
RC - Seglarverkstaden
Pris- och beställningslista DF65 V.6 

Segelnummer i standardsegel utan kostnad.
Vid köp av Futaba T6K programmering mixfunktion skotservo utan kostnad.
Order från 2.000kr fraktfritt. Gäller enbart inom Sverige. Antal Pris Summa
DF65 V.6 komplett med A-rigg exklusive radio vitt skrov 2 350 kr            -  kr         
DF65 V.6 komplett med A-rigg inklusive radio vitt skrov 2 850 kr            -  kr         
Radio inkl mottagare J4C05 Joysway 2,4Ghz 660 kr               -  kr         
Mottagare J5C01R Joysway 385 kr               -  kr         
Futaba T6K 2,4 GHz Sändare och mottagare 2 395 kr            -  kr         
Mottagare FutabaR3006SB  6K 2.4GHz T-FHSS 665 kr               -  kr         
Nackrem Team Futaba 1-ögla Svart/Orange 129 kr               -  kr         
Mottagarbatteri 6,6v LiFe 1000mAh 150 kr               -  kr         
Mottagar Batteri LiFePo 6,4v 46 gram 700mAh 130 kr               -  kr         
Förlängningskabel till mottagarbatteri 45 kr                 -  kr         
Laddningsbart batteri till sändare LiFe 1800 mAh 249 kr               -  kr         
USB laddare för mottagarbatteri LifPo 6,4 v 60 kr                 -  kr         
Laddare SKY RC e430 LiPo/LiFe (2-4S) inkl laddkabel 310 kr               -  kr         
SkyRC e680 Laddare LiPo/LiFe/LiHV, NiMH 80W 240VAC 635 kr               -  kr         
RX laddkabelset /bananstift 60 kr                 -  kr         
Rigg A+ komplett utan segel 545 kr               -  kr         
Rigg A komplett utan segel 490 kr               -  kr         
Rigg B komplett utan segel 470 kr               -  kr         
Rigg C komplett utan segel 470 kr               -  kr         
ZAP CA lim för försegling knutar 45 kr                 -  kr         
Segel Forsén A+ 35 micron mylar inkl siffror och wire fock 500 kr               -  kr         
Segel Forsén A  35 micron mylar inkl siffror och wire fock 500 kr               -  kr         

Segel Forsén B 50 micron mylar inkl siffror och wire fock 450 kr               -  kr         
Segel Forsén C 50 micron mylar inkl siffror och wire fock 450 kr               -  kr         
Alternativ duk Icarex finns. Ring för info om tillgängliga färger.
Färger på förstärkningar: Orange, röd, blå, ljusblå, rosa,
 gul, svart, vit, grå, grön Färg:
Förseglingsfilm batterilucka 10 st 25 kr                 -  kr         
Förseglingsfilm Stora luckan 2 st 25 kr                 -  kr         
Vattensäker tejp 2st 35 kr                 -  kr         
Väska med plats för allt 895 kr               -  kr         
Väska färdig med utskuren innredning 995 kr               -  kr         
Beställning (mailas till magnustimerdal@me.com) Tot: -  kr         
Namn: Segelnr:
Adress: Telefonnr: 
Mailadress:
Betalning mot faktura från RELATUS AB 070-9998943 20200726



RC - Seglarverkstaden
Pris- och beställningslista DF65 Reservdelar

Order från 2.000kr fraktfritt. Gäller enbart inom Sverige. Antal Pris Summa
Skrov DF65 795 kr        -  kr         
Skrov finns i följande färger: Vit, svart, orange, gul, mörkblå
ljus blå, röd, lila, grön Färg:
Roderarm 50 kr          -  kr         
Gummi Bung 4st 20 kr          -  kr         
Bowwsies 10st 20 kr          -  kr         
Masthead plug A+ 100 kr        -  kr         
Masthead plug A-C 100 kr        -  kr         
Jibboom motvikt 4 st 80 kr          -  kr         
Bomset A+ 100 kr        -  kr         
Bomset A-C 100 kr        -  kr         
Lucka klar 2st 120 kr        -  kr         
Strömbrytare V6 60 kr          -  kr         
Kullager till storbom 100 kr        -  kr         
Riggtråd 10 m 40 kr          -  kr         
Micro bowsies 2 st till förstag och fock 30 kr          -  kr         
Förseglingsfilm batterilucka 10 st 25 kr          -  kr         
Förseglingsfilm Stora luckan 2 st 25 kr          -  kr         
Vattensäker tejp 2st 35 kr          -  kr         
Segelwinch servo DF65 275 kr        -  kr         
Servo 9gram till roder DF65 ny verson 10%starkare 140 kr        -  kr         
Gummilina för skotservo 20 kr          -  kr         
Väska med plats för allt 895 kr        -  kr         
Väska färdig med utskuren innredning 995 kr        -  kr         

-  kr         
-  kr         
-  kr         
-  kr         

Saknar du något! Ring så kollar jag om det går att fixa -  kr         
-  kr         
-  kr         
-  kr         
-  kr         

Beställning (mailas till magnustimerdal@me.com) Tot: -  kr         
Namn: 
Adress:

Mailadress: Telefonnr: 
Betalning mot faktura från RELATUS AB 070-9998943 20200726


