PRECIZNÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE
PRO VETERÁNSKÉ RALLYE
MADE IN GERMANY

›› Výrobky německé firmy PRESTEL+GEMMER těží z dlouholeté zkušenosti při vývoji a výrobě precizních
mechanických instrumentů. Nadšení pro historický motorsport vedlo zakladatele k vytvoření ucelené řady
prémiových měřicích přístrojů vhodných jak pro začínající veteránisty, tak pro zkušené závodníky, kteří vyžadují
tu nejvyšší kvalitu. Veškeré přístroje firmy PRESTEL+GEMMER jsou vyvíjeny a vyráběny v Německu ve vlastních
dílnách, díky čemuž je možné garantovat nejvyšší kvalitu zpracování a konsekventní technicky inovativní přístup.

RALLYEMASTER MICRO
Precizní počitadlo pro malé kokpity

Cena 14 990 Kč (vč. DPH)

›› Nejmenší systém v nabídce Prestel+Gemmer, s rozměry 95 x 59 mm šetří místo v kokpitu
sportovních poválečných, ale i předválečných aut. Elektromechanický tripmaster s jedním
počítadlem, který je plně dostačující pro setinové soutěže veteránů. Přístroj funkci resetování
systému pro přesnou kalibraci. Může být doplněn o malý DriversCounter, čímž se vytvoří
plnohodnotné počítadlo schopné měřit celkové i dílčí vzdálenosti (při objednání uveďte, pokud
chcete systém spojit s DriversCounterem). V provedení černá ocel.
TECHNICKÁ DATA: • Rozměry: 95 x 59 x 83 mm (obal, bez přepínače) • Operační napětí: 12-14 voltů • Operační napětí senzoru: připojení 5 voltů • Obsahuje montážní konzoli do kokpitu • Připojení kontroloru průměrné rychlosti (prosím označte při objednání) • Impuls 10 m, operační napětí 12 voltů •
Připojení DriversCounteru • Impuls 10 m • operační napětí 12 voltů • připojení kabelem jack

RALLYEMASTER BASIC
Plnohodnotný tripmaster s počitadly dílčí a celkové vzdálenosti

Cena 18 990 Kč (vč. DPH)

›› Elektromechanický tripmaster se dvěma počítadly (celková a dílčí vzdálenost) a funkcí
resetování systému, v provedení matná černá ocel. Vysoce kvalitní elektromechanická počítadla
s mechanickými nulovými pozicemi. S možností použití Averagecontrol.

TECHNICKÁ DATA: • Rozměry: 148 x 58 x 90 mm (obal, bez přepínače) • Operační napětí: 12-14 voltů • Operační napětí senzoru: připojení 5 voltů • Obsahuje montážní konzoli do kokpitu • Připojení kontroloru průměrné rychlosti (prosím označte při objednání) • Impuls 10 m • operační napětí 12 voltů

RALLYEMASTER DIN
Vysoce kvalitní počítadlo speciální pro rádio DIN zdířku

Cena 23 990 Kč (vč. DPH)

›› Elektromechanický tripmaster se dvěma počítadly (celková a dílčí vzdálenost) a funkcí
resetování systému pro přesnou kalibraci, určený pro připojení do zdířky na radio. V provedení
černá ocel s osvětlením LED. Z pevné oceli v provedení matná černá, s hliníkovými lištami.

TECHNICKÁ DATA: • Rozměry: 185 x 50 x 90 mm (obal, bez přepínače) • Operační napětí: 12-14 voltů • Operační napětí senzoru: připojení 5 voltů • Montáž
pomocí šroubů ze zadní strany přístroje • Připojení kontroloru průměrné rychlosti (prosím označte při objednání) • Impuls 10 m • operační napětí 12 voltů

RALLYEMASTER SPORT
Profesionální počítadlo s řadou nadstandardních funkcí

Cena 28 990 Kč (vč. DPH)

›› Elektromechanický tripmaster se dvěma počítadly a funkcí resetování systému v provedení
černá ocel. Stejně jako systém Din, i Sport nabízí přídavné funkce pro použití při soutěžích, jakými
je ovládání počítadla dílčí vzdálenosti a akustický signál pro ověření průměrné rychlosti. Osvětlení
LED, možnost stopnutí jednoho počítadla v rozmezí +-10 m, s funkcí pípnutí 100 m před kontrolou
rychlostního průměru. Obsahuje kabel připojení k systému, veškerý montážní materiál. V černé
dřevěné krabici. Sport připomíná klasické přístroje ze 60. let a je vyroben z oceli. Přístroj má pevné
hliníková nulovací tlačítka a je dodáván v exkluzivní dřevěné krabici.
TECHNICKÁ DATA: • Rozměry: 195 x 57 x 90 mm (obal, bez přepínače) • Operační napětí: 12-14 voltů • Operační napětí senzoru: připojení 5 voltů • Obsahuje montážní konzoli do kokpitu • Připojení kontroloru průměrné rychlosti (prosím označte při objednání) • Impuls 10 m • operační napětí 12 voltů

RALLYEMASTER COMPETITION
Prémiový přístroj se třetím počítadlem

Cena 34 990 Kč (vč. DPH)

›› Elektromechanický tripmaster se třetím počítadlem pro měření v případě dezorientace nebo
pro použití jako odděleného počítadla pro měření průměrné rychlosti. I přes mnoho funkcí je
přístroj relativně malý a dá se tak použít i v malých vozidlech. Počítadlo je určeno pro týmy, které
mají rádi situaci pevně pod kontrolou. V provedení černá ocel s hliníkovými tlačítky. S možností
použití Averagecontrol. Osvětlení LED, možnost stopnutí jednoho počítadla v rozmezí +-10 m,
s funkcí pípnutí 100 m před kontrolou rychlostního průměru. Obsahuje kabel připojení k systému,
veškerý montážní materiál. V černé dřevěné krabici.
TECHNICKÁ DATA: • Rozměry: 195 x 67 x 90 mm (obal, bez přepínače) • Operační napětí: 12-14 voltů • Operační napětí senzoru: připojení 5 voltů • Obsahuje montážní konzoli do kokpitu • Připojení kontroloru průměrné rychlosti (prosím označte při objednání) • Impuls 10 m • operační napětí 12 voltů

RALLYEMASTER HISTORIC
Prémiový přístroj se třetím počítadlem

Cena 89 990 Kč (vč. DPH)

›› Historic je kompletně mechanické zařízení se dvěma velkými počítadly, zaznamenávající
vzdálenosti na desítky metrů přesně. Systém je povolen pro téměř všechny klasické soutěže.
Čísla o velikosti 7 mm jsou perfektně osvětleny LED světly (12 voltů). Okamžité nulování, ladění
vzdálenosti (přičítání, odečítání či rovnání) pomocí hliníkového knoflíku. Obě počítadla plně
nastavitelná. Přesná kalibrace, plná kompatibilita se sadami koleček Halda (obsahuje také
T-Gear). K dispozici se dvěma druhy resetovacích tlačítek, vše ze solidního kovu.
TECHNICKÁ DATA: • Rozměry: 131 x 114 x 51,5 mm (obal, bez přepínače) • Operační napětí: 12-14 voltů (pouze pro LED osvětlení) • Operační napětí
senzoru: připojení 5 voltů • Obsahuje montážní konzoli do kokpitu

DRIVERSCOUNTER

Cena 6590 Kč (vč. DPH)

Přídavné počitadlo pro řidiče

›› Přídavné počitadlo v kovovém obalu, připojitelné ke všem systémům RallyeMaster pomocí
jack kabelu v zadní části všech systémů Prestel+Gemmer. Ukazuje aktuální celkovou kilometráž.

TECHNICKÁ DATA: • Rozměry: 69 x 45 x 83 mm • Operační napětí: 12-14 voltů • Připojitelné k RallyeMaster přístrojům (prosím žádejte přídavný jack
kabel při objednávání svého přístroje) • Montážní systém Velcro pro rychlé odpojení

AVERAGEMASTER
Digitální kontrolor průměrné rychlosti

Cena 22 990 Kč (vč. DPH)

›› Zařízení pro rallye, kde je cílem jezdit podle průměrné rychlosti. Má různé možnosti přepínání.
Přístroj je připojitelný ke všem produktům RallyeMaster. Přednastavená průměrná rychlost
je zobrazována s přesností na +- 10 m. V jakémkoliv okamžiku je možné přepnout mezi
průměrnými rychlostmi (nastaveny mohou být dvě různé průměrné rychlosti). Přídavný pípák
poskytuje akustický signál v případě, že se nacházíte mimo nastavenou rychlost. Přístroj je
velmi plochý a může být instalován do vozidla pomocí kitu Velcro.
TECHNICKÁ DATA: • Rozměry: Rozměry: 98 x 55 x 30 mm (obal, bez přepínače) • Operační napětí: přes zařízení RallyeMaster • Operační napětí senzoru:
připojení 5 voltů • Obsahuje montážní kit Velcro, připojení pomocí Western plug

Pokud chcete zapracovat na své výkonnosti
při veteránských soutěžích a zlepšit svoje
výsledky, jsou produkty PRESTEL+GEMMER
přesně pro Vás.

Pod hlavičkou CLASSIC RALLYE pořádáme v Česku unikátní mezinárodní
setinové soutěže Carlsbad Classic a South Bohemia Classic, které svými pravidly
i charakterem splňují přísná měřítka srovnatelných zahraničních podniků.

V oblasti historických vozidel poskytujeme například tyto služby:
•
•
•
•
•
•
•
•

Pořádání veteránských rallye
	Prodej kvalitního vybavení pro soutěže historických vozidel
	Profesionální příprava roadbooků na klíč (měření trasy, grafika, tisk…)
	Školení pro úspěšnou účast na veteránských soutěžích
	Praktický trénink a příprava pro veteránské soutěže
Zážitkové eventy s historickými vozy
	Poradenství a služby v oblasti historických vozidel
	
Kompletní
mediální, fotografický i video servis
pro oblast automobilové historie

ADRESA: JB Praha, s.r.o., Nad úvozy 304, CZ-252 25 Zbuzany
KONTAKTY: Tel.: +420 775 072 277, email: info@classicrallye.cz

www.classicrallye.cz

