
W10

ALUCAT® W10 RESCUE
Huippuajettava, vakaa, turvallinen ja tilava

katamaraanirunkoinen monikäyttövene
vaativaan ammatti- ja viranomaiskäyttöön.

RESCUE

ALUCAT® Catamarans ominaisuudet

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

RANTAUTUMINEN
Tasainen rantautuminen. Portaaton hydraulinen
keularamppi. Matala syväys. Rantautumisvahvikkeet.

KANSITILA 
Suuri itsetyhjentyvä tasainen vapaa kansi. Keula-
ramppi pelastamiseen. Valaistut laatikot ja kansi.

TALOUDELLISUUS 
Ympäristö kiittää. Pienemmät moottorit. Kulutus
lähes sama kuormalla. Kierrätettävä materiaali.

MONIKÄYTTÖINEN 
Kansivarustus tarpeen mukaan. Irroitettavat istuin
-laatikot. Kiinnityskiskot. Nopea traileroida ja huoltaa.

TURVALLISUUS
ALUCAT - kestävä ja turvallinen. Sertifioitu.
Tilaa kannella vaativaan työhön. Osastoitu runko.

TASAPAINO
Vakaa, kestää suurtakin laitakuormaa. Hyvä
keulakantavuus. Erinomainen laitatyöskentely.

AJETTAVUUS
Kääntyy vakaasti kallistumatta. Pieni kääntösäde.
Hyvä liukuominaisuus. Helppokäyttöisyys.



Kansitila ovat käyttötarpeen
mukaan helposti mukautuvia.
W10 RESCUE on rakennettu
vaativaan ja nopeaan toimintaan,
niin pelastamiseen, kuljetukseen kuin
öljyntorjuntaankin. Laajalle kannelle 
saa varustuksen asiakkaan toiveiden mukaan.
Palopumppu ja vaihdettavat rantautumisvahvikkeet saa tarpeen mukaan.
Nopea siirto ALUCAT® trailerille.

Katamaraanirakenteen ansiosta
erittäin vakaa ja kestää suurtakin
laitakuormaa. Se ei juurikaan
kallistu jyrkissäkään käännöksissä.
Suoralla kannella liikkuminen on 
Helppoa ja turvallista. Veneellä on
ensiluokkaiset kulkuominaisuudet.
Sen voi ajaa aivan rantaan saakka matalan syväyksen vuoksi.
Keularampin kautta sujuu pelastaminen sekä sukellustoiminta helposti.

Tasakannen hyötyneliöt 10m².
Veneen lastaus ja purku sujuu
helposti hydraulisesti avattavan
keularampin kautta. Suoralla
kannella on mahdollista elintärkeät
pelastustoiminnot ja tarvittavan 
välineistön säilytyksen. Lukittavia istuinlaatikoita saa tarpeen mukaan.
Veneet varustetaan asiakkaan toivomilla kiinnityskiskoilla ja varusteilla.
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. Lähes huoltovapaa.
ALUCAT®-veneet valmistetaan kestävistä ja kierrätettävistä materiaaleista.

Tekniset tiedot
Venetyyppi Katamaraani
Materiaali Alumiini 5083
Suoran lattian hyötyneliöt ~ 10 m2

Pituus 5,95 m
Leveys 2,35 m
Keularampin leveys 0,9 m (hydraulinen 0,75 m)
Runkopaino ~ 700 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)
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