Jet Ski Platformları
www.pmsdockmarine.com

JETPORT

Yüzdürme
Uzunluk
Gen şl k
Yüksekl k
Ağırlık

: 1200 kg
: 396 cm
: 147 cm
: 38 cm
: 180 kg

Denizlerde, göllerde, nehirlerde kendinize özel alan yaratmanızı sağlayan JETPORT su
seviyesindeki değişimlere göre hareket ederek rüzgar ve dalgalara karşı korur. Üzerindeki tahliye
delikleri sayesinde ürününüzün yeterince kuru kalmasına yardımcı olur. Adaptör yardımı ile diğer
iskeleler ile bağlanabilir. Böylece kişiye uygun çözümler sunabilmektedir.
Jet Ski’nin su ile temasının kesilmesini sağlayan JETPORT sayesinde jet ski üzerine deniz
canlılarının yapışması ve yosun oluşumu engellenir.
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JETPORT PLUS

Yüzdürme
Uzunluk
Gen şl k
Yüksekl k
Ağırlık

: 1000 kg
: 386 cm
: 147 cm
: 38 cm
: 160 kg

Jetskinin modeline göre tekerleklerin pozisyonu ayarlanabilir.
Jetport’un önünde bulunan iki adet braket yuvası sayesinde extra bağlantı parçasına gerek kalmaz.
Zincir/halat ile bağlantı yapılacaksa PE kapak ile kapatılabilir. ( CDS-14000 )
Kazığın sisteme zarar vermemesi için PE koruyucu kılıf tasarlanmıştır ( Sleeve )
Stopper üzerindeki tutma kulpuna jetski bağlanabilir.
Dizayn yükün tabana daha iyi dağılmasını sağlar, rijitlik kazandırır.
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JETPORT MAX

Yüzdürme
Uzunluk
Gen şl k
Yüksekl k
Ağırlık

: 1340 kg
: 386 cm
: 196 cm
: 38 cm
: 205 kg

Su üzerinde kendinize özel alan yaratmanızı sağlayan JET PORT MAX su seviyesindeki
değişimlere göre hareket ederek jet ski güvenliğini sağlar. Genişliğinin arttırılması sayesinde üç
kişilik jet skiler park edilse bile kişiye hareket alanı bırakır. Üzerinde bulunan tekerleklerin yeri,
kullanılan ürüne göre değiştirilerek ürüne uygun hale getirilebilir. Bu sayede iniş-çıkış anında
ürüne ve Jetskiye zarar verilmesi engellenmiş olur. Sağ ve sol kısmında bulunan çapı 9 cm olan
alan sayesinde ekstra bir bağlantı parçasına gerek kalmadan duvar ya da iskeleye bağlanabilir.
Kullanılacak kazığın sisteme zarar vermemesi için özel PE parça üretilmiştir. Bu bağlantı yerinin
kullanılmayacağı durumlarda kapak ile kapatılarak daha estetik bir görüntü kazanması sağlanır.
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JET SKI İÇİN BOATLIFT

Yüzdürme
Uzunluk
Gen şl k
Yüksekl k
Ağırlık

: 1200 kg
: 400 cm
: 200 cm
: 38 cm
: 284 kg

Boatlift platform sayesinde teknenizi kolaylıkla su üzerine park edebilirsiniz. Boatlift’e isteğe bağlı
olarak elektrikli ya da makara sistemli el vinçleri yerleştirilebilir. Ürün, tekne ya da botunuzu
tamamen su içinde kaldığında oluşabilecek hasarlardan koruma amacıyla tasarlanmıştır.
4 ila 10 metreye kadar olan tekneleriniz için uygun sistemler yaratılır. Bunun yanında JET-SKI’ler
için de kullanılabilmektedir. BoatLift yan kısımlarındaki yürüme yolları ihtiyaca göre büyütülebilir.
BoatLift tekne platformlarımız, Rotodock ve Sunnydock sistemleri ile uyumludur.
Teknelerin BoatLift üzerine motor gücü kullanılarak veya sisteme monte edilmiş vinç yardımı ile
rahat iniş ve çıkış yapmaları sağlar.
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