
W35

ALUCAT® W35 on vakaa, turvallinen ja kestävä 
monikäyttövene alumiinisella katamaraanirungolla. 

Suuren kansitilansa ansiosta se soveltuu erinomaisesti
ammattilaisten ja viranomaisten tarpeisiin.

UUTUUS

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. Monia
hyttivaihtoehtoja. Tilaa kuormalle ja nosturille.

MONIKÄYTTÖINEN 
Kansivarustus tarpeen mukaan. Irroitettavat laatikot.
Hyvät lisävarusteet. Kovaan ammattikäyttöön.

TALOUDELLISUUS 
Ympäristö kiittää. Pienemmät moottorit.
Kulutus  lähes sama kuormalla. Kestävä runko.

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. Rantautumisvahvikkeet.



Kansitila on käyttötarpeen mukaan
helposti mukautuva. ALUCAT® W35
on oivallinen valinta etenkin
ammattilaisten (taksiveneet,
rantarakentaminen) ja viranomaisten
tarpeisiin (esim. öljyntorjunta).
Asiakkaalla on valittavana kattava
varustus monista eri pulpetti-, hytti- ja lisävarustevaihtoehdoista. 
ALUCAT® W35 on saatavana sekä ulko- että sisäperämoottoreilla.

Katamaraanirakenteen ansiosta vene
on erittäin vakaa ja kestää suurtakin
laitakuormaa. Se ei juurikaan kallistu
jyrkissäkään käännöksissä.
Suoralla kannella liikkuminen on
helppoa ja turvallista. Veneellä on
ensiluokkaiset kulkuominaisuudet ja
sen voi ajaa aivan rantaan saakka. Kuormaaminen, sukeltaminen ja
pelastaminen onnistuu turvallisesti 230 cm leveän keularampin kautta.
Mahtava sivu- ja 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.

Tasakannen hyötyneliöt ~35 m².
Veneen lastaus ja purku sujuu
helposti hydraulisesti avattavan
leveän keularampin kautta. 
Suoralla kannella pystyy kuljettamaan
suuren määrän pitkää tavaraa,
mönkijöitä, pienkuormaajia tai vaikka autonkin. Korotettu hytti mahdollistaa
koko kansitilan käytön. Itsetyhjentyvä kansi on helppo pitää puhtaana.

Venetyyppi Katamaraani
Materiaali  Merialumiini 5083
Suoran lattian hyötyneliöt  ~ 35 m2
Pituus  12,85 m
Leveys  3,45 m
Keularampin leveys  2,30 m
Runkopaino  ~ 4700 kg
Kantavuus  ~ 5000 kg
Syväys  ~ 0,50 m
Tankin koko  2 x 500 L
Henkilöluku  max 40
Ulkoperämoottorisuositus  2 x 200 – 350 hp
Sisäperämoottorisuositus  2 x 200 – 270 hp
CE-kategoria  CE / C (rannikkovedet ja järvet)
 (Ammattivene hyväksyntä)

Tekniset tiedot

EconomyStability

Area 

Flexibility 


