ALUCAT® Catamarans ominaisuudet

TURVALLISUUS
Esteetön, turvallinen ja kestävä monikäyttövene.
Kulku keularampin kautta. Osastoitu runkorakenne.

TASAPAINO
Erittäin vakaa ja kestää suurtakin laitakuormaa.
Hyvä keulakantavuus. Pieni kallistuskulma.

KANSITILA
Suuri itsetyhjentyvä tasainen vapaa kansi. Suoralla
kannella helppo liikkua. Ajaminen myös pyörätuolista.

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

TALOUDELLISUUS
Ympäristö kiittää. Kulutus ei juuri nouse kuorman
Kanssa. Kestävä. 100%:sti kierrätettävä materiaali.

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. Turvallinen kulku rampista.
Voi ajaa laituria vasten. Tarkoitettu matalaan veteen.

ALUCAT® ACCESSIBLE
Täysin esteetön, kestävä, vakaa, turvallinen ja tilava
katamaraanirunkoinen monikäyttövene.
Esteetön kansitila sopii itsenäiseen
veneilyyn niin vapaa-ajalle kuin vaativaan käyttöön.

Stability

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. Keulaportin kautta on liikuntarajoitteisen
helppo kulkea veneeseen ja uimaan. Matala syväys mahdollistaa rantaan ajamisen.

Economy
Katamaraaniveneellä on erinomaiset liukuominaisuudet. Suurella lastilla
polttoaineen kulutus ei juurikaan nouse. ALUCAT katamaraani – turvallinen,
pitkäikäinen, helppohoitoinen ja lähes huoltovapaa. ALUCAT®-veneet
valmistetaan kestävistä ja kierrätettävistä materiaaleista.

Area

Tasakannen suuret hyötyneliöt - aivan
laitaan asti. Suoralla ja vapaalla
kannella on hyvin tilaa kulkea sekä
tarvikkeille. Lukittavia istuin/laatikoita
tarpeen mukaan. Veneet varustetaan
asiakkaan toivomilla kiinnityskiskoilla ja
tarvikkeilla. Itsetyhjentyvä kansi on
helppo pitää puhtaana. Kaukosäätöinen keulaportti tekee veneestä vielä paremman.
Pyörätuoli on helppo kiinnittää myös ajajan paikalle.

Flexibility
Kansitilat ovat käyttötarpeen
mukaan vaivatta mukautuvia.
ACCESSIBLE mallin kannelle voidaan
kiinnittää useita pyörätuolia. Kannen
Kokoonpano on nopeasti muokattavissa
pikakiinnikkeillä. ALUCAT® veneet on
rakennettu monipuoliseen ja vaativaan käyttöön. ALUCAT® trailerillä nopeasti
veteen ja ylös. Painavatkin apuvälineet turvallisesti mukaan.
Esteettömästi vaivatta myös yksin vesille.

ALUCAT ACCESSIBLE katamaraanit
Venetyyppi
Katamaraani
Materiaali
Alumiini 5083
CE-kategoria
CE / C (rannikkovedet ja järvet)
Syväys
~ 0,30 – 0,40 m
Henkilöluku
8 – 16 henkilöä
Keularampin leveys
0,75 – 1,44 m
Moottorisuositus
40 - 250 hp
ALUCAT W6
ALUCAT W10
ALUCAT W14

Kannen hyötyneliöt
Pituus
Leveys
Kannen hyötyneliöt
Pituus
Leveys
Kannen hyötyneliöt
Pituus
Leveys

~ 6 m²
5,10 m
1,90 m
~ 10 m²
5,95 m
2,35 m
~ 14 m²
7,00 m
2,45 m

