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PERFECISYNERGY
200/400/600

.2 /4/6 Csapág' 1tűqdÍgő5 Gapágy
.l(róm bevond1ú dob (SYNIRGY200)
. A uminiuÍl dob (SYNERGY 400 /600)

. FokozatÍnentej,
hoItjátékné]kü Vis5zaíoÍqásqát|ó

' számílógéppe teÍVezett,
kie9yensú yozott forqórészek

.T tánium beVona1ú z5inóÍvezető qőtqő

. soktár(sás' pÍechen á||ithaió hát5óÍék
. PoWeÍ DÍ ve meghajtásrendlzel

. Kiegyen5ú|yozott haitókaÍ
. EXtÍa dup|a haj1ókar (sYNLRGY 600)

.L teTou.h kézÍ..á| ó,
e|gonomiku9 ha]tókarÍogantyÚ
.]obb é5 baIkezes haszná|atra

Stílus és ninőség
A|lÍ.dsym|q)05ódlri|ikd o g}óllelőJ

li| ,ii oqi tz d old Úa ád mindcn ho!isnik,
ke7dótl) a profiq, mindtn korc"tá |Mk' liJta
ló iz 

'öíeq 
íótii 9, mEílh ó vá ónáí b ,tosÍt

A sym|qI ü5ól'í söjtE]'tü!|fr ény€k kdii'lt
5 mEbíihatóan dblgá jál i h]dnÍé o hJakn'
kü|oníée nód5lrc ho!ászókat tk''süban J
Íatd|ok' d t]9}Ú kiú gyÜm!k|rorgójDl pló

oI5óii i 5!m!}200.ó'Úi'Atü909ö'Íoko.
atntkü vúVaÍ09á5 git ó' a kdnnyed íulil' i
9epk!|enm{ .1t'minóé9 mltilók A400 ó
ÚÍá'bd lirlozó syre4y fiivÜz]j ú hi'náit
n tcnu€tl' bámey fróds4hü ha9n]jháii
mEbíiható t'ank' jtiÚÚ megie 0és |r09

'ú 
é €tldtam i egfóbb]€ em,ö [phéz6aták'

mhézha aihoz a ó00 d 
'éÍJ 

a 6a ódájmÜlpj
vá dÍáj, Á pAiz te.|rn ká, a m km íék rendvpt'
i vi ónhitó dup a |ri]tól.t' a be jó 

'Ük€4l
labfuz dintésijnk heF$égÚ! tz a müja|
migab Ísl]jg]jvá Íekó lat €góiáj há'ná|át
é|mén)'t nilj! akí6al a E|d6m leÜuelt,
emet dobnagőságÚ' 6,2 s áltéle|ü 

'reÍgy

210 I , l l

215 l t00
240

240 M 3350

250 3354

5,5:l

4J50
6,2l

5,21 4 550

5,51 5 250

5,5Í 5150

5 550
650
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PE{FECÍ PoWER MAÍCI|

UO FD/RD
. 8 Csapágy' ] tűqöds (sapáqy

. Két darcb a2 újgeneÍádós25 nóÍok
nagyobb szakítós.i|áÍdsáqához
Igazodó seké|y aIun]ínlun] dob

' lokoatínentes, holtját'Ák né|kü|iTévedhetetlen tórs
A PoWeí lrlat(h 840 fgye emíe le tó' mo.
dem kü|eÍ]Éve s rabu|eitó. Hát' méq ha
meqtapaszla|juk, nril Íejt a tükín' Pikle]yes
e|leníe einhek a| q lraqyunl eJé yt, Í]e|l ez
aoM íraqa az eíó' i kóft hEtetm fi]aqa.
bDto55i9' Az 5,2.e! iinéte, a moq€dJitelt
Ío lapd laI iJ mutatja, nem (Jak a naqyobb

'eíke7eti 
e|oíreket loníruá|lák a kemény

6.tákhü, a Poweí mnden Ész|€lébon il
eds'Afnoíraná |ftható' nru tid Ífekend

'ÜmÉ 
tóe9y5é9eaÜiis9€pe7etnok. Eíri

a m9yÜejíba.kRm mmdhatnándkmáJt
A speiá]is dobkia akitás miatt könnyedén i5
Mgyokal dobhatunk eze| d msóva ' i9y

allmá|ism ha9ná haliuk . PoWÜt távo
ha]aka,feedgs ho'9á5a1hoz i5 Ám dkkoÍ
trm ke IaErba snunk' ha várdtmu|per
getési hhetó5é9 adódik ho19ászhe|yunkdn'
Az e|sóÍékel mode|' peÍgeld üsókénl 5 ki
lÍjnős heytá|'aa mÚ!ernyo (aapá9yí
B|, íém hajtóladV'I d e|ny'jhetelknjé9et

v|sgafo(ásgát ó
. 9ámí|ógéppeI te ezelt

. kiegyensú|yozott fo0óÍégzek
(savamdá!át rnegakadá yozó

' áÍko|tzsinólvezetőgóÍqő
. Meqvast.gítottfe|kapó kaÍ
. soktáÍCsás, pÍechen állítható
e|ső(FD)' i||etve hátsó(fl D) fék

. PoWeÍ D Ve megha]tásÍend9er
. CN(aIuminium hajtókÍ
. Lite Toud, kézÍeá||ó,

eÍgonon]ikrl hajtókaÍ fogantyÚ
. Jobb é5 baIkzes haszná|atÍa



vat minden íontos Íázl5á1 A PowÜ spn
mé'nókl pÍdzséqgc| pako|ja íe d nindÍt,
nem lé!e't' 9l dgmcnlcsen' múÍÜlént
dogo7k' A íó|ÚÍisok motoía É5 Eyb4
e|ke a]ó üsó '  ésmn.ki j i  Íéke lnrekaz
ü!ónak m! tid Í re|d9ÜÚ Íi| 9Ükea1e
d hqlényeebb gényekel il kic eqili Ne
ke taÍta|unk elápadástó|, Íe|puhuástól,
a Íél rem le' egyebet','ő.k, dogozk
Méq a hífiedl Guk.blkíefuek, Mqy bain
|ohamok am olozhatnik meg epctó5eket
Áz 0Íjó mérclváÚzték Ígit abban' hoqy
kü ijnÍéh e|sfeenlke 9€mkn, optimd
ij méÍetíj danbokka méÍkózhe$mk' A
nqad0ióha|aknak kevélbé iemthel o yan

ö|ijmel i PoWÜ 5pin meqieenéje, mint i

PERÍÍ(Í PoWER sPlN
2000/2r00/3000/4000

' 8 6apágy, l tÚgöÍgő56apágy
. Nét daíab,

az úi gen!Édó, xinótok
nagyobb,zakító,ziláÍd'ágáho,
igalodó seké|y aIuminiun dob

.fokoratmente!,
ho|tjátél né|kü|i
vklzafoqá, gát|ó

. számítógéppeI teru€'ett,
ki €qy.n'ú|yorottíoÍgórér'€l

.AzsinóÍőavaÍodá,át
megakadá|yoló

árko|t z!inóruezető göryő
. Ii|egvastagítottfeIkapó kar

. so|dáÍCsás'
pÍ€d' €n á||ítható e|'őfék

. Pow€Í Drive meghajtásrcnúzeÍ
. ol( aIumínium haitókaÍ

. soft TouCh, pUha tapintású
hajtókar fogantyú

.,obb é' balkeze! ha,zná|atE

I
I

Profivólasz
o kihívásokra
(élsúle|en' h0qy á pÜgetd hoÍgásat
naqyon maqal köVetenényi támd,t iz
oÍ\óVa| llemben' Petqeléskot az orónl
á|andían do|qozik' nem phenhet egy pI
anatÍa leír A íoko,ott evá|álokál mlnd
iiqyehmbeyettéka PoWlIsp notró a koló,
Meqfzetheló á| íre|ett kVá|ó nndségi]'
power drive meqhajlálú' ldkéetel fllá
5ú koBtrúdóva epték neq a peÍqelés
ÍÜe mseit' ]d Úzés ÍrEfoqn á hájlókáÍ
ke eme5 üpnlálú' sofl lou(h foqanIyú]át'
d ü5ón, Únórm keíeszlű|ji éÍ,ékehel
juk, éJ rezényehe!ük a pe|qeli ho|qá

2000 5,I 0,20mnr 150 m 9150

2500 5,2:1 0,20mm 180m 9 450

1000 4 9:1 0,25mm 200 m 9700

4000 4,9t 0,l0mm - 190m r0000
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PERÍEC| BAlÍ@NÍRol
ó30/640/650/660

.6 (sapág' 1 tűgötgős(sapágy
' AIumínium dob, pótdob

'Fokotatm€ntes,
ho|tjátdk né|kü|i
visszaforgá,gát|ó

' ÍámítógéppeI teru€Iett,
kieqyenrúIyolottfoÍgótéslek

. Titániun bevonatú
zíinóÍvezető 9ötgő

. soktáÍGás'
pÍ.íz€n á||ítható ehöf ék

. t{ye|étőfék
. Pow€Í DÍive megh.jtáíend,z€Í
. Robogtu, a|uminiUm hajtókaí

. Extla dup|a hajtókar
. tite TouCh, kézÍeá||ó,

€rgonomiku, hajtókaÍ fogantyú
.lobb é! ba|k€z.shaszná|atÍa

A kecses
A keres i|katÚ cÍómúvés'e' d Bait cont

rc lüsó| i  Íáp Imlani i5 e meny' [ i  a 
'épkoNtÍ!kió dmm Í9a|]a' rem akáÍlve|

un doqunk A nyo ellj íék5 o6dl Ínnden
eónyé1rejtia €t'tu t' méq 5 mqyon 

'épkÚ em trómúvószhe |óen, ale|]e5 meda
nka fém9skeati| é5 rcndkivü] qondosan

meqmfiká|t' Akapilá i5 pontyokka harc(]ó
bo]|s hoqásDk Észérc Íe|Ú eqes e(!e1e n 

'
m m ndm Í]99 altó], meqbilható táÍínk'
eVá Ntofl orónk'A BaitContro Iminó5éqe
gaEmája, báÍmekkon 5 dmy hasú ven
dégijnk, Eqye ldbben sdnk Vá|aon, a
íáÍÚitás vé9én Kezijnkben k' d irányitás'

ákár9mp|a' akár a Vó $zthatd dup|a hi]
tdkaÍáLvuénye jijlaliin.ol A Bait(onlrc|
hál' mnóség cápúgyi] rcndc|klzó 

'gk4te mn Íoq 6a|ódást oken' l'l ndké1,
k ü i' n b d z lj íÚ n k. i ó j ú fék, á |itójihhc1ósÉqe
vén+ekÍlmm muoq' Így a 9! {mka
póloklÚ ádÜs6atákiq m ndmben rc|i]nk
van d a naqáb xÚ 0Í!ó É d őa|s, hd Ve
e16 Íab|óhá rájkoÍ s *qitséqi]| hiVhi1iuk

ezt a meqbi,háló nye etóÍékes o6ót' Nin6

o yan ivat6 sü ]o' Váqy nÍná|l iiÍca ham,

ak kapájakot' nye|ésekü gydÚt fogna,

e|enó á!t éÍam, A Egidozóná eóbb m

''kap.sohaiunk'] 
egyet s gyüs mudu|at

éj nduhal a harc, ameynek kmsefue,

&ril (onl|o| á| nen ehetlé'dés6

0,25mm l50m

0,l0mm 250m

0,l0mnr 300 m



Atökéletes
kapcsolot
]\ Plfú slmíqy bí|.l il nqádo7óhi|a| Ú|
qi"ilihoz' i Elibh lil)nÜú hor!ís7mód

'o]tz' 
k Íbb tl tgéstn fuly rcíü |rii|la

vivolt |u7n. m*lrel kiná]J ]ttgisiboliit Az

Eymí51d stbaí 01éIo' li] óní! ! botol Efon
losbb |ijds tLrijdofiigi' ü cal{du álo iií él

liIi|iiI'A| a'n!ry t!iÜzt,i,mm6a|dd I

Á | ní irtbirn meqláá]!k a koMkofun í!eó

t|aÍ] |L]l1! Ú,lópbot0l'iÍftd"íál.habo|

k|cms paÍirÍi m&|o Jlá!i| ümni| k{&ntbt

5imu, lrl[i !l d0[úi y ta ominyinaI viiá
( Ú l)lreldliqlw Mqym ílIóh |rorqisiirtho,

vión|raló Á 

'm!} 

Itdtl mntha kdvel

botja nt ]. 1u|á]donjúa l dlldznc, o yan' mú1ha

mndq ! k! Útgi j  Ú| Wm' Amsntb.n

mm unwdó is' |tsmm Tfui 5 qinyün| lii

mad' a||oI i5 Údema i 5lm|9|.né mdadÍi.

A kttí é!|]á'om É45 botokalktdw|d iqirrFl

ftederc$|']i!l.h sek és bo] í|ippú} mE

laiiiil]r'ámún mé9íee|di|do]üboto|n nt

i löniFbb' ery mheebh ú5zóitil, a tqhl.Í
yíiáVa poni6án .éba ]unald tt enat.h el

ho4ól2ol A h'om Íé e dobósú ú |qhterb01oI

19.{ólebb kMqy9ÜÚsz|dz{ atapoqdld' rcb

óha a5 hoqájain!k j, A 

'furgy 

holii5zb01o|

i mqy!:Úú akóiul Év!n atö|ihtc5lapÚ a

lot b,lolitjál á ha!k és i ho'9á5Ú| |ijzölt Jij

k do qozot náÍko Jt É'i]k ídbi|Íogiist b ito

5i| tarc|ted|, q}Ü5d}Jguk k] emg é mú't

nÍit íó|a5,Íá! ki',bel is' Vá|ajzláskoÍ Údtmes

aapo!an i(eliileniá're'glÚ. ádo1,td á uíl

daknálná a h mdabbal'üÜó5né|Üó5eb

. PrcgÍes9ive Povvet Adon
'x(60(aÍbon

. PoweÍFibÍe stru(urc

. s|(gyűúk
. Gnűt oBótaÍtó
. Pahfa nyékéíz

IÍi./e 80 ]70ír 40 80( I 5950
ftave 80 1,00 rn 4{-80 o 7 7 000
Tnve 80 ]]0Ír 40 80q 8100
ÍÍave 80 1,60 m 40-80q ! 9150
Trav!1100 1,70 m 60-000 I 6500
T avell00 3,00 m ó0.00q 7 7550

TráVe|]00 l,l0 m 000 8650

IÍaVe|100 3,60 m ó0.0oq 8 9 /00
Íavel]50 2,70m 80 50 I / 000
IÍavel150 1,00 m 80-50q I 8100
IÍale ]50 ]']0Í'l 80 50 I 9150

IÍavel150 1,60m m 500 8 10250
liqhter40 4,00 Í] 20 400 8 ó50
Fhhter 40 4,50n )0 400 5 10250
|iqhteló0 4,00m l0 ó0o 9150

thhteÍó0 4.50m l0-600 5 t0 800
tiqht€Í80 4,00m 40 800 9700
thht€|80 4,50n 40-80 o 5 | 350

Ithlrh l ,90nr l0 20q l 10 t50
4,ZArn 10 200 l ]] l50

],ó0 nr 4{ 900 l+2 | 150
(aÍ0te€deÍ 1,90 m 40 900 l+1 '12 4!0

],ó0m . l  b 2 r0250
caÍp t,90m ' l  b 2 11150
Qmi 1,60m ' l  b l r0800
LaÍo ] 1,90 m *l b l r &50



AmagabÍztoserő
A PeÍet Powg botőa ód a hotgá,}
gé|yek V nte te|jes ,pektrumát eÍed
Es h. a megblzhatósóg, e gő a eg
fontolabb eVátá9 [k kózótt 9etepe'
akko' a Perfet PoWÜ hügászbotokka|
m;r !.é|ba é 0nk' A frnom 9Üe|ékes,
69yakát a kiÍeie4tten Mgy ha a hü'

9ásók kihíVása ú' e9yaránt kitiinóen
Vá azo Mk aek e sőtő duadó bü
tok, meIyok ü|óban a 9onds tenQé5,
a m nd5é9 é5 ó rép kÚ hm ho|do,ó '
A kiná atbó Va amenny hü9á5z mód.
9ÜhE Vá Úzthatunk e igénye nknek
megíee|ó, kettó é5 hárcm Íé96 bo.
tokal' Pergeléíó a feedÜuéjg, wgy
akáÍa mat(h bots ú5zúá5i9 m ndenkoÍ
a téVedhetelIen ponto$á9ú dobá5ok, a

9yo6 bÜá9ások' é5 a bnto5 fá n'tá5ok
k9nek a PÜfed PoWg hdnálat éÍ.
tóke 0Íom tapa9ta ni az imponá|óan
tejesitő botok munkájál, mikúbÚ a
nagy Üejű ha akmk Wzénye nek' A jó|

kiosztolt 9yűÍíjso|ok fánsztá5koÍ 6ak.
nem ',eVe9nek,l nem Vétetik ma9ukat
ésrc, oyan, mintha a .inóÍ a pá (ák

teíében dogozna, ylnle 6ak hagr
nÚnk ke||' hogy a bot tegye a dogát
Nem hhet kérdés6' a ió Vála'tó hot

9á,z Üedményesen múkijdő tárakn
talá|bennÚk, a k Íbb ke'e9ek]5nnyás
kapásakor' é5 a zga|mó meg|epetés
ként étkező, iire9 haak |áto9atásakol
egyaránl'
Ajándékbottáska afeIsere]t botok'á|

. PÍo!rcssivé Powél Ácioí
. x( 80 (aÍbon

. sphálk CaÍboí 3'ó|ag .Íőítér

. Powel F|bÍe s|ruCture
.s|Cgyűúk

. Íém gyűÚkatagoka|ján

. Hologal.'ztó karika
. GÍaftoBótaÍó
. Páraf. nyéhésr

2
sDtn 20 3,OO m 2 1(}25()

2 t l350
2 10 250

2 12 4oO
2
2 12 400
2
2 12 400

2.

3
3
3

5pecim €n 
^|| loUnd 

ao 3
5De.imeí AlIround ao 3 14550

Specimen Al l round l50
Soe. imen Al l round I50 3 15 650

3
3

3+2
3+2
3+2

3+2 t7 250

3
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Fontos láncszemek
A k! dnÍi l klme|d is ha tiÍld há ók á h|líoqú íe vÜe ésének

ulo 5d in6dme A há il|i v!|d$Úllefu kij,depm iddmdiében

d l10 5ó |iin6tmeI eleI i? azkb,e n|' deíomÚság!k koijnlsm

ulo 5d$bin em tendlj. ( ne ijmeÍné' ! behieadé! vivelme]0

9cld.Ízési! neFlakkoí ízünk'.miko| á k em! ó b,105ágában

fud|ral]uI y.p hi 
'rílat 

Am üt d éÍ,éí lsok Úryisz mEtipÚz

li halti mil, n Fn t$€íú alllo|jdpImJlban ivóko islote|W

'itÜ 
ihiat ( re iitollwnaa|(ólo|bsí{í|óli €m€öleretel'

setE'akidó|rá ó!.5t||o'e mpftki] ó'ép há il' A PÜÍ€d há ó

22m I950

22m 2200
2400

Cde50 r 950
55$5 m 2100

ffiffi.tr#!ffiffi#.,,##
tnerqv4tl5 oi 2,50m 4200

gre rem hilyndl si ' A |i öná ó l7ikIe]ek ÚllibÚ rcnd|ivu
ÍonlÜ a kmlÍo'mj]a, nérclt és i |rí í méisiq{ kozt ha'móni
ippÚry m n1avtkonyanyaqLL' de e|ij lri|dki ta müil5i' A furi{t
k !mPok m{qo]dii5a Vinvonir a$k' éj írí1eqyib hoÚist'kdze,
gós{k' mEbi,hatóaI kmré5l.t&n b,l0ln ld nmnunI i niqy
ha Jl. mi|üft emlotáná |önnyúú y! ir 

'rmin 
un nye ú' I ent

ó ]á ókka|kap$alban s'A m kene]ólIém nya|a qannti lin
fum fog s96ukmi' a há|dl öbk l éq meFk' iq! bitonjiilqi
Víá| d qdiiin Üli5 ha alit ! Á Mq}nÚ€tü'jd mflÜitelt ha
tinó |rá ólbin a ha dt ú5zlá lra(nák' |eÍ]itadm| fen! mm töÍ|
mi9!lat A hii ók mFqd qyomn él köníyei t 

'tilhitó' 
BÜVü5á!ot

Elá li án mm' ám mnii löbb ö|Ömfi]eknthela haVná iluk.

1 I400
Metal50x50m2,10m l I700

2,]0 Ír ) 3750
lletal 50 x 50 on 2,10 m l 4]l0

2,00 Ír ) 3101

60 )(ó0.n 2,20n l I900

ó0ró0.m 2,40 Ír 1 4050
60)(60or2,60 m 1 4150

fl o RG Á5zC l X K N AGY KEB til(f 0 É5
]097Budapeí'  Iato5 úl7 9.
ft dm/Íax:06(]] 280 80]ó


