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Shimano BANTAM 151HG A Left NEW 2022
Cena

1 659,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Opis produktu

Link do strony producenta:
https://fish.shimano.com/ja-JP/product/reel/baitlurecasting/a075f00003ihbm1qai.html#Specifications
https://fish.shimano-eu.com/content/fish/eu/pl/pl/homepage/Product-detail.P-BANTAM_A.html
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Shimano Bantam A to nowoczesny multiplikator niskoprofilowy o kompaktowych rozmiarach, zaprojektowany do
łowienia na małe i średnie przynęty, cechujący się wzmocnioną konstrukcją zewnętrzną i wewnętrzną oraz
zastosowanym szeregiem rozwiązań technologicznych, wpływających bezpośrednio na jego gładką i cichą pracę.
• Obudowa multiplikatora Bantam A została wykonana z jednego kawałka aluminium w technologii odkuwania
na zimno HAGANE, w konstrukcji CoreSolid, oferując ponadprzeciętną wytrzymałość i sztywność, przekładające
się bezpośrednio na lepsze czucie przynęty i brań. Długa, aluminiowa, podwójna korba pozwala wycisnąć z
mechanizmów napędowych pełen potencjał, czyniąc ten multiplikator wyjątkowo wszechstronnym. • We
wnętrzu pracują najlepsze mechanizmy Shimano, oparte o technologię napędu mikromodułowego. To niewielkie
zębatki o mikroskopijnych zębach, które efektywnie przekazują moc włożoną w korbę wprost na główną
przekładnię oraz szpulę. Ich zastosowanie sprawia, że multiplikator pracuje wyjątkowo cicho i gładko, nawet
pod dużym obciążeniem. Równie istotny dla właściwej mocy modelu Bantam A jest układ napędowy Infinity
Drive. To nowy, opatentowany przez Shimano system, wykorzystujący specjalną konstrukcję napędu, dla
osiągnięcia jak najlepszej wydajności pod ciężarem. System ten sprawia, że nawet pod dużym ciężarem,
multiplikator zachowuje pełną funkcjonalność, pozwalając zwijać kolejne metry linki bez wkładania dużej siły w
korbę. • System rzutowy to połączenie naszych najlepszych technologii, znanych z topowych modeli
multiplikatorów. SVS Infinity pozwala na 6-stopniową regulację siły hamowania szpuli, dając wyjątkowo
precyzyjne ustawienia względem stosowanej przynęty. Ultralekka szpula MGL III rozpędza się wyjątkowo
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szybko, pozwalając na oddawanie dalekich i precyzyjnych rzutów. Jest ona wspierana systemem Super Free
Spool, eliminującym tarcie powstające na jej krawędziach. Dodatkowo, ustabilizowanie łożyska szpuli (Silent
Tune) sprawia, że nie wpada ona w wibracje, co również ogranicza tarcie podczas rzutu i wycisza cały
mechanizm. • Bantam A jest dostępny w 3 wersjach przełożenia: najbardziej uniwersalnym przełożeniem
standardowym; szybkim przełożeniem HG, odpowiednim do łowienia na jerki oraz woblery w twitchingu; bardzo
szybkim XG, odpowiednim do łowienia w opadzie oraz na jerki. To wyłącznie nasza rekomendacja. Wspomniana
już jednoczęściowa obudowa, połączona z mocnymi elementami napędowymi i mocnym hamulcem carbonowym
sprawia, że multiplikator ten można wykorzystać na wiele sposobów, w wielu technikach łowienia.
Ograniczeniem jest wyłącznie wasza wyobraźnia.
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