Polarcirkel Diving

Polarcirkel 785 Diving med avtagbare saler
foran konsollet.

Dykkernes førstevalg skreddersydd for opplevelser
Driver du med dykking, må du kunne stole 100 % på utstyret.
Polarcirkel Diving er den mest solide båten av denne typen som
noen gang er bygget! Den har stilig design, kun kvalitetsmaterialer,

Polarcirkel Diving er designet og utviklet
i nært samarbeid med aktive dykkere,
både profesjonelle og sportsdykkere.

er brukervennlig og nesten vedlikeholdsfri. Alle Polarcirkel-båter
er selvlensende og har i motsetning til vanlige RIBS, ekstra
sterke pontonger fylt med polystyren for optimal sikkerhet!
Dette kombinert med en V-formet 21° kjøl, gir deg en tilnærmet
synkefri båt, med unik retningsstabilitet og fantastiske
sjøegenskaper!
Båtene er så solide at de tåler et ublidt møte med et undervannsskjær, dersom uhellet skulle være ute, og du kan gjøre strandhugg
stort sett over alt. Polarcirkel Diving har en myk, sklisikker dørk
med gummimatter, som beskytter dykkerutstyret mye bedre

En hengslet rekke som kan åpnes på den
ene siden av båten, gjør det mye enklere
å komme seg ut i og opp av vannet.

enn båter med andre materialer. Med stor lastekapasitet, og fart
vil Polarcirkel Diving bringe deg raskt og sikkert til og fra nye
dykkeropplevelser.
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Båtene er utrolig retningsstabile på

Polarcirkel Diving

sjøen og krever minimalt vedlikehold.

Polarcirkel-båtene er
laget av polyetylen,
et veldig sterkt og
fleksibelt materiale
som fungerer under
alle værforhold.

Polarcirkel Diving leveres og brukes av
flere profesjonelle dykkerselskaper og er
ofte førstevalget blant sportsdykkere.

Myk, sklisikker
dørk.

Skreddersydd styrekonsoll med sal.
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Åpen arbeidsbåt
Lengde:

Båtene kan utstyres etter behov, for
eksempel med avtagbare saler for
transport av turister og større grupper.
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Vekt:

750 kg

950 kg

1250 kg

1375 kg

100 hk

250 hk

300 hk

350 hk

Fra 60 hk

Fra 100 hk

Fra 115 hk

Fra 150 hk

1000 kg

1250 kg

2250 kg

2250 kg

Maks hk:
Anbefalt hk:
Maks last:
Maks personer:

10

10

12

12

Motorstamme:

Lang

Ekstra lang

Ekstra lang

Ekstra/Ultra lang

21o

21o

21o

21o

Innenbordsmotor:

-

ja

ja

ja

Vannjet:

-

-

ja

ja

V-bunn :

Detaljer som skrått hekkrør med innfelte
trinn, gjør det mye enklere å komme
om bord igjen.

Kan leveres med
enkel eller dobbel
motor.

Diving, standardutstyr:
• 4 stk. pullerter			

• Batterikasse under benk

• Steglister

• Ryggbøyler

• Stuerom foran med luke

• Sittebenk med stuerom

• Manuell lensepumpe

• Hengslet åpen rekke for enklere

• Selvlensende dekk

ombordstigning, lengde 1,5 m

• Røde skvettkanter

• Hydraulisk kontroll

• Brannslukningsapparat

• Sentrert styrekonsoll med

• Sklisikring i dørken
• Polyetylen fenderlister
på pontongene

vindskjerm og rutebøyle i aluminium
• Sal med puter
• Targabøyle med lanterner

• Skrått hekkrør, innfelte trinn

AKVA group er verdens ledende leverandør
av teknologi til fiskeoppdrett, og står bak
flere kjente merkenavn som: Wavemaster,
Polarcirkel, Fishtalk og Akvasmart.

• Hydraulisk rattstyring

Ekstrautstyr:

• CE-godkjent - Kategori C

Dykkeleider, maritim elektronikk,

• 4 stk. løfteører

radio/CD-spiller og putesett. Stativ for

• Bensintank: 103 liter eller 210 liter

flaskeholdere kan lages etter mål.

• Bensinmåler
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• Komplette akvakultur-prosjekter • Resirkuleringsanlegg • Plastmeder • Stålmerder • Fortøyninger • Nøter • Notvasking • Arbeidsbåter

Helgeland Plast AS

www.akvagroup.com

8607 Mo i Rana.
Besøksadresse: Båsmosjyen 4,
8616 Mo i Rana
Telefon: 75 14 37 50
Faks: 75 14 37 51
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• Fôrflåter • Fôringsanlegg • Kamera- og sensorsystemer • Undervannslys • Software for oppdrett • Software for sjømat

