
Ratta kaardihoidja juhtrauale 

AUTOPILOT PilotOne 

Müügiesindaja Eestis:

 
Saku 3, Tallinn E-R 10-19, L 10-17  |  Tel: 56 51773 

 

Rattaorienteerumiseks ja matkamiseks mõeldud üks maailma kergemaid ja universaalsemaid kaardihoidjaid, 

mis on kiirelt tööriistadeta paigaldatav nii MTB sportratta oversized 31,8 mm kui ka trekking ratta 25,4 mm 

juhtrauale spetsiaalse tihendikomplekti abil (müügil eraldi 5€ eest).  

 

Toodetakse Tšehhis käsitööna alates aastast 2002. Autopilot kaardihoidjad on kasutusel üle maailma, nt USA ja 

Tšehhi rattaorienteerumise tiimide, mõnede Eesti orieteerumisklubide, 7x rattaorienteerumise maailmameistri Michi 

Gigon (AUT), juunioride maailmameistri Andreas Waldmann (AUT), seiklussportlaste Julien Charlemagne jpt poolt.   

 

Komplekti kuulub teie valitud tüüpi/mõõdus:  
1. kaardialus (valikus 5 mõõtu) koos  

1.1. kaardi kattekilega (3 kinnitustüüpi, kaupluses RFDL)  
2. kaardihoidja lenksukinniti (3 tüüpi) koos  

2.1. kaardialuse kinnituspoldi jms  
2.2. 2 varu plastikust kaardihoidja lenksukinnitid lukustiga 

 
+ Lisana vajadusel tihendikomplekt 25,4 mm juhtrauale 
 
Kokkumonteerimiseks vajalikud:  
a) kuuskant 3mm,  
b) mutrivõti 8mm  
c) 25,4 juhtraua puhul soovitavalt lõikeriist 

 
 

Autopilot PilotOne kaardihoidja eelised konkurentide ees: 

+ Üks ja sama kaardihoidja paigaldatav nii 25,4 kui 31,8 mm lenksule eraldi müüdava 5€ tihendikomplekti abil.   

Miry puhul selleks soetama 2 eraldi lenksukinnitit hinnaga 49€. 

+ Juhtraule paigaldamiseks ei ole vaja tööriistu.  

+ Kiire paigaldamine - kogenud rattur paigaldab PilotOne juhtraule 10 sekundiga 

+ Kaal - PilotOne kaalub ~280 g, MiRy ~350 g, Nordenmark 415 g, vahe 15/20/33%. 

+ 3 tüüpi lenksukinnitit. Igaüks saab valida, mis on talle kõige sobilikum. MiRy’l üks standartne kinniti. 

+ Sirge kaardihoidja plaat igal ajal erinevalt Miry plaadist, mille nurgad painduvad läbi. 

+ Kinnitusüsteem võimaldab kaarti nihutada plaadil sõidu ajal, sh paigutada üle äärte, sh Tyvec või Pertec plastile 

trükitud kaarte. Miry trukkidega kinnitusüsteem seda ei võimalda.   

+ PilotOne osad on kaardihoidja küljes kinni, st neid ei saa unustada maha (nt Miry kinnituspoldid) 

 

  



Võimalikud kaardihoidja lenksukinnitid: 

 
Enamiku kasutajate eelistus. Väikesele rattale või pikkadele 

jalgadele, et kaart oleks silmadele 
lähemal ja hoidja põlvedest kaugel. 

Paljude kasutajate eelistus.  
Võimaldab vaadata nt stemil 

paiknevat rattakompuutrit, GPS-i vms 
 

Müügil musta või punast värvi. Ettetellimisel võimalik valida must, punane või valge +4€/tk eest ka muu RAL värvikood. 

 

Võimalikud kaardialuse suurused: 

 30,5x30,5 cm kompassialusega – enimeelistatud mudel sportlaste seas. Eeldab min 650 mm laiust lenksu.  

 A4+ (30,5 x 28 cm) – sobilik nt A4 formaadis teedeatlase kasutamiseks. Eeldab min 650 mm laiust lenksu. 

 A4 (30,5 x 24 cm) – sobilik orienteerumisprintideks. Nt EOL teisi- ja neljapäevakute kaardid on A4 formaadis. 

 28x28 cm – sobilik lühikeste ~600 mm laiuste lenksudega ratastele 

 26x26 cm – sobilik lühikeste ~600 mm laiuste lenksudega ratastele nt naistele, lastele.  

 

Kaardialuse kattekile kinnitustüübid: 

 

   
RFDL (Removable Foil Dual Lock) 
ühel küljel 3M Dual Lock krõpsud,  

3 küljel kumm+konks  
(kaupluses) 

RF4H (Removable foil 4 hooks) 
4 kumm+konks kinnitit  

(ettetellimisel) 

TA – üks külg liimitud, 3 küljel 
kumm+konks, st kattekile 

mitteeemaldatav 
(ettetellimisel) 

 


