
 

 

 

LODNÍ ŠROUBY MICHIGAN 
LODNÍ ŠROUBY S PRYŽOVOU HLAVOU 

Mosazná hřídel 

Hlava 
s pryžovým 
tlumičem 

Řez lodním šroubem a 
sestava pouzdra 

LODNÍ ŠROUBY XHS™ (SE ZAPUŠTĚNOU HLAVOU) 

LODNÍ ŠROUBY PRO VODNÍ LYŽOVÁNÍ A VLEČNÉ 

Nové a inovované lodní šrouby pro vlečné 
čluny Ambush 4, 100% obráběné na 
CNC obráběcích strojích kvůli co největší 
přesnosti a stálosti. 

Lodní šrouby Dyna-Jet s výdutí pro čluny 
pro vodní lyžování poskytují mimořádnou 
pevnost, menší poddajnost a větší 
životnost. 
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KÝ ČLUN 

ČLUN DO 
ZÁTOK 

MICHIGAN MATCH® 
 

Poskytujeme vám úspory ve formě lodního šroubu 
vysoké kvality, lepšího výkonu, který standardně stojí 
méně než lodní šroub výrobce motoru, který 
nahrazujete. Každý lodní šroub Michigan Match má 
mosaznou hřídel NAVAL s hlavou s pryžovým 
tlumením, která absorbuje náraz a pnutí způsobené 
řazením rychlostí.  Pryžové pouzdro je určené 
k volnému otáčení za výrazných nárazů, čímž snižuje 
možnost poškození dolní jednotky.  
 
• Lepší práškový nástřik a robustní pouzdro 
• Dokonalý výměnný lodní šroub 
• Dodává se v hliníku a nerezové oceli 

VORTEX™ 3LISTOVÝ 
 

Hliníkový lodní šroub s vysokým výkonem využívající 
systém výměnných hlav XHS. Svými vlastnostmi, jako 
je vysokovýkonná geometrie listů, přesně vyvážené 
listy a práškový nástřik s vysokým leskem plus 
zaměnitelnost se systémem Mercury Flo-Torq II™, je 
Vortex XHS™ skvělou volbou pro uživatele lodí jako 
výměnný nebo náhradní lodní šroub.  

 
• Použití se 6/8válcovými motory (stoupání 15“ – 21“) 
• Použití se 4válcovými motory (stoupání 15“ – 21“) 
• Použití s motory 20-70 HP (stoupání 9“ – 17“) 
• Všechny jsou pravotočivé 

 
VORTEX™ 4LISTOVÝ 
 

Pro rychlejší hladinovou rychlost, lepší manipulaci a 
akceleraci. Tyto hliníkové, 4listové lodní šrouby 
Vortex jsou skvělou alternativou pro srovnatelné 
3listové lodní šrouby; nabízejí zlepšený výkon při 
vlečení vodních lyžařů, osob na nafukovacích 
pneumatikách, kneeboardech a wakeboardech. 

 
• Vysokovýkonná geometrie listů 
• Přesný provoz 
• Použití se 6/8válcovými motory (stoupání 16“, 
18“, 20“) 
• Použití s motory 20-70 HP (stoupání 8“ – 10“) 
• Všechny jsou pravotočivé 

RAPTURE XHS™ 

Lodní šrouby z nerezové oceli! Řada Rapture XHS™ 
se vyznačuje konstrukcí s vysokým sklonem a 
progresivním stoupáním, což zajišťuje optimální 
kombinaci rozjezdu ze stání, akceleraci, zvednutí přídě 
a nejvyšší rychlosti. Osvědčená kombinace výkonu a 
trvanlivosti, která probudí váš člun s vestavěným nebo 
závěsným motorem. Jsou určeny pro použití systému 
hlav XHS firmy Michigan Wheel nebo systému hlav 
Flo-Torq II™ firmy Mercury. 
• Vysokovýkonná geometrie listů 
• Použití se 6/8válcovými motory (stoupání 15“ – 25“) 
 pravotočivé a levotočivé. 
• Použití se 4válcovými motory (stoupání 15“ – 21“), 
pravotočivé 
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POBŘEŽNÍ 
PRO JEDNU 

OSOBU 

POBŘEŽNÍ 
PRO DVĚ 
OSOBY

SPORTOVNÍ 
ČLUN PRO 1 

OSOBU 

SPORTOVNÍ 
ČLUN PRO 

DVĚ OSOBY

PONTON ČLUN PRO 
VODNÍ 

LYŽOVÁNÍ

RODINNÁ 
VÝLETNÍ 

LOĎ

OBYTNÝ 
ČLUN 

PRACOVNÍ 
ČLUN 

PRAMI-
CE 
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BALLISTIC™/3 a 4listový 
 

* Držitel zlaté medaile * 
časopis Bass & Walleye Boats 

únor 2004 
 

Vysokovýkonný nerezový lodní šroub s osvědčeným 
výkonným hrotem pro špičkovou účinnost. Kombinace 
hrotu a výduti listu zlepšuje záběr a snižuje ztráty 
výkonu způsobené tvorbou dutin. Vysoce vypouklé 
profily listů zajišťují vyšší rychlost a lepší zvednutí 
přídě. 
 

• Zkosené náběhové hrany minimalizují brždění 
• Výkonové charakteristiky lodních šroubů závodního 
typu 
• Zachovává optimální pevnost a tloušťku listů. 

APOLLO XHS™/ 3listový 
NOVINKA! Vysoce leštěný nerezový lodní šroub 
s nejvyšším výkonem. Určený pro použití systému hlav 
XHS firmy Michigan Wheel nebo systému hlav Flo-
Torq II™ firmy Mercury. 
 

Standardní 3listový lodní šroub lze využít u 
standardních závěsných a vestavěných motorů. 
 
• 30-70 HP – stoupání  12“ – 15“, pravotočivý 
•  4dobé motory OB – stoupání 15“ – 21“, pravotočivé 
a levotočivé 

APOLLO XHS™/ velký průměr 
3listový lodní šroub s velkým průměrem je výborný 
pro těžší aplikace vyžadující větší plochu listů. 
 
• Vysokovýkonná geometrie listů 
•  4/8dobé motory (stoupání 15“ – 23“), pravotočivé a 
levotočivé  
 

APOLLO XHS™/ 4listový 
4listový lodní šroub zlepšuje startovní výkon u těžších 
zatížení a je vynikající k vlečení při vodních sportech. 
 
• Vysokovýkonná geometrie listů 
•  4/8dobé motory (stoupání 16“ – 22“), pravotočivé a 
levotočivé 
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