ALUCAT® Catamarans ominaisuudet

TURVALLISUUS
ALUCAT kestävä, turvallinen monikäyttövene.
Kulku keularampin kautta. Runko osastoitu.

TASAPAINO
Vakaa, kestää suurtakin laitakuormaa.
Kallistuu yllättävän vähän. Hyvä laitatyöskentely.

KANSITILA
Suuri itsetyhjentyvä tasainen vapaa kansi. Kannella
tilaa ihmisille ja kuormalle kuin myös nosturille.

MONIKÄYTTÖINEN
Kansivarustus tarpeen mukaan. Irroitettavat laatikot.
Lisävarusteet kovaan työhön. Helppo huollettavuus.

TALOUDELLISUUS
Ympäristö kiittää. Pienemmät moottorit. Kulutus
lähes sama kuormalla. Myös yksi moottori.

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

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

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

W14

ALUCAT® W14
Huippuajettava, vakaa, turvallinen ja kestävä
monikäyttövene alumiinisella katamaraanirungolla.
Sopii hyvin vaativaan ammatti- ja viranomaiskäyttöön.

Stability

Economy

Katamaraanirakenteensa ansiosta
erittäin vakaa ja kestää suurtakin
laitakuormaa. Vene ei juurikaan
kallistu jyrkissäkään käännöksissä.
Suoralla kannella on helppoa ja
turvallista liikkua. Veneen voi ajaa aivan
rantaan saakka. Kulku on vaivatonta ja
turvallista keularampin kautta. Erinomainen laita- sekä keulakantavuus.

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

Area

Tasa kannen hyötyneliöt ~14m².
Veneen lastaus ja purku sujuu
helposti hydraulisesti avattavan
keularampin kautta. Suoralla
kannella on tilaa kuljettaa pitkiäkin
tarvikkeita mm. lautatavaraa, mönkijän
sekä pienkuormaajan.
Lukittavia istuin/laatikoita varusteille, myös syviä sukeltajan
pulloille. Varustus asiakkaan toivomilla kiinnityskiskoilla ja
tarvikkeilla. Itsetyhjentyvä kansi on helppo pitää puhtaana.

Flexibility

Kansitilat ovat käyttötarpeen
mukaan helposti mukautuvia.
Vakaus sekä laaja kansitila ovat
tärkeitä mm. rantarakentajille,
mökkiläisille, kalastajille.
Sopii hyvin myös venetaksiksi,
viranomaisille sekä yhteysveneeksi. On saatavana sekä 1- että 2-moottorisena.
Varustellaan asiakkaan valintojen mukaan monista pulpetti,
hytti, penkki- ja lisävarustevaihtoehdoista. Nopea siirto trailerille.

Tekniset tiedot
Venetyyppi
Materiaali
Suoran lattian hyötyneliöt
Pituus
Leveys
Keularampin leveys
Runkopaino
Kantavuus
Syväys
Henkilöluku
Tankin koko
Moottorisuoritus
CE-kategoria

Katamaraani
Alumiini 5083
~ 14 m²
7,0 m
2,45 m
1,38 m
~ 1250 kg
~ 1600 kg
~ 0,40 m
max 14
2 x 100 L
1 x 115-250 hp
2 x 80-115 hp
CE / C (rannikkovedet ja järvet)
(Ammattivene hyväksyntä)
(DIN 14961, EN 1914)

