
W35

ALUCAT® W35 är en stabil, säker, hållbar och
mångsidig båt med aluminiumskrov av katamarantyp.
Tack vare det och den stora däcksytan är den också
mycket lämplig för yrkes- och myndighetsanvändning.

NYHET

ALUCAT® Catamarans SUPERIORITY

SÄKERHET
En hållbar, säker multifunktionskatamaran. Enkel
lastning via bogrampen. Skrovet indelat i täta sektioner.

STABIL
Hög stabilitet. Tål stor snedbelastning.
Lättåtkomligt vid arbete längs sidorna.

DÄCK
En stor självlänsande, plan däcksyta. Enkel lastning
och lossning via bogrampen. Plats för lyftkran.

MULTIFUNKTIONSBÅT
Utrustning efter behov. Löstagbara bänklådor. Tillbehör för
tyngre arbeten. Kan bogsera och skjuta en pråm.

EKONOMI
Miljövänligare med mindre motorer. Låg förbrukning med 
stor last. Motorerna utanför däcksutrymmet. Stabilt skrov.

KÖRKOMFORT
Svänger stabilt utan att kränga. Bibehållen sikt runtom.
Liten svängradie. Ljuddämpad hytt. Bra glidegenskaper.

STOP OCH GO
Aktern sjunker inte ner vid avstannande. Jämn gång i vågor.
Låg planingströskel. Liten svallvåg. Alltid bibehållen sikt.

ANGÖRING
Smidig landstigning. Steglöst justerbar, hydraulisk bogramp.
Litet djupgående. Skrovförstärkningar för tuff angöring.



Utmärkt
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www.alucat.fi

Däcksytan kan beroende på olika 
behov enkelt anpassas.
ALUCAT® W35 är framför allt ett
utmärkt val för båttaxi och
byggarbeten där behov finns att 
också kunna nå svåråtkomliga
stränder. Båten lämpar sig dessutom
för myndigheter vid t.ex. oljesanering och släckning av bränder i skärgården.
Båtarna är mycket flexibla och det finns ett stort urval av styrpulpeter, hytter
och tillbehör att välja mellan, allt enligt kundens önskemål. ALUCAT® W35
kan förses med antingen utombordare eller inombordare. Plats för en stark kran.

På grund av katamarandesignen är
vårt flaggskepp mycket stabil och
tål stor belastning ombord. Den
förblir stadigt horisontell även i snäva 
svängar. På den plana däcksytan är
det enkelt och säkert att röra sig.
Båten har mycket goda 
köregenskaper och den kan på ett säkert sätt köras ända fram till den grunda
stranden. Lastning, passning, dykning och räddning är säker genom den
230cm breda bogrampen. 
Utmärkt sido- och boglastkapacitet.

Katamaranskrovet glider mycket lätt genom vatten vilket ger ett förmånligare
motorval som i sin tur minskar bränsleförbrukningen. Även med en större
last ökar knappt bränsleförbrukningen. Alla ALUCAT®-båtar tillverkas av
återvinningsbara material.

En plan däcksytan på ca 35m². 
Lasting och lossning av båten sker 
enkelt via den breda, hydraulstyrda 
bogrampen. På den plana däcksytan 
kan man frakta en stor mängd också 
längre gods. Plats finns dessutom 
för fyrhjulingar, minilastare och t.o.m. en bil får plats. Väljer man den upphöjda
hytten kan hela däcksytan användas för last. Det självlänsande däcket är lätt
att hålla rent. Det finns plats för verktyg under den upphöjda hytten.
Folkets favorit med kring 5 tons lastkapacitet. Båttyp Katamaran

Material Marine aluminium 5083
Öppen däcksyta ~ 35 m²
Längd 12,85 m
Bredd 3,45 m
Bogrampens bredd 2,30 m
Vikt ~ 4700 kg
Lastkapacitet ~ 5000 kg
Djupgående ~ 0,50 m
Antal personer ombord max. 40
Tankstorlek 2 x 500 L
Utombordare (rekommenderat) 2 x 200 – 350 hp
Inombordare (rekommenderat) 2 x 200 – 270 hk
CE kategori CE / C
 (för kust och sjöar)
 (godkänd för yrkesbruk)
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