Dog Leg - elektrický golfový nosič holí
Dog Leg je elektrický golfový nosič holí („Caddy“), který Vám
nabídne nové potěšení ze hry. Je vyroben z nerezové oceli v
minimalistickém, nadčasovém designu a je vybaven moderním
procesorovým ovládáním. Speciální skládací konstrukce umožňuje
jeho složení a rozložení během několika málo sekund. Neméně
důležité je, že v rozloženém stavu jeho výška nepřesahuje 5 cm.
Potom se nelze divit, že není žádný problém ho přepravit téměř v
každém "sporťáku". Jeho řídící tyč s rukojetí lze snadno přizpůsobit i
Vaší výšce. Všechny funkce Dog Legu, jako rychlost, parkovací brzdy
ovládáme palcem tj. jedním tlačítkem na řídící tyči. Tím je zajištěna
jednoduchá a bezpečná obsluha pro praváky i leváky. Dva silné
elektromotory (300W) obstarávají nerušený provoz.
Elektronické procesorové řízení kontroluje a hlídá motory, které
jsou propojené samosvorným diferenciálem, který protáčí kola při
rozdílné potřebě výkonu. Zároveň udržuje nastavenou konstantní
rychlost, brzdí z kopce a kontroluje baterii Dog Legu. Použitá
baterie typu Li-Ion má kapacitu 15,4 Ah. Její energie (po úplném
nabití) je dostatečná k absolvování 27 jamkového golfového hřiště s
relativně těžkým profilem.
Uvedené parametry garantují optimální komfort, jak při hře na
golfovém hřišti, tak i při transportu Dog Legu cestou na golf a zpět.
Parametry a vlastnosti:
Provedení:
Rozměry:
Hmotnost:
Hmotnost:
Nosnost:

Vstup nabíjení:
Zdroj energie:

Doba provozu:
Doba nabíjení:
baterii)
Indikace:

Barva:

elegantní a odolné kovové tělo
(64,5 x 69,5 x 5) cm
10,5 kg
6,5 kg (bez baterie)
až 25 kg

konektor nabíjení
baterie14,8V/15,4Ah
s vypínačem, indikací
a elektronikou
až 27 jamek - po úplném nabití
12hod (při vybité

ON-zapnuto
LED
BATT-stav interní baterie LED
CHRG-průběh nabíjení
LED
nerez lesk, nerez mat
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 golfový vozík „Dog Leg“ sestavený
 "golf-bag" od Bennigtonu
 držák na „Scorecard“
 baterie 14,8V/15,4 Ah, s vypínačem,
indikací a elektronikou
 nabíječka (na 230V/50Hz) nebo
nabíječka do autozásuvky 12V (objednávka)
 montážní a ostatní příslušenství
 zadní kola
 nerezová nosná trubka s elektromotory
 přední kolo

Design & technologie
Elektrický golfový vozík svým nadčasovým a minimalistickým designem na každém
golfovém hřišti zaujme. Udělá Vám trvalé potěšení nejen dobrým design, ale i
dalšími možnostmi. Na jeho vývoji se podíleli nejen kvalifikovaní techničtí
pracovníci, ale i náruživí golfisté.
Hlavními atributy konstrukce jsou: spolehlivost, jednoduchá přeprava, rychlé
uvedení do provozu a složení při odjezdu, bezúdržbovost, jednoduchý servis a
snadná výměna důležitých částí.
Spolehlivost
Nadstandardní elektrický golfový vozík musí v průběhu roku a za každého počasí
spolehlivě sloužit svému uživateli.
Právě kvůli tomu je Dog Leg postaven z leštěné nebo matované nerezové oceli.
Zpracování povrchu odpovídá té nejlepší golfové praxi.
Přednosti: konstrukce Dog Leg odpustí i nešetrné zacházení během přepravy.
Set a jeho složení
Dog Leg zabírá malý objem a lze ho složit několika naučenými pohyby do stavu, ve
které stačí nasunout kola, zajistit ovládací šrouby, připojit a upevnit baterii.
Nakonec naložíme a zafixujeme golfový vak a jsme hotovi.
Celá procedura netrvá ani minutu a pak můžeme vyrazit na golfové hřiště.
Transport možný i ve "sporťáku"
Velmi důležitá je i další přednost tohoto elektrického golfového vozíku. Nejde jen
o služby v golfovém resortu, ty jsou samozřejmostí, ale i o jednoduchou přepravu
na golf a zpět. Dog Leg je jako perfektní skládačka a po složení není vyšší než 5 cm.
Servis a opravy
Bezúdržbový provoz.
Hnací soustava obsahuje dva švýcarské motory a německý hnací mechanismus,
které jsou uloženy uvnitř trubkové konstrukce a jsou stejně bezúdržbové jako
náboje kol. Celé procesorové řízení je pak součástí skříně baterie. Elektronika je
tak chráněna i v případě rušení. Při výměně se vyjímá jen samotná baterie.
Výkon a výdrž.
Plný výkon Dog Legu stačí na 27 jamkové kopcovité hřiště. Dog Leg je vybaven
silnou baterií s kapacitou 15,4 Ah.
Speciální motory (300 W) překonají tiše a s lehkostí každé běžné stoupání. Golfový
vozík s takovýmito vlastnostmi není na trhu běžný.
Baterie a nabíječka baterieLi-Ion baterie 14,8 V / 15,4 Ah je umístěna spolu se řídící elektronikou ve speciální
skříňce. Připojení je umožněno krátkým připojovacím kabelem se zástrčkou.
Hmotnost baterie je 1,9 kg. Nabíječka je součástí dodávané sestavy.
Doobjednat lze i dobíječku pro autozásuvku -12V.
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