Polarcirkel Fisher

Utrolig tøff og stabil fritidsbåt
designet for sportsfiske
Polarcirkel Fisher er designet og utviklet i tett samarbeid med
aktive sportsfiskere. Båtene er ekstremt stabile, og det er en
viktig forutsetning for et vellykket fiske. Fire personer kan trygt,
Polarcirkel Fisher er skreddersydd og
utviklet i nært samarbeid med aktive
sportsfiskere.

og uten problemer, fiske på samme side i båten. Ryggstøttene
på stolene er mobile og kan vendes; på vei ut til fiskeplassen
kan de stå fremover og når sluken går over rekka, kan fiskeren
selv velge hvilken vei han vil sitte.
Sikkerhet og stabilitet om bord, kombinert med et selvlensende
dekk og vedlikeholdsfrie materialer, gjør Polarcirkel Fisher til et
opplagt førstevalg. Dette kombinert med en V-formet 21° kjøl,
gir deg en tilnærmet synkefri båt med unik retningsstabilitet og
gode sjøegenskaper! Båtene er så solide at de tåler et ublidt møte

Polarcirkel Fisher er den perfekte båten
til sportsfiske. Ekstra god retningsstabilitet
gjør den spesielt velegnet til dorging.

med et undervannskjær, dersom uhellet skulle være ute, og du
kan gjøre strandhugg stort sett over alt.

Your Aquaculture Technology and Service Partner

Polarcirkel Fisher

Båtene er utrolig retningsstabile på sjøen og krever
minimalt vedlikehold.
Polarcirkel-båtene er
laget av polyetylen, et
veldig sterkt og fleksibelt
materiale som fungerer
under alle værforhold.

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

En solid konstruksjon
gjør båtene tilnærmet
synkefrie.
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Åpen arbeidsbåt
Lengde:

Kraftige lyskastere kan installeres på
Polarcirkel Fisher for at man skal kunne
navigere trygt på kvelds- og nattestid.

Myke, sklisikre
gummimatter.
(ekstrautstyr)

Fiskekasse i plast
med fin fiskeplakat.
(ekstrautstyr)
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Vekt:

750 kg

950 kg

1250 kg

1375 kg

Maks hk:
Anbefalt hk:
Maks last:

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 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 :

Fisher, standardutstyr:

Salløsningen på Polarcirkel Fisher leveres
med vendbare ryggstøtter, for bedre
komfort under fisket.

AKVA group er verdens ledende leverandør
av teknologi til fiskeoppdrett og står bak
flere kjente merkenavn som: Wavemaster,
Polarcirkel, Fishtalk og Akvasmart.
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4 stk. pullerter
Steglister
Stuerom foran med luke
Selvlensende dekk
Bensintank 103 liter eller 210 liter
Bensinmåler
Vannseparator/ filter
Batterikasse under benk
Polyetylen fenderlister
på pontongene
Sittebenk med stuerom
Ryggbøyler rundt benk
Røde skvettkanter
Manuell lensepumpe
Brannslukningsapparat
Skrått hekkrør med innfelte trinn
Seter langs pontongene
CE-godkjent - Kategori C

• 4 stk. stangholdere
• Sal med puter og ryggstøtte
for 2 personer foran og en person
bak styrekonsollet
• Hydraulisk rattstyring
• Senterert styrekonsoll med
vindsskjerm og rutebøyle i aluminium
• Sklisikring i dørken
• 4 stk. løfteører
Ekstrautstyr:
Søkelys/arbeidslys, sklisikre gummimatter,
fiskekasse med stor fiskeplakat, maritim
elektronikk, radio/CD-spiller, brakett for
juksahjul, brakett for hjelpemotor og
putesett.
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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

