztonságosan illeszthető.

FEDÉLZETI ÁRAMELLÁTÁS

A fedélzeti áramellátást egy külön 12V-os akkumulátor biztosítja, ami önálló töltővel 
és bluetoothos vezérlésű mélykisütés védelmemmel ellátva. Az utántöltést menet 
közben a meghajtó akkumulátorokból egy DCDC átalakító folyamatosan biztosítja. 

A teljes Komfort rendszer egy külön főkapcsolóval leválasztható, így nem kell 
egyesével ellenőrizni a fogyasztókat amikor elhagyjuk a hajót. A Fedélzeten 3db 
dupla USB-s töltő (2,1 A-es gyorstöltő funkcióval) és egy szivargyujtó is beépítésre 
kerül.
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AKTÍV ÉS PASSZÍV BIZTONSÁGI ELEMEK

 » A meredek, éles orr és a hosszú vízvonal eredményezi, hogy még a Balaton 
hosszú hullámait is elegánsan szeli, nem bukdácsol,

 » Az elektrohajózásra tervezett lapos, alakstabil forma a hajóra lépve azonnal 
megnyugtató érzést nyújt, 

 » A vízvonal alá beépített akkumulátorok tőkesúlyként fokozzák a stabilitást,
 » Az 1,40 m-es oldalmagasságú kokpit még egészen viharos időben is védett a 

felcsapó hullámoktól. 
 » Alapfelszereltség része a bimini tetején elhelyezz, zászlótartóként is 

funkcionáló árbócfény. 
 » A kétoldali LED navigációs fények a funkcionalitás mellett szolid eleganciát is 

kölcsönöznek a hajónak.. 
 » A kokpitba esetlegesen bekerülő víz gravitációs utón magától távozik, de a hajó 

legmélyebb pontján egy biztonsági fenékvízszivattyú is működik.

HAJÓTEST ÉS SZERELVÉNYEK

A menetdinamika-orientált szemlélet 
a vázszerkezet kialakítására és a 
felhasznált anyagokra is kihatott. A 
hajó modern szendvicstechnológiával 
és vákouminfúziós eljárással készül, 
akárcsak a versenyhajók. Ennek a 
rendkívüli szilárdságon kívül a jelentős 
súlymegtakarítás az előnye.

A funkcionalitás és az esztétikus megjelenés harmóniája a szerelvényeknél:
 » Sötétített, dinamikus szélvédő, 
 » 4 db kinyitható kikötőbika és 1 db rejtett horgonybika a könnyű horgonyzásért,
 » Praktikus saválló kapaszkodó az orrfedélzetre jutáshoz, 
 » Modern ívelésű tükörpolírozott korlátok körben a hajón, 
 » Csúszásmentes teakfa hatású, gondozásmentes anyaggal bevont orrfedélzet, 

kokpit és fürdőplatform 
 » Extra hosszú 4 fokú rejtett, teleszkópos fürdőlétra + rozsdamentes 

kapaszkodók fürdőlétránál. 
 » Puffer és kötéltároló a fürdőplatformon.
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ELEGÁNS KOKPIT EGYEDI ÖTLETEKKEL

 » Extra nagyméretű, rozsdamentes vázú összecsukva bimini, speciális 
időjárásálló ponyvával szerelve. (színe választható) 

 » 2 db nagyméretű zárható tároló rekesz teleszkópos fedél kitámasztással,
 » 3 állású rollbár (pozíciók: előre/hátra/lehajtva) 
 » Felhajtható hátsó párna és csúszásmentes teak hatású anyaggal bevont hátsó 

pad a könnyebb belépésért. 
 » 2db kényelmes ágy fejpárnával a kokpit bal oldalán. Az első párnái 

hátrahajthatóak, így könnyű a kijutás az orra. 
 » Prémium Silvertex® textil hatású, szennytaszító UV és penészálló anyaggal 

borított párnák (Színe felár nélkül kívánság szerint választható), 
 » Mahagóni kormánykerék. (Kívánságra karbon is választható felár nélkül.) 
 » Ledes kokpit világítás 6 fényforrással.
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PRÉMIUM KABIN

 » Komfort matracok magas minőségű “Aquaclean” textil bevonattal (választható 
szín), 

 » Bútorzat trópusi fából vagy kőrisből a megrendelő igényei szerint. 
 » Leválasztott akasztós szekrény vagy WC kézmosóval kívánság szerint. 
 » Dupla ággyá alakítható kabin kivehető reteszelhető kiegészítő elemmel. 
 » Polcos kisszekrény az értékek tárolásához. 
 » Leválasztott akasztós szekrény polcokkal. (Opcionálisan WC helyiséggé 

alakítható.) 
 » Állítható erősségű (memóriás) rejtette ledes megvilágítás kőrben,
 » Irányítható fényű ledes olvasólámpák (3db USB töltővel) 
 » A kabinban USB-s töltő kerül beépítésre. 
 » 4 db nyitható, szúnyoghálós oldalablak. 
 » Fekhely a kokpit alatt (1,4 m x 2m-es) nyitható, szúnyoghálós ablakkal, polccal, 

USB töltős olvasólámpával és derítő fényt adó felső megvilágítással.

E-XCELLENCE 820 
SZÉRIAFELSZERELTSÉG

www.stickl.hu    info@stickl.hu    +36 70 356 5405

http://www.stickl.hu

