
P ¾udí, h¾adajúcich intenzívnu zábavu a potešenie vo vode, sme vyvinuli podvodné skútre s vlastnos�ami a parametrami, aké 

tu doposia¾ neboli. SEABOB sa môže pochválit  mimoriadnou hnacou silou. Vynikajúci aerodynamický tvar a vysoký výkon

v pomere k nízkej hmotnosti robí zo Seabob-u vynikajúci podvodný skúter, ktorý si vás získa pri plavbe na hladine i pod nou. 

Celosvetovo patentovaný E-JET Power System zarucuje absolútnu zábavu a potešenie z jazdy. Doma je v mori, ale pre 

úžasnú manévrovate¾nos� a rozmery je použite¾ný aj v malých i velkých bazénovych komplexoch.

re 

: extrémne ¾ahký

Špeciálne farby za príplatok
                            
Dvojfarebné prevedenie
(Bicolor) za príplatok
                            

565,- EUR

790,- EUR

: neskrotný a intenzívny

Výkon motora (kW)
Maximálny �ah (N)
Mximálna rýchlos� na hladine (km/h)
Maximálna rýchlos� pod hladinou (km/h)
Ovládanie rýchlosti - výkonnostné stupne
medzi 0 - 100% výkonu ovl. tlaèidlami
Batéria

Celková kapacita batérie
Priemerná prevádzková doba (min.)
Doba nabíjania (štandardné nabíjanie) (hod.)
Doba nabíjania (rýchlonabíjanie) (min.)
Steering
Stopping
Maximálna hlbka ponoru (m)
Rozmery (D x Š x V) v mm
Hmotnost (kg)
Vztlak vo vode (kg)
Extra

2,5
480
15
11

4
High-Energy

lítium-mangánové akumulátory
1,1 kWh; 48 V; 23 Ah

60
8

90
•
•

40
1152 x 507 x 372

29
14

4,0
680
20
15

6
High-Energy

lítium-mangánové akumulátory
1,8 kWh; 48 V; 38 Ah

60
8

90
•
•

40
1152 x 507 x 372

35
10

chrómové prevedenie
ovládacích prvkov

Technické údaje SEABOB F5 SEABOB F5S

Rýchlonabíjacka SeaBob transportná taška

Upínací systém
pre športové potápanie
(velkosti S, M, L, or XL)

Bezpecnostný stojan
na podlahu alebo stenu

SeaBob závažie pre
profesionálov na hlbšie

potápanie

SeaBob transportný
vozík pre komfortné

prenášanie

454,- €282,- €562,- €231,- €342,- €1.716,- / 2.022,- €F5 / F5S

Star White

Light Yellow

Ixon Red

Mangon Yellow met.

CAYAGO Orange met.

Milan Red

Mico Green

Ferro Silver

Platin Silver met.

Bicolor Classic

Bocolor White-Red

Bicolor Silver-Red

9.490,- €

12.990,- €

Farebné prevedenia
pre F5 aj F5S

E-Jet Power System - maximálny �ah 
vyžaduje málo energie.

High-Energy Li-Ion - High End 
vesmírna technológia.  Trvanl ivé  
akumulátory so životným cyklom 
približne 18 rokov, používané na 
napájanie družíc obiehajúcich okolo 
Zeme.

Osvetlený LCD displej zobrazuje všetky 
dôležité údaje zo systému motora, infor-
mácie o håbke ponoru a teplote vody.

CENNÍK 2017


