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ZACZEPY ACCON MARINE  

– BEZPIECZEŃSTWO I ESTETYKA

Wysokiej klasy osprzęt nie musi być brzydki ani 

nieporęczny. zaczepy do podnoszenia jachtu firmy 

accon Marine zapewniają maksymalną wytrzyma-

łość bez uszczerbku dla wyglądu jachtu. Wyko-

nane są z najlepszej jakości stali i były testowane 

przy obciążeniach powyżej 13 t dla siły działającej 

wzdłuż osi zaczepu.

Montaż jest prosty, wystarczy jeden otwór i czte-

ry śruby. zaczepy są dostępne w różnych warian-

tach, w zależności od dopuszczalnego obciążenia 

oraz detali wyglądu i wielkości.

www.acconmarine.com

jESZCZE lEPSZE STANdARdY NAWIgACjI

Raymarine wprowadza kolejną nowość do swo-

jego arsenału urządzeń nawigacyjnych. Jest nią 

nowoczesna rodzina instrumentów i70. Wskaź-

niki nowej generacji wyposażono w jeszcze wy-

godniejszy interfejs użytkownika oraz bardziej 

czytelne ekrany o przekątnej 4” (największe cyfry 

w tej wielkości urządzeniach dostępnych na rynku) 

z wykraczającym poza utarte standardy wyborem 

palet kolorystycznych. inżynierowie i projektan-

ci zadbali o to, by dostęp do danych nawigacyj-

nych był  natychmiastowy i bez zbędnej zwłoki, 

co, jak wiesz, w pewnych okolicznościach rzutuje 

na bezpieczeństwo żeglugi. Wskaźniki mają spe-

cjalną powłokę antyrefleksyjną i nowoczesne pod-

świetlenie LED, dzięki którym sternik nie będzie 

musiał więcej zasłaniać zegara ręką podczas cru-

isingu w słoneczny dzień. za nowoczesną techno-

logią idą także oszczędności w konsumpcji energii, 

sięgające 40 proc. w porównaniu do urządzeń po-

przedniej generacji. cała rodzina urządzeń i70 jest 

w pełni kompatybilna z sieciami seatalk ng oraz 

nMEa 2000. 

Więcej dowiesz się na stronie www.eljacht.pl.

za miesiąc zaprezentujemy najnowszy panel ste-

rowania autopilota p70R.

PANCERNY COOlER – NAjlEPSZY NA jAChT

cooler ze stali nierdzewnej, postawiony w salonie 

czy kokpicie, prezentuje się elegancko. stal nie-

rdzewna jest synonimem klasy, piękna, trwałości 

i niezawodności. W pewnych okolicznościach war-

to dysponować niezniszczalną wersją tego gadżetu. 

Pancerny cooler, wykonany ze specjalnego tworzy-

wa, nie pęka, nie odkształca się i jest odporny na 

wysokie temperatury. Prezentowany model ma aż 5 

l pojemności i 22 cm wysokości. zamyka się go ele-

gancką lustrzaną pokrywką wykonaną ze stali nie-

rdzewnej. Warto również dokupić „do towarzystwa” 

mniejszy pojemnik na lód, choć innych zastosowań 

dla obu przedmiotów jest cała masa. cooler wystę-

puje w 10 wersjach kolorystycznych. Pytaj w najlep-

szych sklepach żeglarskich.
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PROMOCjA TEXA

NAVIgATOR TXC

od początku października w ofercie tEXa na ryn-

ku polskim dostępny jest nowy tester z rodziny 

navigator w promocyjnej cenie. narzędzie tXc 

car jest przeznaczone do diagnostyki samocho-

dów osobowych i zgodne z protokołem Pass-thru, 

który pozwala na programowanie sterowników 

zgodnie z normą saE-J2534. szerokie możliwości 

diagnostyczne zostały połączone z bogatą baza 

danych technicznych, m.in. z danymi serwisowy-

mi, schematami, kartami (EcU silnika, aBs, airBag, 

klimatyzacji itp.) oraz z funkcjami wsparcia google 

search, tgs2 i z procedurami napraw. Maksymal-

nie intuicyjną obsługę gwarantuje nowy interfejs 

oprogramowania iDc4.

osoby, które zakupią navigatora tXc w okresie 

promocyjnym, mogą otrzymać pakiet specjalny, 

zawierający urządzenie oBD-Log (wielodniowy 

rejestrator parametrów i błędów), baner rekla-

mowy o wymiarach 200x80 cm oraz szkolenie 

startowe. Ponadto osoby, które zdecydują się na 

wykupienie dwuletniego abonamentu na aktuali-

zacje oprogramowania texpack, otrzymają trzeci 

rok aktualizacji nieodpłatnie. 

dOBRA POMPA TO POdSTAWA

Jeden z najlepszych producentów toalet jachto-

wych oferuje dodatkowe usprawnienie dla swoich 

modeli wyposażonych w ręczną pompę. specjal-

na rączka wkładana jak handszpak pozwala na za-

instalowanie toalety nawet w bardzo ograniczonej 

przestrzeni. Prostsza w konstrukcji i czystsza w uży-

ciu niż rączka gałkowa, nowa rączka pompy umożli-

wia również skuteczniejsze spłukiwanie. Wykonana 

ze specjalnego plastiku, nigdy się nie złamie. 

Modele toalet Phii i Phc to gwarancja niezawod-

ności – wyposażone są w suche zawory otwierane 

po 1/4 obrotu oraz w uszczelki typu o-ring. Wen-

tylacja redukuje ciśnienie zwrotne i  zapewnia 

bezproblemowe pompowanie w pozycji „suchej”. 

zawór wejściowy jest w stanie pobrać zza burty 

wodę na wysokość 121 cm.

tłok pompy jest większy o 66 proc. niż w wypadku 

produktów konkurencji, więc działa ona szybciej 

i skuteczniej, a także dwukierunkowo – jednocze-

śnie opróżnia toaletę i nabiera nowej wody.

obie toalety są dostępne w rozmiarze standardo-

wym oraz większym, domowym.

www.raritaneng.com

ŁATWA INSTAlACjA BIMINI

odpowiednie uchwyty mogą znacząco ułatwić 

zakładanie i zdejmowanie bimini. za pomocą tych 

z serii 410 Quick można zamontować i zdemon-

tować płócienny dach bez konieczności szukania 

śrub i przetyczek. Każdy uchwyt po prostu się za-

trzaskuje. Precyzyjnie zaprojektowane, wykonane 

z aluminium, są ekstremalnie trwałe i lekkie. Mają 

niski profil i można je montować bezpośrednio do 

pokładu przy użyciu dwóch śrub. to idealny pa-

tent na jacht aluminiowy lub ponton. Uchwyty są 

dostępne w kolorach standardowego aluminium, 

chromowanego oraz proszkowo malowanego na 

biało lub czarno.

www.acconmarine.com.
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