DOSYA

ürün
seçenekleri
Botunuzun uzun ömürlü
olmasını istiyorsanız ona iyi
bakmalısınız. İşte size bot
temizliği için özel üretilmiş
bazı temizleyiciler;

BWA SPORT 26GT
BWA’nın sport serisindeki dıştan takmalı modeli 26GT,
günlük gezi ve su sporları için tasarlanmış. 16 kişilik
yolcu kapasitesine sahip modelin hem havuzluğunda
hem de ön güvertesinde oturma grubu ve yemek masası
yer alıyor. Ön güvertedeki oturma alanı istenildiğinde ek
minderlerle güneşlenme alanına çevrilebiliyor.
Maksimum 300hp makineyle donatılan modelde uzun

mesafe seyri için 350lt’lik bir yakıt deposu bulunuyor.
Sport 26GT hidrolik direksiyon sistemi, elektrikli ırgat,
otomatik sintine pompası ve bimini tente gibi geniş bir
opsiyon listesiyle sunuluyor. marina.com.tr
Boy: 7,75m (25ft 5in) En: 3,10m (10ft 2in)
Makineler: Maks. 300hp Başlangıç fiyatı: 29 bin 990
Euro (makinesiz)

CAPELLI TEMPEST 570
İtalyan tersane Cantieri Capelli’nin yeni
modeli 570, günlük gezi ve su sporları için
tasarlanmış bir model. İdeal boyuyla bir
tender olarak da kullanılabilecek bot 12
yolcu kapasitesine sahip. Havuzluğunda
enden ene oturma grubu ve ön güvertesinde
geniş bir güneşlenme alanı var. Maksimum
135hp makineyle donatılabilen Tempest 570’de, 86
litre yakıt, 45 litre temiz su tankı bulunuyor. Modelde
navigasyon, bimini tente, duş ve müzik sistemi gibi özellikler
opsiyonel olarak sunuluyor. gena-yacht.com

Boy: 7,70m (25ft 3in) En: 2,98m (9ft 9in) Makineler: Maks. 250hp
Başlangıç fiyatı: 16 bin 500 Euro (makinesiz)

WILLIAMS TURBOJET 325
Jet botlarda uzmanlaşan Williams’ın
Turbojet sınıfındaki modeli T325 hız,
güvenlik ve kullanım kolaylığı ön
planda tutularak tasarlanmış. 325
kilogramlık ağırlığıyla ideal bir servis
botu olan model dört kişilik yolcu
kapasitesine sahip. Modelde içten
takmalı weber jet makine bulunuyor.
Fabrika verilerine göre standart 80hp’lik
bir makineyle tam yolda 41 knot,
100hp’lik spor makineyle
donatıldığındaysa 48 knot hıza ulaşıyor.
karina.com.tr
Boy: 3,30m (25ft 5in) En: 1,72m (10ft
2in) Makineler: 80-100hp Weber
Başlangıç fiyatı: 20 bin 800 Pound
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Mexel Cleanmax
petrol ve petrol
türevi leke
çıkarıcı
Yakıt tankı
çevresinde
oluşan yakıt
kaynaklı
kalıntıların
temizlenmesinde
kullanılmaktadır.
eastmarine.com.tr
Fiyatı: 51 TL
StarbrIte bot ve
usturmaça
temizleyici /
koruyucu
Kuvvetli
formülüyle
leke, vuruk
izleri ve
oksidasyonu
ortadan
kaldırır. Tüm
lastik ve vinil
yüzeylere
uygulanabilir. Yüzey
üzerinde koruyucu bir
tabaka bırakır. Bastırarak
silmeyi gerektirmez.
denizdukkani.com
Fiyatı: 54 TL
YachtIcon şişme bot
temizleyici
Tüm PVC,
lastik, hypalon
ve benzer
malzemelerde
kullanılabilir.
Botu her
kullanımdan
sonra ve
kışlamadan
önce
kullanılması
tavsiye edilir. Güçlü
formülü sayesinde yüzeyde
ince ve koruyucu tabaka
bırakarak zararlı UV
ışınlarına ve diğer çevresel
etkenlere karşı uzun süre
koruma sağlar.
denizdukkani.com
Fiyatı: 42 TL

