AlucAt W8

ALUCAT W8 on kõikidele kasutajagruppidele mõeldud ehe katamaraankerega
multifunktsionaalne paat. ALUCAT on
ülimalt stabiilne, ruumikas, ökonoomne ja
valmistatud tugevast alumiiniumist.

Turvaline
ALUCATi paadid on tänu katamaraantüüpi konstruktsioonile väga
stabiilsed ja kannatavad ka tugevamat tuult. Paat ei kaldu ka järskudel
pööramistel. Tasasel tekil on kerge
ja turvaline liikuda. Turvaliselt ja kergelt pääsevad paati ka ratastooliga ja
liikumispuudega inimesed. Paadiga saab sõita otse randa, mis muudab
paati mineku ja paadist väljumise vööritrapi kaudu lihtsaks ja turvaliseks.

Ruumikas
ALUCATI tühi ja tasane tekipind on
peaaegu kaks korda suurem kui
sama pikkadel V-põhjalistel paatidel. ALUCAT W8 tasasel tekil on
kasulikku pinda tervelt 8 m2, mis
vastab 7-8 meetri pikkusele V-põhjalisele paadile. Paaditekil on võimalik transportida näiteks
ehitusmaterjale. Säilitusruumi on märkimisväärselt palju ka
paadi ujukites.

Ökonoomne
Tänu ALUCATi paatide
suurepärastele liuglemisomadustele vajab paat ligikaudu kolmandiku
võrra vähem mootorivõimsust kui
samaväärsed V-põhjalised paadid.
See tähendab märgatavat säästu
mootori soetamisel ja ka väiksemat kütusekulu.

Multifunktsionaalne
ALUCATI sõiduomadused on ka raskema koorma korral suurepärased ja tekiala on vastavalt kasutuseesmärgile kergesti
kohandatav. Tänu stabiilsusele ja laiale tasasele tekipinnale
on ALUCAT suurepärane valik s,h. suvitajatele, kalastajatele
ja jahimeestele. Paat sobib ideaalselt ka veesuusatamiseks ja
parapurje vedamiseks. ALUCATi paadid varustatakse vastavalt kliendi soovidele erinevate ujuki-, kajuti-, istmete või muu
lisavarustusega.
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Katamaraan (2 ujukiga)
Alumiinium
8 m2
Suurepärane
4,7 m
varustus,
2,3 m
lisainfo
0,8 m
www.alucat.fi
550 kg
50-100 hp
6
C (rannikuveed ja järved)

Alucati 8 parimad omadused

V-põhjalise paadi maksimaalne lubatud kalle maksimumlastiga on 19,5 kraadi. Katamaraani kaldenurk
maksimumlastiga on kõigest 10 kraadi.

Katamaraan pöörab ilma ümber minemata.
Sadamas manööverdamine on lihtne, kindel
ja turvaline.

Pööramisel püsib Alucat kindlalt horisontaalses
asendis. Horisont ei kao ja pimedaid nurki ei
teki. Nähtavus säilib igal ajal igas suunas.

Alucat ei sõua vett, vaid kasutab ära vee
loomulikku kandevõimet. Paat ei lähe
glisseerima.

Alucat sõidab lainetuse korral sujuvalt. Sõidumugavus, turvalisus ja paadi juhtimisomadused
paranevad.

Avariiseiskumisel ei vaju Alucati ahtriosa alla,
mis takistab ohtliku ahtrilainetuse teket.

Alucatile minnakse ohutult mööda
vööritrappi.

Alucat randub turvaliselt ja stabiilselt ega
kõigu nagu tavaline V-põhjaline paat.
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