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TurboSwing XM
Producent: TurboSwing

Pris: Kr. 3.200

Beskrivelse
TurboSwing XM passer til 30-50hk

Optimal vandskitræk til din påhængsmotor
Op til 20 hk mere trækkraft
Brændstoføkonomi
Beskytter motoren (sikkerhed)
For alle mærker af påhængsmotor
Universal montering på motorkonsollen
Gør båden retningsstabilt og manøvredygtig
Holder slæbetov godt stykke over kølvandet
Autotrim, højdejusterbar
Slæbetov let at hægte af og på
Trækstangen kan hurtigt fjernes

TurboSwing Twin for twin motorer

Hvad er TurboSwing ®
Det Turboswing er den ideelle løsning for rib's og lystbåde, og giver dig den
ultimative vandski, wakeboarding oplevelse. Det er en trækbøjle, der kan installeres på m
otorkonsollen ved brug af kun to bolte, uden at du behøver at fjerne udenbords motoren f
ørst. Træktovet er fastgjort til EZpulley ™, der kører jævnt omkring
motorhjelmen. TurboSwing giver en perfektretningsstabilitet og reaktion, et træktov,
der altid forbliver over kølvandet, enlavere planing hastighed og en højere
tophastighed. Det betyder, at føreren har fuld kontrol og større
komfort. Skiløberen bevægelser og tricks bliver lettere og giver en bedre oplevelse.
Mere trækkraft
TurboSwing giver yderligere 10 til 20 hk trækkraft. Normalt denne trækkraft er tabt på
grund af zigzag bevægelser af båden forårsaget af sideværts trækskabt af skiløber. På
grund af TurboSwing skal føreren ikke lave så store styrekorrektioner.
Lavere brændstofforbrug
Brændstofforbruget går ned, mens båden har en bedre balance og forbliverfladere på
vandet, uanset dets hastighed.
Mere sikkerhed
Mere kontrol og mere stabilitet står for mere sikkerhed. TurboSwing øger sikkerheden for
de mennesker i vandet. I en nødsituation, kan du bruge bøjlen til at skubbe dig væk
fra motoren. Desuden beskytter TurboSwing den værdifulde motorhjelm i tilfælde af en
kollision.

Nem installation
TurboSwing er nemme at installere uden at beskadige båden med de samme
beslag bolte og en stabiliserende bolt på hver side.
TurboSwing trækstang kan indstilles i højden ved hjælp af blot én bolt på hver af de
to beslag og kan fjernes på få sekunder.

Manual

https://turboswing.com/media/pdf/TurboSwing-Installation-Instructions.pdf

Installations Video
https://www.youtube.com/embed/NUtEEBIZFYc
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