Zipwake - vanliga frågor
1.

Varför ska jag ha ZIPWAKEs interceptorer och inte traditionella trimplan?
ZIPWAKEs interceptorer är överlägsna traditionella trimplan. Interceptorerna är designade att skapa 				
betydligt mindre motstånd vilket ger aktern ett lyft, minskad bränsleförbrukning och snabbare
acceleration. ZIPWAKEs dynamiska system är helautomatisk och balanserar båten vid acceleration,
roll och gir, vilket innebär en säkrare och bekvämare åktur.

2.

Kan jag montera ZIPWAKEs system på min båt i efterhand?
Ja! Interceptorerna och det dynamiska trimkontrollsystemet är designat för att kunna monteras i
efterhand. Mer information om installation och kompabilitet finns på www.zipwake.com.

3.

Krävs det att installationen av ZIPWAKEs dynamiska trimkontrollsystem utförs av
auktoriserade montörer?
Nej. Zipwake systemet och interceptorerna levereras som ett komplett gör-det-själv-kit. Paketet
innehåller alla nödvändiga delar samt kablar för att installationen ska bli så enkel som möjligt.
KIT-boxen innehåller alla skruvar och kabelgenomföringar du behöver (exklusive tätmassa), samt en
borrmall.

4.

Hur vet jag om min båt är kompatibel med ZIPWAKEs system?
ZIPWAKEs system är designat för planande och halvplanande båtar mellan 18 till 60 fot. Ju fler
interceptorer du får plats med, desto bättre effekt. Besök www.zipwake.com för mer information där
du hittar en Quick Sizing Guide.

5.

Hur installeras kablarna?

6.

Kräver ZIPWAKEs system en kalibrering?

Kablarna kommer förberedda för att installationen ska bli så enkel och snabb som möjligt. Varje
interceptor levereras med två alternativa lösningar för kabelinstallationen; antingen ovanför
vattenlinjen eller dold bakom interceptorns bakplatta. Inkopplingen är enkel på grund av att kablarna
har färdiga kontakter till allt, förutom till den fyra meter långa strömkabeln.

Nej. Vid första användning frågar systemet efter båtens längd, vikt och bredd, samt nollställer systemets gyro automatiskt
så att båtens pitchkurva och rollvinkel blir noll. Detta tar ca 3 minuter.

7.

Behöver ZIPWAKEs interceptorer ha ett visst minsta avstånd från båtens propeller?
ZIPWAKEs interceptorer behöver ett säkerhetsavstånd på 75 mm från propellerbladet. Detta kan jämföras med
traditionella trimplan som kräver ett avstånd på minst 200 mm till närmsta propellerblad.

8.

Vart tillverkas ZIPWAKE?
Alla ZIPWAKEs produkter är tillverkade i Sverige.

Båtsystems guide till val av interceptorer
ca 1500 kg
ca 2500 kg
ca 3500 kg
>3500 kg

KB300-s
KB450-s
KB600-s
KB750-s

Har du till exempel ett 300 mm trimplan idag kan du byta ut det mot interceptorer på 300 mm och få likvärdig effekt men med
helautomatik. Får du plats med mer interceptorer än traditionella trimplan ökar dessutom effekten markant.

www.batsystem.se

