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Technická specifikace
REPLAY 380 PRO / REPLAY 420 PRO
-

rafty navržené pro profesionální použití v extrémních podmínkách,
kompaktní rozměry a nízká hmotnost,
pohon pádly,
vysoká odolnost a skvělé jízdní vlastnosti na klidné i divoké vodě,
samovylévací dno,
odborný servis v ČR,
výroba a materiály výhradně s původem v EU.

Rafty Replay 380 a Replay 420 jsou plavidla poháněná pádly, mají odolnou a tuhou
konstrukci, veliký vztlak a dobře se s nimi manévruje. Rafty jsou lehké pro snadnou manipulaci,
přenášení a spouštění na vodu v nepřístupném terénu. Design a plynulé tvary zajišťují dobrý výkon
a ovládání na klidné i rychle tekoucí vodě. Dvě řady otvorů po stranách v podlaze zajišťují okamžité
odtékání vody ze člunu při jeho zalití.
Rafty Replay 380 a Replay 420 jsou vhodné všude tam, kde je třeba rychle zasáhnout na
krátkou nebo střední vzdálenost a kde není potřeba člun s motorem. Mohou to být zejména zásahy pod
jezem, na rybnících a menších vodních plochách při záchraně osob nebo zvířat. Výborně jsou
použitelné při zásazích na tekoucí vodě, divoké vodě do obtížnosti WW 4, na mělké vodě
s překážkami nebo při povodních. V zimě se dá použít při zásazích na ledu jako sáně nebo podpůrná
plošina.

Technická data REPLAY 380 PRO:
Délka vnější [cm]
Šířka vnější [cm]
Délka vnitřní [cm]
Šířka vnitřní [cm]
Počet vzduchových komor
Maximální nosnost [kg]
Maximální počet osob
Hmotnost netto [kg]

380
165
287
69
3+2
650
5
33

Technická data REPLAY 480 PRO:
Délka vnější [cm]
Šířka vnější [cm]
Délka vnitřní [cm]
Šířka vnitřní [cm]
Počet vzduchových komor
Maximální nosnost [kg]
Maximální počet osob
Hmotnost netto [kg]

420
165
327
69
3+2
700
6
35
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