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Robtics Telescope Treffen 2018.... daar moet je bij zijn!
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Zoek je dat ene schroefje? Moet die koepel er nu eindelijk eens van komen? Is je montering de zwakke
schakel van je setup? Tijd voor een upgrade van je oculairen en/of camera? Op zaterdag 05 mei en
zondag 06 mei a.s. vindt het 2e Robtics Telescoop Treffen (RTT) plaats! We hebben ook dit jaar besloten
niet deel te nemen aan de ATT in Essen want wat ze daar kunnen, kunnen we in Leidschendam ook! En
met extra's!
De RTT zou natuurlijk niet compleet zijn met een bijzonder groot aanbod van telescopen en accessoires.
Veel meer dan bij ons staat er niet op de ATT. Wel 10x hetzelfde. Wilt u een Planewave zien, een CFF
180mm APO, een ASA85 montering, een Celestron RASA astrograaf, Takahashi TOA150 of de
FSQ106ED? Een Takahashi EM200 montering met een Mewlon, een Celestron C14 EdgeHD, de 16 inch
Meade LX200. We hebben ze allemaal staan! Alle monteringen en nagenoeg alle kijkers van
Sky-Watcher en Bresser. Alle kijkers van Explore Scientific en zeer veel oculairen. Alle modellen van
Moonlite focusers, alle TeleVue oculairen en we kunnen nog wel een tijdje doorgaan. We hebben niet
voor niets Ã©Ã©n van de grootste showrooms van de wereld!
We hopen natuurlijk op mooi weer want we zetten de zonnekijkers buiten! Altijd al eens door een
H-alpha kijker willen kijken? Dit is je kans! Neem ook vooral je eigen zonnetelescoop mee en dan maken
we er meteen een solar-party van! Product demonstratiesAltijd al eens door een echte Takahashi willen
kijken? Wat komt er kijken bij het motoriseren van de focuseerinrichting van de telescoop? Wat is nou het
verschil tussen zogenaamde breedveld oculairen en 'gewone' oculairen of hoe gaat dat collimeren nou in
zijn werk? Tijdens de RTT houden we verschillende product demonstraties waarbij we op een duidelijke
manier praktische tips geven.
Hapje en drankje
Bij de RTT hoort lekker eten en drinken. Vanaf 13:00 staat de barbeque aan (tenzij het weer ons echt in
de steek laat) en een biertje en frisdrank staan koud. In tegenstelling tot de ATT is dit bij de RTT natuurlijk
gratis!
Astro-kofferbak-verkoop
De astro-kofferbak-verkoop is een door Robtics georganiseerd en gefaciliteerd evenement waarbij iedere
amateurastronoom de gelegenheid krijgt om zijn/haar astronomische waren aan de man te brengen. De

o
R

Voor meer informatie - info@robtics.nl

Pagina 1/4

PDF creatiedatum : maandag, 21 mei 2018

Op = Op! > Robtics RTT 2018!

Robtics RTT 2018!
aan- en verkoop van spullen is geheel in eigen beheer van de verkopers en voor eigen risico. We
bemiddelen niet en hoeven ook geen percentage.
Tijdens de RTT reserveren we op het Robtics terrein ruimte voor de astro-kofferbak-verkoop en dat kost
de bezoekers en deelnemers niets. Geen entree- of staanplaatsgeld en natuurlijk wel gratis koffie, fris of
een biertje. Er is geen enkele verplichting naar Robtics toe. Het gaat hier om de gezelligheid en
amateurastronomen onder elkaar.
Twijfel je nog?
Een klant vertelde met de trein naar de ATT te gaan en dat kost hem 65 euro. Daar komt de entree bij,
koffie en een broodje en het vervoer van de trein naar huis. Je bent dan zo'n 100 euro lichter en eigenlijk
heb je nog niks. Zou je op de ATT voor 1000 euro kopen en 10% korting krijgen, dan speel je net quite
en sjouw je je een breuk. Op de RTT zorgen we voor mooie aanbiedingen, goedgeprijsde occasions en
een verloting!
Kortom, de RTT - gratis entree, gratis parkeren, gratis eten en drinken, product demonstraties,
astro-kofferbak-verkoop, veel kijkgenot, imposante uitstalling, mooie aanbiedingen, kans op winnen van
de loterij en heel veel gezelligheid!
Waar? Op het terrein van Robtics aan de Star 3H, 2266NA in Leidschendam.
Wanneer? Zaterdag 05 mei 2018 van 10:00 uur tot 16:00 en zondag 06 mei 2018 van 10:00 uur tot 15:30
uur.
Wat: Hieronder is een willekeurige greep van aanbiedingen opgenomen. Kijk hieronder of er iets voor je
tussen zit! Dit is bij lange na niet alles dus laat je niet tegenhouden als er op het eerste gezicht niets voor je
bij zit! Aanbiedingen (nieuwe producten)
» 220v-12v voeding 5a
» Altair GPCam 0130C
» Annals of the Deepsky boeken serie
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» Astro-Products Guide Scope Rings deluxe 127mm
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» Astrodon LRGB-E 31mm filterset!
» Celestron C14 EdgeHD

» Celestron CGX montering

» Celestron RASA 11 inch F2.2 astrofotografische OTA
» Cheshire oculairen

» Explore Scientific 68 graden oculairen
» Explore Scientific 82 graden oculairen
» Explore Scientific 100 graden oculairen
» Explore Scientific Ultra Light Dobsonian 12 inch
» Extension tubes 80mm 2 inch
» Laser collimatoren
» Losmandy driepoot knoppen
» MGEN II autoguider set met 50mm volgkijker
» MaxVision 68 graden oculairen
» MaxVision 82 graden oculairen
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» Moonlite focusers
» Mova globes
» Rigel USB nFocus
» Robtics 20x80 lichtgewicht (goed!)
» Robtics 20x80 triplet bino (goed!!!)
» Robtics Foto-Newton 10 inch OTA
» Robtics RC 10 inch OTA
» Robtics RC 8 inch OTA
» Sky-Watcher Multifunction mount
» Sky-Watcher motorfocus
» Vixen SG2.1x42
» X-Optics X-400 Series 10x42 binoculair (zeer goed! zeer goedkoop!!!)
» X-Optics X-500 Series 7x50 binoculair (zeer goed! zeer goedkoop!!!)
» ZWO camera's, filters en filterwielen
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Occasions
» A&M (nu Officina Stellare) 130mm F7 Super APO met Russische top optiek (Astrea!) in carbon buis,
buisringen en
» zwaluwstaart

o
R

» Atik 414EX Color CCD camera (nieuwstaat)

» CFF 180mm F7 FPL53 Oliegescheiden triplet (TOP!) APO!!!
» Celestron C90 1000/F10 oranje buis
» Celestron C90 500/F5.6 zwarte buis
» Celestron StarSense unit

» Celestron Telephoto lens (SCT) 750/F6 zwarte buis (zeldzaam)
» Geoptik Parallelogram montering voor binos
» Meade 152ED EMC APO
» Meade RCX 10 inch compleet
» Omegon 70 graden 32mm oculair
» Planewave 12.5 inch CDK Corrected Dall-Kirkham Astrograph met EFA-kit!!!
» Robtics 2x ED Barlow 2 inch
» Robtics RC reducer
» Starizona Hyperstar voor EdgeHD C11 (2x)

Voor meer informatie - info@robtics.nl

Pagina 3/4

PDF creatiedatum : maandag, 21 mei 2018

Op = Op! > Robtics RTT 2018!

Robtics RTT 2018!
» Starlight-Xpress USB filterwiel met OAG
» TMB Planetary II 2.5mm oculair
» TMB Planetary II 3.2mm oculair
» TS Optics 90mm/600mm triplet APO met carbon buis en Feather Touch focuser
» Takahashi Extender Q 1.6x
» Takahashi TOA-150 met ringen, Losmandy zwaluwstaart in originele verpakking
» TeleVue Nagler 5mm
» TeleVue-76 APO in tas (nieuwstaat!)
» Vixen New Atlux met StarBook
» Vixen Sphinx montering met tussenstuk en aluminium driepoot met StarBook
» Vixen Super Polaris met NGCMAX goto systeem en encoders op beide assen!
Showmodellen
» Sky-Watcher 150mm F5 Newton buis
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» Sky-Watcher AZ-EQ6GT montering (Open doos)

» Sky-Watcher EQ5PRO SynScan montering (Open doos)
» Sky-Watcher Star Discovery Mount (Open doos)
Overigen
» Diverse OCCASION verrekijkers
» Diverse OCCASION koffers
» Diverse tassen
» Diverse telescoopringen
» Diverse onderdelen nieuw en gebruikt
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» Grote selectie nieuwe oculairen, filters, zenitspiegels per stuk vanaf 10 euro
» En nog veel, veel meer!!!!!!!!!
Let op: de lijst is verre van volledig en we komen continue interessante zaken tegen die voor mooie prijzen
de deur uit mogen. Alle producten zijn nieuw in doos tenzij anders aangegeven (occasions &
showmodellen).
Voor de meeste aanbiedingen geldt dat het om Ã©Ã©n of anders slechts
enkele
stuks gaat. Hierbij geldt: op is op. Om iedereen dezelfde kans te geven, wordt er niets gereserveerd. Wees
er dus snel bij!
Tot ziens in Leidschendam!
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