AlucAt W14

ALUCAT W14 er en praktisk,
sikker og solid universalbåt
med katamaranskrog. Båtene
passer spesielt til behovene hos
yrkesutøvere og myndighetene.

Sikker
ALUCAT-katamaranbåten er svært
stabil. Båtens flate dekk og gode
evner til å tåle sidelast gjør den
sikker å bevege seg i. Båten
går stabilt også i bølger. Også
rullestolbrukere og andre bevegelseshemmede personer kan trygt og lett
komme seg ombord i båten. Man kommer seg om bord i Alucat ved hjelp
av en lang baugrampe.

Romslig
ALUCATs frie, flate dekk er opp
til dobbelt så stort som dekket
til en like lang båt med V-skrog.
ALUCAT W14 katamaranbåtens
lengde på 6,9 m tilsvarer en båt på
10 m med V-skrog når det gjelder
det frie dekket. Båtene har førsteklasses kjøreegenskaper
også med stor last, og plassen på dekket er lett å tilpasse
etter behovet. Båten har store, tørre oppbevaringsrom
i pontongrommene under dekk.

Økonomisk
Takket være ALUCAT-båtenes
enestående gliegenskaper trenger
båten ca. en tredjedels lavere
motoreffekt sammenlignet med
tilsvarende båter med V-skrog.
Dette betyr en betydelig
rimeligere motorinvestering og derved også et lavere drivstofforbruk.

Allsidig
ALUCAT er utviklet etter behovene til forskjellige brukergrupper,
takket være ALUCATs stabilitet og store flate dekk. ALUCAT W14
passer spesielt godt til fritidsbruk, fiske, jakt och behovene hos
yrkesutøvere (t.ex. båt-taxi, bygging, myndighetene), også stå
på vannski og parasailing. ALUCAT-båtene blir alltid utstyrt etter
kundens ønsker.
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Spesifikasjone
Båttype
Materiale
Dekk kommersiell kvadrat
Lengde
Bredde
Baugrampens bredde
Vekt
Anbefalt motoreffekt
Antall personer
CE-kategori

Katamaran
Aluminium
14 m2
Utmerket
6,9 m
2,45 m
utstyr,
1,4 m
se mer
1200 kg
www.alucat.fi
115-200 hk
8-12
C (skjærgård og innsjøer)

Egenskaper

Den største tillatte krengingen for en fullastet
båt med V-skrog er 19,5 grader. En katamaran
krenger bare 10 grader med maksimal last.

En katamaran svinger uten å grave seg ned.
Lett, sikker og trygg havnemanøvrering.

Alucat holder seg stabil og i vannrett stilling ved svinging.
Horisonten blir ikke borte og det oppstår ikke dødvinkler. Man
beholder utsikten til alle retninger hele tiden mens man kjører.

Alucat pløyer ikke vannet, men utnytter den
naturlige løftende kraften i vannet. Det oppstår
ikke noen planterskel.

Alucat går uten å slå i bølgene. Både komforten,
sikkerheten og styringen av båten blir bedre.

Akterdelen på Alucat synker ikke ned ved
nødstans, og derfor oppstår det ikke farlige
akterbølger.

Man kommer seg om bord i Alucat ved
hjelp av en lang baugrampe.

Alucat går sikkert og stabilt inn på land og
velter ikke ustabilt over til siden slik båter
med V-skrog gjør.
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