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MotorGuide kertoo

sähkömoottorien tarinan
Tarina sai alkunsa 60-luvulla Yhdysvalloissa, kun kekseliäs onkimies nimeltään G.H.Harris sai ajatuksen.
Pieniä sähkömoottoreita oli silloinkin saatavana, mutta ne olivat kömpelöitä käyttää ja niitä piti ohjata
käsin. Harris kehitti nykyajan kehittyneiden MotorGuide -mallien edelläkävijän. Moottorin, joka kuljetti
venettä uistelunopeudella ja jota oli helppo ohjata jaloilla… oivallus jätti kädet vapaaksi kalastusta varten.
Jo vuosien ajan MotorGuide on asettanut alan standardit uusien innovaatioiden, tarkan suunnittelun,
erinomaisen suorituskyvyn ja luotettavuuden tuloksena.
Nykyisin MotorGuiden sähkömoottorit tunnetaan ympäri maailmaa tinkimättömästä laadustaan, niin ammattimaisten kilpakalastajien kuin vannoutuneiden harrastajienkin keskuudessa.

MotorGuiden 10 VAHVUUSTEKIJÄÄ
1. 50 vuotta kehityksen kärjessä

Digitaaliset sähkömoottorit ovat MotorGuiden läpimurto,
jonka laatuun on luotettu jo yli 50 vuoden ajan.

2. Ensiluokkaiset materiaalit

MotorGuide -sähkömoottorien kestävä maine perustuu
huolella valittujen metalliseosten ja komposiittimateriaalien käyttöön kaikissa rakenneosissa. MotorGuide
-moottorista ei löydy halpoja muoviosia!

3. Luotettava huoltoverkosto

6. Pienempi virran tarve kuormittaa akkua
vähemmän

Moottorit on varustettu mikrokytkimellä, joka toimii merkittävästi pienemmällä virran voimakkuudella kuin perinteiset moottorit, vähentäen akun kuormitusta.

7. Parempi hyötysuhde ja pitkäikäisempi
moottori

Säätöyksikkö on sijoitettu sähkömoottorin alayksikköön,
varmistaen parhaan hyötysuhteen ja virrankulun.

MotorGuide -sähkömoottorien jälleenmyyjäverkosto
takaa huollon saatavuuden.

8. Pidempi akun kesto lisää kalastusaikaa

MotorGuiden digitaaliyksikkö on koteloitu täysin vesitiiviiseen epoksirunkoon, joka suojaa järjestelmää lämmöltä, kosteudelta, korroosiolta ja iskuilta (makea- ja
merivesimallit).

9. Kaikuluotainhäiriöt ovat historiaa

4. Täysin suojattu digitaaliyksikkö

5. Viileämpi käynti, pidempi toiminta-aika

MotorGuiden digitaaliset moottorit muodostavat merkittävästi vähemmän lämpöä ja niillä on huomattavasti
pidempi toiminta-aika kuin analogisilla malleilla.

MotorGuiden legendaarinen nopeudensäätö pidentää
akun kestoa ja mahdollistaa pidemmät kalareissut.
Digitaalimallien selkeä rakenne ja puhdas signaalinkäsittely vähentää johtoja, transistoreita ja kytkimiä, jotka aiheuttavat kaikuun häiriöitä analogisissa moottoreissa.

10. Äänettömämpi, tasaisempi käynti

Nopeudensäätö tottelee pehmeästi ja äänettömästi,
kuljettaen sinut lähemmäksi kaloja.

www.opm.fi
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OMINAISUUDET

KESTÄVYYTTÄ
EDULLISESTI
R3-moottorin peräpeilikiinnitys on markkinoiden tukevin ja kestävin.
Rakennemateriaalina käytetty alumiiniseos ja ruostumattomasta
teräksestä valmistetut saranatapit tekevät siitä markkinoiden vahvimman vaihtoehdon sähkömoottoreille. Perinteisen ”5 eteen / 2 taakse”
nopeudensäädön sekä käännettävän moottoripään ansiosta moottori on helppokäyttöinen, luotettava ja monipuolinen. Uusi, pidempi,
ergonominen jatkettava ohjauskahva ja säädettävissä oleva alumiininen kiinnitysjalusta varmistavat moottorin vaivattoman hallinnan joka
tilanteessa.

R3, käsiohjattava, peräpeilikiinnitys
Malli
R3-30
R3-40
R3-55

Työntövoima Rikin pituus Käyttöjännite
30lb / 13,61kg 30´´ / 76cm
12V
40lb / 18,14kg 36´´ / 91cm
12V
55lb / 24,95kg 36´´ / 91cm
12V

Nopeudensäätö
Kiinnitys
Ovh
Vaihteet 5/2
Alumiini -Peräpeili 199,00
Vaihteet 5/2
Alumiini -Peräpeili 269,00
Vaihteet 5/2
Alumiini -Peräpeili 339,00

-Makeavesikäyttö
-Komposiittiriki

4

www.opm.fi

•

5 nopeutta eteen ja 2 taakse

•

Käännettävä moottoripää keula- ja
peräpeilikiinnitystä varten

•

Uusi ergonominen ja jatkettava ohjauskahva

•

Kallistettava kiinnitys, joka on lukittavissa
seitsemään asentoon

•

Vahva ja kestävä komposiittiriki

•

Moottoriyksikkö jauhepinnoitettua alumiinia
ja terästä

•

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu
potkurivarsi sekä kolmelapainen Machetepotkuri

•

Hiljaisen käynnin ansiosta lähestyt kaloja
huomaamatta

•

Tehokas, läpimitaltaan 8,9 cm:n,
moottoriyksikkö käy viileänä ja kestää
pidempään

•

Yhden kosketuksen pikasäätö syvyydelle

Digital
OMINAISUUDET
R3 Digital -moottorin teknologian avulla voit kalastaa koko päivän ja hallita
venettäsi täydellisesti kaikissa tilanteissa. Akun kesto on jopa viisinkertainen
normaaliin sähköperämoottoriin verrattuna! Portaattoman nopeudensäädön,
pidennettävän ohjauskahvan - jossa vaihteet eteen ja taakse - sekä järeän
perälautakiinnikkeen ansiosta tämä luotettava digitaalisesti ohjattu sähkömoottori sopii juuri sinun veneesi perälautaan. Digital -moottorin akun
kesto on luokkansa paras ja nopeudensäädön tarkkuus hakee vertaistaan.
Tällä moottorilla kalastat pidempään, hiljaisemmin ja juuri sellaisella nopeudella kuin haluat.

•

Portaaton nopeudensäätö

•

Jopa viisinkertainen akun kesto

•

Akkuvarauksen indikaattori

•

Käännettävä moottoripää keulaja peräpeilikiinnitystä varten

•

Ergonominen ja jatkettava ohjauskahva

•

Kallistettava kiinnitys, joka on
lukittavissa seitsemään asentoon

•

Vahva ja kestävä komposiittiriki

•

Moottoriyksikkö jauhepinnoitettua alumiinia ja terästä

•

Ruostumattomasta teräksestä
valmistettu potkurivarsi sekä
kolmelapainen Machete -potkuri

•

Hiljaisen käynnin ansiosta lähestyt kaloja huomaamatta

•

Yhden kosketuksen pikasäätö
syvyydelle

-Valkoinen - merivesikäyttö (45SW)
-Musta - makeavesikäyttö (V55)
-Varustettu akkuvarauksen indikaattorilla
-Komposiittiriki
R3 Digital, käsiohjattava, peräpeilikiinnitys
Malli
		
Työntövoima Rikin pituus Käyttöjännite
R3-45SW-HT36 45lb / 20,41kg 36´´ / 91cm
12V
R3-V55-HT36
55lb / 24,95kg 36´´ / 91cm
12V

Nopeudensäätö
Kiinnitys
Portaaton
Alumiini -Peräpeili
Portaaton
Alumiini -Peräpeili

www.opm.fi

Ovh
439,00
469,00
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Xi3 -keulamoottorit
Malli
		
Makeavesikäyttö
Xi3-55FW54-GPS
Xi3-55FW54-S-GPS
Xi3-70FW54-GPS
Xi3-70FW54-S-GPS
Xi3-70FW60-S-GPS
Merivesikäyttö
Xi3-55SW54-GPS
Xi3-55SW60-GPS
Xi3-70SW54-GPS
Xi3-70SW60-GPS

Työntövoima

Rikin pituus Käyttöjännite Nopeudensäätö Kaikuanturi Pinpoint GPS

Ohjaus

Potkuri

Ovh

55lb / 24,95kg 54´´ / 137cm
55lb / 24,95kg 54´´ / 137cm
70lb / 31,75kg 54´´ / 137cm
70lb / 31,75kg 54´´ / 137cm
70lb / 31,75kg 60´´ / 152cm

12V
12V
24V
24V
24V

Digitaalinen portaaton
Digitaalinen portaaton
Digitaalinen portaaton
Digitaalinen portaaton
Digitaalinen portaaton

Ei
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä

Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä

Langaton kauko-ohjain
Langaton kauko-ohjain
Langaton kauko-ohjain
Langaton kauko-ohjain
Langaton kauko-ohjain

3-lapainen Machete
3-lapainen Machete
3-lapainen Machete
3-lapainen Machete
3-lapainen Machete

1470,00
1640,00
1870,00
2075,00
2075,00

55lb / 24,95kg
55lb / 24,95kg
70lb / 31,75kg
70lb / 31,75kg

12V
12V
24V
24V

Digitaalinen portaaton
Digitaalinen portaaton
Digitaalinen portaaton
Digitaalinen portaaton

Ei
Ei
Ei
Ei

Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä

Langaton kauko-ohjain
Langaton kauko-ohjain
Langaton kauko-ohjain
Langaton kauko-ohjain

3-lapainen Machete
3-lapainen Machete
3-lapainen Machete
3-lapainen Machete

1660,00
1660,00
1900,00
1900,00

54´´ / 137cm
60´´ / 152cm
54´´ / 137cm
60´´ / 152cm

www.opm.fi
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Langaton
Xi5-keulamoottori.
Siinä
insinööritaito
ja kalastus kohtaavat.
Suunniteltu
kalastajille

Käyttövarma
Luotettava
Hiljainen
Voimakas
Tarkka hallinta
Helppokäyttöinen
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MotorGuidella on ilo esitellä langaton Xi5-keulamoottori. Xi5 on merkkipaalu historiassamme. Se
on tulosta uudesta keskittymisestä ja merkittävästä
tutkimus- ja kehityspanoksesta luokkansa parhaiden keulamoottoreiden muotoiluun, tekniseen
suunnitteluun ja valmistukseen.

Xi5 on suunniteltu ylittämään nykypäivän laatutietoisten asiakkaiden odotukset. Se on suunniteltu
olemaan luotettava jokapäiväisessä käytössä ja
kestämään pitkään. Heti käyttövalmiiden langattomien ominaisuuksien avulla kalastajat saavat
käyttöönsä tarkan moottorin ja ohjauksen hallinnan
kaikkialla veneessä. Olemme tehneet siitä myös
erittäin hiljaisen ja silkinpehmeän. Huomaat lisäksi tarkkaan harkittuja yksityiskohtia, jotka tekevät
käytöstä turvallista ja helppoa.

Erinomainen lisäys sarjaamme.
Meillä on myös ilo esitellä erittäin tarkka Pinpoint
GPS-teknologiamme. Pinpoint on saatavilla sekä
alkuperäisvarusteena uuteen Xi5:een, että helposti
asennettavana päivityksenä.

Katso siis tarkemmin Xi5:tä ja Pinpoint GPS:ää.
Uskomme, että ymmärrät, miksi haluamme tarjota
näitä tuotteita asiakkaillemme.

www.opm.fi
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Huippuunsa kehitetty
ohjauksen vaihteisto

Seuraavan sukupolven
digitaalinen teknologia

Uusi digitaalinen teknologiamme tarjoaa
kestävää, vähemmän kuumenevaa tehoelektroniikkaa, joka on 50% entistä tehokkaampaa.
Se myös kerää ja varastoi energiaa, joka
tavallisesti kadotetaan lämpönä. Parantunut
tehokkuus merkitsee pidempää käyttöaikaa
ja akun lataamista harvemmin. Digitaalinen
nopeudensäätö mahdollistaa voiman käytön
pehmeästi ja asteittain, tarkalleen juuri käyttäjän tarvitsemalla tasolla.

Xi5-ohjausvaihteisto on luotettava, hiljainen ja suorituskyvyltään tarkka aina
sen kitkaa ja kulutusta vähentävistä
kuulalaakereista vedeltä ja pölyltä suojaaviin tiivisteisiin ja erittäin jäykkään
akselin tukiputkeen.

Täysin suojattu elektroniikka

Erittäin tehokas elektroniikka on täysin koteloitu huipputeknisellä pinnoitteella, joka tekee siitä veden- ja
pölynkestävän. Siinä on myös suojapiiri, joka ehkäisee
moottoriyksikön vaurioitumisen, jos potkuri juuttuu kiinni.

Tilan ilmaisimet yhdellä silmäyksellä

Xi5:n ohjaimessa on LED-valot, minkä ansiosta kalastajat
näkevät neljän avaintoiminnon tilan nopeasti kaikissa valaistusolosuhteissa. Akun varauksen ilmaisin käyttää erivärisiä
valoja ilmaisemaan kolme akun keston tasoa tosiaikaisesti.

Langaton poljin
tarkkaan hallintaan

Uusi komposiittiakseli

Moottorimalleja, joissa on langaton polkimemme, voit hallita kätevästi jalallasi kaikkialla veneessä.
Intuitiivisella, ammattilaismallisella kanta-varvas-toiminnolla hallitaan erittäin hiljaista ja tarkkaa
ohjausta, joka on kilpailijoitaan
50% nopeampi. Digitaalinen
nopeudensäätö mahdollistaa
poikkeuksellisen hyvät uisteluominaisuudet alhaisilla nopeuksilla ja
pidemmän käyttöajan.

Tiiviistä moottoriyksiköstä
aina erikoispinnoitteeseen,
Saltwater Xi5 on rakennettu
nimenomaan korroosionkestäväksi.
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Uusi komposiittiakseli selviää
mistä tahansa sen eteen tulevasta
esteestä. Se taipuu, muttei taitu.

83/200kHz kaikuluotainanturi

Mallit, joissa on sisäänrakennettu 83/200kHz
kaikuanturi lämpötila-sensorilla, tarjoavat käyttäjälleen markkinoiden johtavaa selkeyttä ja
yksityiskohtia.
-yhteensopiva.

Low-profile kiinnitysjärjestelmä

Parannetussa kiinnitysjärjestelmässä on ajateltu sekä muotoilua, että käyttötarkoitusta. Pohjassa
on käytetty eloksoitua alumiinia korroosion estämiseksi. Laitteistokomponentit ovat kauttaaltaan
ruostumatonta terästä, erittäin luja vipumekanismi mukaanlukien. Ainutlaatuinen nosto- ja laskumekanismi kohdistaa ja ohjaa moottorin yläasentoon ja kiinnittää sen paikoilleen. Lisäturvallisuutta
tuo toinen lukko, joka estää laskun tapahtumisen vahingossa ja siitä johtuvat vauriot. Käyttövoima
kytketään myös automaattisesti pois päältä silloin, kun moottori on yläasennossa.
www.opm.fi

Nopeuden lisääminen
Kurssin lukitus
Kääntyminen vasemmalle
Ankkuri
Ankkurin/reitin
tallennus muistiin
Reitin tallennus

Potkuri päälle/
pois päältä

Vie hallinnan tarkkuuden seuraavalle tasolle

Vakionopeudensäädin
Kääntyminen oikealle

Xi5:een on saatavilla MotorGuiden oma Pinpoint GPSteknologia joko esiasennettuna tai helposti asennettavana
lisävarusteena. Pinpoint saavuttaa uskomattoman tarkan
suorituskyvyn käyttämällä äärimmäisen täsmällisiä GPSvastaanoton ja tarkan hallinnan algoritmeja.

Käsinohjaus
Nopeuden vähentäminen
Toista reitti

Pienen, helppokäyttöisen kaukosäätimen avulla voidaan
hallita seuraavia Pinpoint-ominaisuuksia.
Ankkuri
• Pitää veneen paikoillaan kiinteässä GPS-koordinaatissa
• Tallentaa ja muistaa jopa kahdeksan paikkaa
• Ankkuri-tilassa suunnan ohjausta voidaan käyttää veneen
siirtämiseen mihin suuntaan tahansa 1,5 metrin askelin
Kurssin lukitus
• Ohjaa venettä tiettyyn kompassisuuntaan
Reitti
• Tallentaa ja toistaa jopa kahdeksan reittiä, joiden kunkin
pituus voi olla jopa 6,4km
Vakionopeudensäädin
• Säilyttää GPS-nopeuden kurssia tai reittiä pitkin kuljettaessa

Uusi yhteys on syntynyt!
MotorGuide® ja Lowrance® ovat yhdistäneet johtavat keulakone-, GPS
navigonti- ja Kaikuluotain/karttaplotteriteknologiat tarjotakseen kalastajille
uuden tason toiminnallisuuteen ja veneen hallintaan. Tämä saumattomasti
yhteen integroitu järjestelmä avaa taatusti uusia mahdollisuuksia kalastajille
kaikissa ympäristöissä ja tilanteissa.
HDS-Gen2
Gen2 Touch
Gen3
HDS Carbon
HDS LIVE
Elite Ti 7-12
ELITE Ti2

Edistyksellinen kontrolli ja vapautta kalastaa
Liittäminen NMEA 2000
verkkoon vaatii
MotorGuide NMEA 2000
Gateway Kit johdon
MG-PINPOINT-GATEWAY
(8M0092085)

Kaikki toiminnot, joita hallitaan Pinpoint® GPS kauko-ohjaimella (ankkuri,
siirtyminen, kurssin lukitus, reitin tallennus/toisto ja vakionopeudensäädin)
voidaan käyttää täysin Lowrance HDS-Gen2, Gen2 TOUCH, Gen3, HDS
Carbon, HDS LIVE tai Elite Ti 7-12 ja Elite Ti2 näyttöjen kautta Lowrance
SmartSteer™ ohjelmiston avulla. Mutta kaikki tämä on vasta alkua. Intuitiivinen käyttöliittymä antaa kalastajalle mahdollisuuden luoda uusia tehokkaita
kalastustekniikoita, kun samaan aikaan elektroniikka ja keulamoottori pitävät
huolen veneen hallinnasta. Alla muutamia uusia ja tarkkaan kehitettyjä
toimintoja:
Käytä kaikuluotainnäyttöä määrittääksesi ankkurointi ja kalapaikkoja;
aseta, kelaa historiaa ja navigoi parhaille paikoille suoraan kaikuluotaimen näytön kautta

Xi5, Xi3
Pinpoint GPS

Käytä karttaplotterinäyttöä navigoidaksesi uutta reittiä tai palataksesi tiettyyn kohtaan kuljetulla reitillä.
Käytä ja muokkaa seuraavia kalastustoimintoja luodaksesi vaihtelevaa liikettä vieheisiin: U-käännös, C-käännös, Spiraalikäännös,
Siksak, Neliö ja S-mutkittelu.

www.lowrance.eu/fi
www.opm.fi
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Xi5 -mallisto
Merivesi

Makeavesi

Xi5-55FW54-S-GPS

Xi5-55SW54-GPS

Xi5-80FW54-S-GPS

Xi5-55SW60-GPS

Xi5-80FW60-S-GPS

Xi5-80SW60-GPS

Xi5-105FW60-S-GPS

Xi5-105SW60-GPS

Xi5-105FW72-GPS

Xi5-105SW72-GPS

Xi5 -keulamoottorit
Malli
		
Työntövoima
Makeavesikäyttö
Xi5-55FW54-S-GPS 55lb / 24,95kg
Xi5-80FW54-S-GPS 80lb / 36,29kg
Xi5-80FW60-S-GPS 80lb / 36,29kg
Xi5-105FW60-S-GPS 105lb / 47,63kg
Xi5-105FW72-GPS
105lb / 47,63kg
Merivesikäyttö
Xi5-55SW54-GPS
55lb / 24,95kg
Xi5-55SW60-GPS
55lb / 24,95kg
Xi5-80SW60-GPS
80lb / 36,29kg
Xi5-105SW60-GPS 105lb / 47,63kg
Xi5-105SW72-GPS 105lb / 47,63kg
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Rikin pituus Käyttöjännite Nopeudensäätö Kaikuanturi Pinpoint GPS
54´´ / 137cm
54´´ / 137cm
60´´ / 152cm
60´´ / 152cm
72´´ / 183cm

12V
24V
24V
36V
36V

Digitaalinen
Digitaalinen
Digitaalinen
Digitaalinen
Digitaalinen

Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä

Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä

54´´ / 137cm
60´´ / 152cm
60´´ / 152cm
60´´ / 152cm
72´´ / 183cm

12V
12V
24V
36V
36V

Digitaalinen
Digitaalinen
Digitaalinen
Digitaalinen
Digitaalinen

Ei
Ei
Ei
Ei
Ei

Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä

www.opm.fi

Ohjaus

Langaton poljin/GPS kauko-ohjain
Langaton poljin/GPS kauko-ohjain
Langaton poljin/GPS kauko-ohjain
Langaton poljin/GPS kauko-ohjain
Langaton poljin/GPS kauko-ohjain

GPS-kauko-ohjain
GPS-kauko-ohjain
GPS-kauko-ohjain
GPS-kauko-ohjain
GPS-kauko-ohjain

Potkuri

Ovh

3-lapainen Machete
3-lapainen Machete
3-lapainen Machete
3-lapainen Machete
3-lapainen Machete

2060,00
2520,00
2520,00
2635,00
2635,00

3-lapainen Machete
3-lapainen Machete
3-lapainen Machete
3-lapainen Machete
3-lapainen Machete

2020,00
2020,00
2305,00
2385,00
2386,00

Xi3 ja Xi5 -tarvikkeet

MG-BRACKET-ALU
• Pikakiinnitysalusta
• Alumiinia
Ovh 169,00

MG-PINPOINT-REMOTE
• Pinpoint GPS kauko-ohjain
Ovh 186,00

MG-PINPOINT-GATEWAY
• NMEA2000 verkon liitosjohto
Motorguiden Xi3 ja Xi5 malleihin,
joissa Pinpoint järjestelmä
Ovh 312,70

MG-ACC-KIT

MG-BRACKET-NYLON

• MotorGuide asennuspaketti
• Sis. Alumiinisen pikakiinnitysalustan, 60A sulakkeen sekä
virtaplugin ja recepin
Ovh 189,00

• Pikakiinnitysalusta
• Komposiittia
Ovh 95,00

MG-WIRELESSREMOTE

MG-PINPOINT-SYSTEM

• Pinpoint GPS navigointijärjestelmä
• Sisältää kauko-ohjaimen ja gps antennin
Ovh 929,00

TA-BL2U-T

N2K STARTER KIT

• Sinisen kaikuanturin
• NMEA2000 aloitussarja
liittimen adapteri
• Langaton kauko-ohjain, • Sis. virtajohdon, 60cm/4,5m joh- Lowrance Elite/Mark
dot, 2x T-liitin, 2x terminaattorit
laitteisiin (uniplug)
2,4GHZ
Ovh 109,00
Ovh 59,00
Ovh 117,00

MG-WIRELESS-FOOT
• Langaton poljin, 2,4GHZ
Ovh 321,00

MotorGuide potkurit

MG-ZINC-KIT

• Potkurin sinkkianodisarja
Xi3 / Xi5
Ovh 22,00

MG-BLADE-2-PLASTIC
• Kaksilapainen potkuri
• Muovia
Ovh 54,00

MG-BLADE-3-MACHETE
• Kolmelapainen potkuri
• Muovia
Ovh 52,00

MG-BLADE-3-ALU
• Kolmelapainen potkuri
• Alumiinia
Ovh 86,00

MG-PROP-TOOL

• Työkalu potkurin vaihtoon
• Mukana kaksi sokkaa ja mutteri
Ovh 24,00

MotorGuide varaosat ja tarvikkeet
MG-MOUNTING-KIT

• Moottorin kiinnityssarja
• Vaimentaa iskuja ja suojaa
elektroniikkaa
Ovh 22,00

MG-QUICK-CLAMPS

• Pikaliittimet akkuun, Heavy Duty
• Nopea akun irroitus, lataus ja säilytys
Ovh 28,00

MG-50AMP-FUSE
• Automaattisulake, 50A
Ovh 24,90

MG-60AMP-FUSE
• Automaattisulake, 60A
Ovh 57,00

MG-POWER-PLUG

• Virtaplugi 12V, 24V tai 36V
Ovh 22,00

MG-EXTENSION-TELE
MG-EXTENSION-14

• 35cm jatkovarsi sähkömoottorin
kahvaan
Ovh 28,00

MG-6GAUGE-CABLE
• 6-neliön akkujohto kahden
akun yhdistämiseen
• 50A manuaalisulakkeella
Ovh 44,00

MG-POWER-RECEP
• Vastakappale MGPOWER-PLUG -liittimelle
Ovh 29,00

MG-RAM-STABILIZER

• Keulamoottoriin 1,5” pallokiinnikeosa
• Suojaa moottoria kuljetuksen aikana
kovissa olosuhteissa
• Sopii MB-8, RAM-111-B,
RAM-LO11 telineisiin. Ovh 51,00
www.opm.fi

• 35-60cm teleskooppijatkovarsi
sähkömoottorin kahvaan
Ovh 42,00

MG-RAM-LONG

• Keulamoottorin RAM tukivarsi 30cm
• Sopii MG-RAM-STABILIZER 1,5”
pallokiinnikkeeseen. Ovh 135,00

MG-RAM-STANDARD

• Keulamoottorin RAM tukivarsi 18cm
• Sopii MG-RAM-STABILIZER 1,5”
pallokiinnikkeeseen. Ovh 132,00
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OPM International Oy
Niinistönkatu 1, 05800 Hyvinkää
puh 09-2790460
fax 09-27904646
info@opm.fi

www.opm.fi
www.facebook.com/OPMINTERNATIONAL
YouTube : OPM Kalastuskanava

