
ALUCAT® Catamarans ominaisuudet
W10

ALUCAT® W10
Huippuajettava, vakaa, turvallinen ja tilava

katamaraanirunkoinen monikäyttövene. Suuri kansitila sopii
vapaa-ajalle sekä vaativaan ammatti- ja viranomaiskäyttöön.

TURVALLISUUS
ALUCAT kestävä, turvallinen monikäyttövene. Ajo
mukavuus, keularamppi helpottaa. Runko osastoitu.

TASAPAINO
Erittäin vakaa ja kestää suurtakin laitakuormaa. 
Hyvä keulakantavuus. Erinomainen laitatyöskentely.

KANSITILA 
Suuri itsetyhjentyvä tasainen vapaa kansi. Keula-
rampin kautta on helppo lastata. Tilaa nosturille.

TALOUDELLISUUS 
Ympäristö kiittää. Kulutus lähes sama kuormalla.
Työvene normien mukainen. Mökille suuri kuorma.

AJETTAVUUS
Kääntyy vakaasti kallistumatta käännöksissä. Pieni
kääntösäde. Hiljainen hytti. Hyvä liukuominaisuus.

LÄHTÖ JA PYSÄHDYS
Perä pysyy suorassa. Tasaisesti aallokossa. Pieni
liukukynnys. Ei juuri peräaaltoa. Hyvä näkyvyys

RANTAUTUMINEN
Tasainen rantautuminen. Portaaton hydraulinen
keularamppi. Matala syväys. Aja laituria vasten.

MONIKÄYTTÖINEN 
Kansivarustus tarpeen mukaan. Irroitettavat
istuinlaatikot. Kiinnityskiskot. Helppo huoltaa.



Kansitilat ovat käyttötarpeen
mukaan vaivatta mukautuvia.
ALUCAT® W10 on rakennettu
monipuoliseen ja vaativaan käyttöön,
niin pelastamiseen, kuljetukseen,
öljyntorjuntaan. Keularampin kautta
on vaivatonta kuormata ja sukeltaa. Vakaalle ja laajalle kannelle varustus asiakkaan
toiveiden mukaan. ALUCAT® trailerillä nopeasti veteen ja ylös.
Saatavana myös 2-moottorisena.

Katamaraanirakenteensa ansiosta
erittäin vakaa ja kestää suurtakin
laitakuormaa. Vene ei juurikaan
kallistu jyrkissäkään käännöksissä.
Suoralla kannella on helppoa ja
turvallista liikkua. Veneellä on
ensiluokkaiset kulkuominaisuudet ja
sitä on helppo ajaa. Keularampin kautta on helppo kulkea ja vaikka sukeltaa.
Matala syväys mahdollistaa rantaan ajamisen.

Tasakannen hyötyneliöt ~10m².
Suoralla kannella on hyvin tilaa 
esim. rakennustarvikkeille, mökki
tarvikkeille sekä laitteille ja 
mopolle. Lukittavia istuin/laatikoita
tarpeen mukaan. Veneet varustetaan
asiakkaan toivomilla kiinnityskiskoilla ja
tarvikkeilla. Itsetyhjentyvä kansi on helppo pitää puhtaana

Katamaraaniveneellä on erinomaiset liukuominaisuudet. Tämä tarkoittaa
edullisempaa moottori-investointia ja siten vähäisempää polttoainekulutusta.
Suurella lastilla polttoaineen kulutus ei juurikaan nouse.
ALUCAT®-veneet valmistetaan kestävistä ja kierrätettävistä materiaaleista.

Tekniset tiedot

EconomyStability

Area 

Flexibility 

Venetyyppi  Katamaraani
Materiaali  Alumiini 5083
Suoran lattian hyötyneliöt  ~ 10 m²
Pituus  5,95 m
Leveys  2,35 m
Keularampin leveys  0,9 m (hydraulinen 0,75m)
Runkopaino  ~ 740 kg
Kantavuus  ~ 940 kg
Syväys  ~ 0,35 m
Henkilöluku  8
Tankin koko  147 L
Moottorisuositus  1 x 100 - 180 hp
 2 x 60 - 90 hp
CE-kategoria  CE / C (rannikkovedet ja järvet)
 (Ammattivene/öljyntorjunta hyväksyntä)
 (DIN 14961, EN 1914), (NMMA)


