Polarcirkel 1050
Polarcirkel Cabin

Tøffe og fleksible arbeidsbåter
for ekstreme værforhold
Nye robuste og pålitelige arbeidsbåter i Polarcirkel serien med
smart design, høy kvalitet, stor fleskibilitet og lite vedlikehold.
Denne Polarcirkel serien er bygd på et helt nytt konsept.
Polarcirkel 1050 kan også leveres med
andre fremdriftsalternativer, her med to
innenbordsmotorer og drev.

Båten har doble flytepontonger i 500 mm PE – rør. Skroget er
tilnærmet det samme som på våre andre båter, med 21 graders
v-bunn. Men skroget har 3 trykktestede kammer. Dette gir meget
stor oppdrift. Som på tidligere modeller er dørken selvlensende,
og sjøegenskapene er meget bra. Polarcirkel båtene testes under
ekstremt tøffe værforhold verden over. Modellene er utstyrt med
flere smarte detaljer som gir deg et bedre arbeidsmiljø.
Polarcirkel er ofte førstevalget for profesjonelle brukere som
legger vekt på sikkerhet. Konstruksjonen i PE-100 polyetylen
har miljøvennlige egenskaper og kan resirkuleres.

På forespørsel kan den nye modellen
også leveres i to litt mindre versjoner,
Polarcirkel 910 og Polarcirkel 1000.

Båtene leveres med stor romslig kabin,
oversiktlig dashbord, mulighet for
toalett, lite pantry m.m. Kan innredes
litt etter kundens spesifikasjoner.
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Polarcirkel 1050

Dacon redningsnett kan integreres i
pontongen. Et nyttig og hendig verktøy
hvis uhellet skulle være ute.

De nye modellene har oversiktlig dashbord. Alt av antenner, radar m.m
monteres på taket, som er lett tilgjengelig med leider bak. Utvendig
styreposisjon kan også installeres etter behov.

Polarcirkel 1050
Lengde:

1050 cm

Bredde:

350 cm

Vekt:

5.700 kg

Toppfart:

40 knop

Maks personer:

8
21o

V-bunn :
Materiale skrog:

En kompakt, godkjent redningsflåte kan
enkelt monteres for å ivareta sikkerheten
ombord.

Kabin:

Polarcirkel 1050 serien har fått
ny, oversiktelig og romslig kabin
med inngang bak og rømningsvei foran. Både pilot og co-pilot
har vinduer som kan åpnes.

Pontonger:

Byggemetode:

PE 100
Aluminium 1,9x4,2 m
Dobble, 0,5m diameter
fylt med polystyren
Plastsveist skrog med
3 vanntette skott

Polarcirkel 1050 standardutstyr:

Den nye Polarcirkel serien leveres med
luftdempede stoler som standardløsning.

AKVA group er verdensledende leverandør
av teknologi til fiskeoppdrett, og står bak
flere kjente merkenavn som: Wavemaster,
Polarcirkel, Fishtalk og Akvasmart.
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Baugpropell 6HK trinnløs
Manuell lensepumpe,
Elektrisk lensepumpe med sensor,
Selvlensende dekk,
Hydraulisk styring m/ servo, ratt,
Motormontasje inklusiv batteri,
kabling , hovedstrømbryter,
• Innebygde drivstofftanker, 630 liter,
• Skråskjærte hekkrør med innfelte trinn,
• Pulpits
• Isolert motorluke med demping.
• Stuerom I baugkasse
• Steglister
• Materiale aluminium
• 14 vinduer, skyvevinduer ved
pilot og co-pilot
• Leider til tak (bak)
• 3 vindusviskere, på frontvinuet
• 4 Justerbare stoler med demping

• Sittebenk m/puter på styrbord side,
stuerom i benk
• 6 Spotlighs (LED) i taket
• Utgang bak. (Libra dør).
• Mast med lanterneføring på tak.
• Dashboard med instrumenter fra motor,
navigasjonsutstyr, etc.
• 2 koppholdere.
• Toppmonterte manøver-hendler
• 2 stk. 12V uttak i dashbord
• Brannslukker
• Stort stuerom i bulp foran.
(Kan benyttes til toalett)
• Redningsdør i bulp- Libra dør.
• Defroster 10 KW
• Railing langs tak og vegger
• Oppbevaringsnett bak seteryggen.
• Kompass
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• Akvakultur prosjekter • Resirkuleringsanlegg • Plastmerder • Stålmerder • Fortøyninger • Nøter • Notvasking • Arbeidsbåter
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www.akvagroup.com

8607 Mo i Rana.
Besøksadresse: Båsmosjyen 4,
8616 Mo i Rana
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Faks: 75 14 37 51
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• Fôrflåter • Fôringsanlegg • Kamera- og sensorsystemer • Undervannslys • Software for oppdrett og sjømat

