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DRIVE-ON PORT – parkovací pontón na vodné skútre 

Technický popis 

Parkovací pontón Drive-On port pozostáva z 3 hlavných komponentov (štandardná verzia). Jeho modulárna 
štruktúra vám umožňuje rozšíriť ešte viac váš Drive-On port. Je vyrobený z polyetylénu, ktorý je pevný, 
odolný voči korózii a mechanickému poškodeniu. Tvarovaná konštrukcia a nájazdové valčeky poskytujú 
stabilnú oporu pre vodný skúter. Vrchný povrch je protišmykový. Drive-On port je určený pre dvoj až troj 
miestne vodné skútre. Je vybavený dvoma kýlovými valčekmi, ôsmimi trupovými valčekmi a tiež úponom na 
zaistenie vodného skútra. Môžete ho pripevniť spredu alebo zboku k doku. 

Základné technické údaje 

Parameter 

Rozmery 

Váha 

Hodnota 

d: 400 cm x Š:148.5 cm x v: 32.5 cm 

165 kg 

1 

2 

Maximálna nosnosť 770 kg 

Spájanie Drive-On Port k  iným pontónom: 

Valčekové konzoly, OC 
konektory 

Univerzálna kovová 
spojka 

Kovové pólové spojky pre 
plavákové sekcie WP 



 

PRICE LIST 

PART NAME - CODE 
EUR/ks 

Drive-On Port (predná časť – stred – koniec) 1.700 € bez dph / 2.040 € s dph 

Stredná časť s 2 ks spojkami NL 1.187,50 € bez dph / 1.425 € s dph 

207,50 € bez dph / 249 € s dph Sada 2 univerzálnych kovových pólových spojok 
(pre prístavisko alebo drevené mólo) s valčekovými 
Konzolami OC 

 
Náklady na dopravu budú kalkulované individuálne a pripočítané k EXW 
cenám. 

Štandardná farba: svetlá šedá 

Hot chilli lode, s.r.o.,Prístavná 5542/12, 821 09 Bratislava 
www.hotchillilode.sk, predaj@lodi.sk +421 910 569 933 

Výhody Drive on Dock:

- chráni váš vodný skúter pred poškodením počas parkovania, nakladania, prepravy
- ľahký prístup na vode k vášmu vodnému skútru ( PWC)
- jednoduchšie udržiavanie PWC v čistote
- možnosť kontroly vášho PWC na vode
- valčeky pre jednoduchý nájazd a zjazd
- jednoduchá inštalácia, montáž, demontáž
- jednoduchá preprava v rozloženom stave
- jednoduché rozšírenie pridaním ďalších sekcií
- protišmykový pochôdzny povrch
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