
Nabídka zařízení pro rádiový orientační běh 
(duben 2012) 

 
(Ceny jsou uvedeny v Kč a jsou koncové - firma není plátcem DPH.) 

Přijímače:

 COMPACT 3,5F 2490,-
přímosměšující přijímač 3,5 MHz

 SUPERFOX3,5GX 4900,-
špičkový superhet 3,5 MHz

 SUPERFOX145E 5200,-
superhet 144 MHz

 MONITOR MINI 1400,-
přijímač pro obsluhu na odposlech vlastního vysílače, 144/3,5 MHz

 FINDER09 3000,-
NOVÉ! do přijímačů SUPERFOX3,5GX a SUPERFOX145E lze vestavět modul elektronického

kompasu s pamětí a akustickým výstupem do sluchátek.

Vysílače:

 MICROFOX HF 1650,-
miniaturní vysílač 3,5 MHz, možnost nastavení frekvence, kódu, časování

(zvláště vhodný pro soutěže ve foxoringu)

 MICROFOX VHF 1650,-
miniaturní vysílač 144 MHz, možnost nastavení frekvence, kódu, časování

 TRAINER 2007 5900,-
automatický vysílač 3,5+144 MHz, vhodný pro trénink a vnitrostátní soutěže, výkon 1W, 
časová základna, Li-Ion akumulátor, 16 kanálů na 3,5 MHz a 4 kanály na 144 MHz

 CONTEST2007 11800,-
hi-tech automatický vysílač pro nejvyšší nároky, možnost nastavení frekvence, výkonu, 
časování a kódu, RTC, automatický anténní tuner, výkon 3W, odolné provedení

 PGMCONTEST   5000,-
NOVÉ! USB PC programátor sady vysílačů CONTEST2007 umožňuje nastavení všech parametrů, 

synchronizaci hodin, uložení a nahrání nastavení do/ze souboru

Další zařízení, příslušenství, modifikace

 Startovací zařízení MINISTART 3 1800,-
 USB PC programátor PGMCONTEST pro sadu vysílačů CONTEST 5000,-
 Nabíječ N28 pro 2 přijímače   450,-
 Nabíječ SN12 pro sadu vysílačů TRAINER07 nebo CONTEST2007 1500,-
 Tester akumulátorů přijímačů  T810   340,-
 Sluchátka SL28 dynamická   400,-
 Sada zámků na ochranu techniky pro ROB v lese, 1m lanko, sjednocené klíče   290,-/kus
 Sada prvků pro C144/145/145E   250,-
 Sada prvků pro SF145E   390,-
 Prutová anténa pro C3,5/SF3,5/C3,5F/SF3,5F/SF2002       15,-
 Vysílací všesměrová anténa 144MHz pro vysílače TRAINER/CONTEST   490,-
 anténa 3,5 MHz + protiváha pro vysílače TRAINER/CONTEST    120,-
 přijímač  bez akumulátoru, držák na 9V baterii  -120,-
 příplatek za akumulátor pro COMPACT 3,5F   320,-
 rozšíření SF3,5GX nebo SF145E o elektronický kompas 3000,-

Další informace, objednávky:  

Ing. Jiří Mareček, Obřanská 593, 664 01 Bílovice nad Svitavou
tel. 602531222, e-mail  marecek@ok2bwn.cz, website http://www.ok2bwn.cz


