ALUCAT W10
®

ALUCAT® W10 vene on vakaa, turvallinen ja
kestävä alumiininen katamaraanirunkoinen monikäyttövene. Suuren kansitilansa ansiosta se
soveltuu erinomaisesti myös ammattilaisten
ja viranomaisten tarpeisiin.
ALUCAT ® is SAFE. In real life, it means
Stability, Area, Flexibility and Economy.
"That you'd return home"

Stability
ALUCAT ® -veneet ovat katamaraanirakenteensa ansiosta erittäin
vakaita ja kestävät suurtakin
laitakuormaa.Vene ei kallistele
jyrkissäkään käännöksissä. Suoralla
kannella on helppoa ja turvallista liikkua. Myös pyörätuolilla kulkevat ja
muuten liikuntarajoitteiset henkilöt pystyvät kulkemaan turvallisesti ja vaivattomasti
veneeseen. Veneen voi ajaa aivan rantaan saakka, jolloin veneeseen nousu ja
poistuminen on helppoa sekä turvallista keularampin kautta.

Area
ALUCATIN vapaa, tasainen kansitila
on jopa kaksi kertaa suurempi
kuin samanpituisissa V-runkoveneissä. ALUCAT ® W10:n tasaisen
kannen hyötyneliöt ovat jopa 10m2,
joka vastaa yli 8 m pituisen
V-runkoveneen kansitilaa. Veneen
kannella pystyy kuljettamaan suuren määrän tavaraa, esim. rakennustarvikkeita
tai pelastusvälineitä. Myös veneen ponttooneissa on huomattavan suuret
säilytystilat.

Flexibility
ALUCATISSA on ensiluokkaiset kulkuominaisuudet suurillakin kuormilla
ja kansitilat ovat käyttötarpeen mukaan helposti mukautuvia. Vakaudesta ja laajasta tasaisesta kannesta johtuen ALUCAT ® W10 on
oivallinen valinta mm. viranomaisille, yrityksille, mökkiläisille, kalastajille ja metsästäjille. ALUCAT ® soveltuu erinomaisesti myös retkeilykäyttöön, vesihiihtoon ja
vetovarjon vetoon. ALUCAT ® -veneet varustellaan asiakkaan valintojen mukaan.

Economy
ALUCAT ® -veneiden erinomaisten liukuominaisuuksien
ansiosta vene tarvitsee noin kolmanneksen pienemmän
konetehon vastaaviin V-runkoveneisiin nähden. Tämä
tarkoittaa huomattavasti edullisempaa moottori-investointia
ja siten myös vähäisempää polttoaineen kulutusta.

Tekniset tiedot

W10 Fish

W10 Work

Venetyyppi
Materiaali
Suoran lattian hyötyneliöt
Pituus
Leveys
Keularampin leveys
Paino
Kantavuus
Moottorisuositus
Henkilöluku
CE-kategoria

W10 Tour

W10 Accessible

W10 Cabin

Katamaraani (2-runkoinen)
Alumiini
10 m2
5,9 m
Erinomainen
2,3 m
varustelu,
0,9 m
katso
lisää
750 kg
www.alucat.fi
950kg
100-200 hp
8
C (rannikkovedet ja järvet)

Alucatin 8 ylivoimatekijää

V-runkoisen veneen suurin sallittu kallistus
maksimikuormalla on 19,5 astetta. Katamaraani
kallistuu maksimikuormalla vain 10 astetta.

Katamaraani kääntyy ilman sortumaa. Satama
manöveeraus on helppoa, varmaa ja turvallista.

Käännöksissä Alucat pysyy vakaasti vaakatasossa. Alucat ei auraa vettä, vaan käyttää hyväkseen
veden luontaista nostovoimaa. Liukukynnystä
Horisontti ei häviä, eikä synny kuolleita kulmia.
ei synny.
Näkyvyys joka suuntaan säilyy koko ajon ajan.

Alucat kulkee aallokossa ilman rynkytystä.
Mukavuus, turvallisuus ja veneen hallinta
paranee.

Hätäpysähdyksissä Alucatin perä ei painu alas
eikä näin pääse muodostumaan vaarallista
peräaaltoa.

Alucatiin noustaan turvallisesti leveää
keularamppia pitkin.

Alucat rantautuu turvallisesti ja vakaasti, eikä
huoju epävakaasti v-runkoisen veneen tavoin.
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