
ALUCAT W14 båt är praktiska, 

säkra och hållbara multifunktions-

båt med katamaranskrov. 

Båtarna passar särskilt 

för professionellt bruk 

och för myndigheter. 

AlucAt W14

Pinotie 7, 33470 Ylöjärvi | info@alucat.fi | www.alucat.fi
Försäljning: +358 400 632 484, +358 40 740 8364

Största tillåtna lutning med maximal last för båtar 
med V-botten är 19,5 grader. En katamaran lutar 
endast 10 grader med maximal last.

Alucat hålls stadigt vågrät i svängarna. Horisonten 
försvinner inte och det bildas inga döda vinklar. 
Sikten hålls bra åt alla håll hela tiden.

Alucat smäller inte i vågorna. Bekvämligheten, 
säkerheten och kontrollen över båten är bättre.

Man stiger tryggt i Alucat via en bred 
bogramp.

En katamaran svänger utan avdrift. Hamn-
manövreringen går enkelt, säkert och tryggt.

Alucat plogar inte vattnet utan utnyttjar 
vattnets naturliga lyftkraft. Det bildas ingen 
planingströskel.

Vid nödstopp trycks inte Alucats akter ner 
och därför bildas ingen farlig aktervåg.

Alucat går tryggt och stabilt till stranden och 
gungar inte ostadigt som en båt med V-botten.

Egenskaper
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Rymlig

Ekonomisk
ALUCAT-båtarnas ypperliga 
glidegenskaper gör att de behöver 
ungefär en tredjedel mindre
motoreffekt än motsvarande 
V-bottenbåtar.
Det innebär en betydligt 
förmånligare motoranskaffning och dessutom mindre bränsleförbrukning.

Säker
ALUCAT-katamaranbåtar är stabil, 
har jämnt däck och tål mycket 
tyngd på relingen, vilket gör det 
tryggt att röra sig i båten. Båten 
hålls stadigt vågrät i svängarna. 
Även de som rör sig i rullstol eller är rörelsehindrade på annat sätt kan ta 
sig i båten tryggt och enkelt. Båten kan köra upp på stranden, varefter 
man stiger tryggt i Alucat via en bred bogramp.

ALUCATS fria, jämna däck är 
upp till två gånger så stort som
i lika långa v-bottenbåtar. ALUCAT 
W14 -katamaranen med sin längd 
på 6,9 m har lika mycket fritt 
däcksutrymme som V-bottenbåtar 
på 10 m. På jämnt deck kan man transporta till exempel 
byggmaterial. Under däcket i pontonerna finns stora torra
förvaringsutrymmen.

Multifunktionell

Specifikationer
Båttyp    Katamaran
Material   Aluminium
Däck kommersiella kvadrat 14 m2

Längd    6,9 m
Bredd     2,45 m
Bogrampens bredd  1,4 m
Vikt      1200 kg
Motorrekommendation  115-200 hk
Personantal   8-12
CE-kategori   C (kustvatten och sjöar)

ALUCAT har förstklassiga sjöegenskaper även med tung 
last och däcksutrymmena kan lätt modifieras enligt behov. 
ALUCAT W14 passar väldigt bra för fritidsbruk, fiske, jakt 
och professionellt bruk (t.ex. båttaxi, strandbyggande, 
myndigheter). Det passar bra till vattenskidåkningen och 
parasailing. Båten har mångsidig standardutrustning och 
som tilläggsutrustning fås bl.a. olika sitsalternativ.

Utmärkt 
utrustning, 

se mer 
www.alucat.fi

AlucatW14_swe_esite.indd   2 12/07/2017   10.12



W14 DC W14 DC Work W14 Cabin 2 Work W14 Cabin 4-6 W14 Cabin 6

Rymlig

Ekonomisk
ALUCAT-båtarnas ypperliga 
glidegenskaper gör att de behöver 
ungefär en tredjedel mindre
motoreffekt än motsvarande 
V-bottenbåtar.
Det innebär en betydligt 
förmånligare motoranskaffning och dessutom mindre bränsleförbrukning.

Säker
ALUCAT-katamaranbåtar är stabil, 
har jämnt däck och tål mycket 
tyngd på relingen, vilket gör det 
tryggt att röra sig i båten. Båten 
hålls stadigt vågrät i svängarna. 
Även de som rör sig i rullstol eller är rörelsehindrade på annat sätt kan ta 
sig i båten tryggt och enkelt. Båten kan köra upp på stranden, varefter 
man stiger tryggt i Alucat via en bred bogramp.

ALUCATS fria, jämna däck är 
upp till två gånger så stort som
i lika långa v-bottenbåtar. ALUCAT 
W14 -katamaranen med sin längd 
på 6,9 m har lika mycket fritt 
däcksutrymme som V-bottenbåtar 
på 10 m. På jämnt deck kan man transporta till exempel 
byggmaterial. Under däcket i pontonerna finns stora torra
förvaringsutrymmen.

Multifunktionell

Specifikationer
Båttyp    Katamaran
Material   Aluminium
Däck kommersiella kvadrat 14 m2

Längd    6,9 m
Bredd     2,45 m
Bogrampens bredd  1,4 m
Vikt      1200 kg
Motorrekommendation  115-200 hk
Personantal   8-12
CE-kategori   C (kustvatten och sjöar)

ALUCAT har förstklassiga sjöegenskaper även med tung 
last och däcksutrymmena kan lätt modifieras enligt behov. 
ALUCAT W14 passar väldigt bra för fritidsbruk, fiske, jakt 
och professionellt bruk (t.ex. båttaxi, strandbyggande, 
myndigheter). Det passar bra till vattenskidåkningen och 
parasailing. Båten har mångsidig standardutrustning och 
som tilläggsutrustning fås bl.a. olika sitsalternativ.

Utmärkt 
utrustning, 

se mer 
www.alucat.fi

AlucatW14_swe_esite.indd   2 12/07/2017   10.12



ALUCAT W14 båt är praktiska, 

säkra och hållbara multifunktions-

båt med katamaranskrov. 

Båtarna passar särskilt 

för professionellt bruk 

och för myndigheter. 

AlucAt W14

Pinotie 7, 33470 Ylöjärvi | info@alucat.fi | www.alucat.fi
Försäljning: +358 400 632 484, +358 40 740 8364

Största tillåtna lutning med maximal last för båtar 
med V-botten är 19,5 grader. En katamaran lutar 
endast 10 grader med maximal last.

Alucat hålls stadigt vågrät i svängarna. Horisonten 
försvinner inte och det bildas inga döda vinklar. 
Sikten hålls bra åt alla håll hela tiden.

Alucat smäller inte i vågorna. Bekvämligheten, 
säkerheten och kontrollen över båten är bättre.

Man stiger tryggt i Alucat via en bred 
bogramp.

En katamaran svänger utan avdrift. Hamn-
manövreringen går enkelt, säkert och tryggt.

Alucat plogar inte vattnet utan utnyttjar 
vattnets naturliga lyftkraft. Det bildas ingen 
planingströskel.

Vid nödstopp trycks inte Alucats akter ner 
och därför bildas ingen farlig aktervåg.

Alucat går tryggt och stabilt till stranden och 
gungar inte ostadigt som en båt med V-botten.

Egenskaper

AlucatW14_swe_esite.indd   1 12/07/2017   10.12


