SHOTMAKER
Toppmodellen av bollmaskiner
Proffsmaskin i toppklass
Kontrollpanel standard

Shotmaker är vår i särklass mest
fulländade bollmaskin. Dess kraftfullhet
och mångsidighet kan utmana tennisspelare i alla klasser – även toppspelare
på proffsnivå. Faktum är att Shotmaker
används av tennisproffs på ATP/WTAtouren.

Shotmaker har alla de funktioner du kan förvänta sig av en bollmaskin i toppklass,
bland annat:







Bollhastighet på upp till 153 km/tim
Variabel skruvstyrka - allt från hård underskruv, till flackt slag, till hård överskruv
Bollmatningshastighet från 1 till 10 sekunder
Inställbar på alla typer av slag från grundslag till lobb
Oscillator (vertikal slagvinkel) med slumpspridning eller programmerbar med tre
olika riktningar för Standard, Super Deluxe-modellen har sju olika riktningar.
Bollkapacitet 300 bollar

Kontrollpanel Super Deluxe

Hög kvalité ger lång livslängd
Shotmakers hölje är gjord av stryktåligt formgjuten plast och aluminium med hög hållbarhet och rostbeständighet. De högkvalitativa
elmotorerna är helt underhållsfria. Ett skyddsöverdrag i vinyl medföljer som skyddar maskinen från väder och vind och damm när du inte
använder den.
Med den lätthanterliga elektroniska kontrollpanelen styr du alla funktioner i Shotmaker. Den är placerad på baksidan av maskinen i
midjehöjd för bekväm åtkomst. Ett genomskinligt nedfällbart plastlock skyddar kontrollpanelen under spel. Shotmaker står på fyra stora
vridbara hjul så du lätt kan rulla in den på banan.
Standardmodellen
Shotmaker Standards kontrollpanel är uppdelad i två delar. Den vänstra sidan kontrollerar den typ av slag du vill spela med, variabla
inställningar finns för bollhastighet, skruv och bollmatningshastighet och enklare knappar för på/av, bollhöjd, och fjärrkontroll (på/av). På
högra sidan av kontrollpanelen kan du programmera hur bollarna ska slås i sidled i tre olika positioner enligt tennisbanediagrammet
ovanför knapparna. Du kan också välja att låta bollarna slås ut slumpmässigt i de olika positionerna.
Med den medföljande två-funktioners fjärrkontrollen kan du kontrollera bollmatning på/av samt oscillator på/av.
Super Deluxe-modellen
Shotmaker Super Deluxe har en mer avancerad kontrollpanel med touch-knappar. Med ”Quick-Setup”-funktionen kommer du igång med
träningen på nolltid. Välj mellan nivåerna Nybörjare, Medel eller Avancerad och Super Deluxe startar en förprogrammerad spelstil. Om du
vill ha andra slag än de förprogrammerade kan du utgå ifrån ”Quick-Setup” och sedan ändra slagtyperna enkelt med de lätthanterliga
knapparna på kontrollpanelen. I sidled kan du välja mellan sju olika riktningar på slagen. Super Deluxe har också ”Play Mode”, en
patentsökt spelsimulator som enkelt kopplas in via kontrollpanelen. Välj mellan Nybörjare, Medel eller Avancerad så använder
spelsimulatorn bollmaskinens olika möjligheter till inställningar för att likna en annan spelare. Du kan också programmera Super Deluxe att
följa de spelmönster du själv bestämmer. Programmen (upp till nio st.) kan sparas i programminnet för att när som helst återanvändas vilket
är bra om ni är flera som använder maskinen. Super Deluxe-modellen har en fjärkontroll med två funktioner, på/av samt oscillator (på/av).

MODELLER
Shotmaker Standard
Bl.a. över/underskruv, oscillator 1-3 positioner, slumpspridning, fjärrkontroll
Shotmaker Super Deluxe Bl.a. över/underskruv, oscillator 1-7 positioner, slumpspridning, fjärrkontroll, snabbstart,
spelsimulator, programmerbar (med programminne)

SPECIFIKATIONER
Bollkapacitet .................................................300 Bollar
Typ av slag....................................................Grundslag till lobb
Bollhastighet.................................................16-153 km/tim
Bollmatningshastighet .................................1-10 sekunder
Överskruv/underskruv .................................Ja, variabel (från hård underskruv, till flackt, till hård överskruv)
Oscillator (sida-till-sida kontroll) ....................Fast, pendling (programmerbar) eller slumpspridning
Fjärrkontroll ..................................................Ingår. Två funktioner; på/av bollmatning och på/av oscillator
Dimensioner .................................................(HxDxB) 98x79x55 cm
Vikt ................................................................41 kg
Garanti ..........................................................2 år

Fjärrkontroll

OPTIONER / TILLBEHÖR
Fjärrkontroll, extra sändare
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