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kusza pneumatyczna Salvimar model
Predathor ROCK 40
Dostępność

Dostępny - wysyłka w ciągu 24- 48 h

Producent

Salvimar

Opis produktu
Predathor ROCK 40 to kusza pneumatyczna, o nowatorskim designie, wykonana z anodowanego aluminium, stali nierdzewnej i tworzyw ABS. Jak sama nazwa wskazuje wyrzut strzały
następuje przy pomocy sprężonego powietrza, stąd wyposażona jest w ręczną pompkę, przy pomocy której pompuje się kusze, raz na jakiś dłuższy czas. Maksymalne ciśnienie pracy kuszy
wynosi 30 bar, stąd możesz jej używać nawet na dużych głębokościach! Siła strzału jest wystarczająca do polowania na większość małych, średnich i sporych ryb występujących w naszych
akwenach. Strzała ma gwintowany koniec na który można nakręcić dowolny grot z kolekcji Salvimar'a. Jest na uwięzi, tzn. jest połączona z kuszą przy pomocy linki o długości około 3 m. Kusza
posiada boczną prowadnicę linki, tak aby była ona odpowiednio ułożona i zwinięta przed strzałem i nie kolidowała z opcjonalnym kołowrotkiem. Można wyposażyć ją w opcjonalny kołowrotekmodel Predathor, na który można nawinąć do 50 m linki o średnicy 1.5mm, w tym celu kusza wyposażona jest w fabryczne mocowanie kołowrotka. Ponadto posiada, anatomiczną, profilowaną
rączkę, celownik oraz zabezpieczenie spustu z regulacją czułości nacisku, które uniemożliwia oddanie niekontrolowanego strzału. Kusza jest w pełni bezobsługowa, nie wymaga żadnych
przeglądów czy skomplikowanych zabiegów serwisowych, jest odporna na wszelkie zabrudzenia, piasek czy muł występujący często w naszych akwenach. Ponadto można wyposażyć ją w
opcjonalny Race KIT, dedykowany do kusz z serii Predathor. Race Kit składa się z najszybszego na rynku tłoczka, który zwiększa szybkość wylotową strzały w stosunku do standardowego
tłoczka, spustu wyposażonego w praktyczną regulację czułości, która pozwala wyregulować siłę nacisku na spust potrzebną do zwolnienia strzały wg indywidualnych potrzeb oraz z blokady
spustu i zaczepu linki w kolorze zielonym. Predathor ROCK 40 to mocna i najbardziej poręczna i niezawodna kusza podwodna!!!

Produkt posiada dodatkowe opcje:
cena: cena detaliczna , cena hurtowa

Dane techniczne
Materiał: anodowane aluminium, stal nierdzewna, tworzywa ABS
Długość: 40 cm
Średnica strzały: 8 mm lub 7 mm
Maksymalne ciśnienie: 30 bar
W zestawie: pompka, strzała fi 8mm, pojedynczy grot, linka, ładownica
Opcje z akcesoriów Salvimar: groty, kołowrotek Side Friction, Race KIT, torba
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