
Polarcirkel Work

Tøffe arbeidsbåter bygget
for ekstreme værforhold

Polarcirkel 785 og 845 har nå fått helt ny 
skrogdesign. Baugen er hevet og steglistene 
endret for å bedre sjøegenskapene. 

Arbeidsbåtene kan også leveres med 
driftssikre innenbords dieselmotorer fra 
130 hk til 300 hk. Tøff design og fleksibelt utvalg av utstyr 

gjør Polarcirkel modellene til et smart valg 
for de fleste profesjonelle brukere.

Disse robuste, åpne arbeidsbåtene fra Polarcirkel er kjent for 
høy kvalitet, praktisk design, fleksibilitet og minimalt vedlikehold. 
Polarcirkel modellene er selvlensende og har i motsetning til en 
vanlig RIB, stive punkteringsfrie pontonger fylt med polystyren 
for optimal sikkerhet. Kombinert med en trykktestet 21 graders 
V-bunn gir dette en tilnærmet synkefri arbeidsbåt med unik 
retningsstabilitet og gode sjøegenskaper. Polarcirkel båtene er 
testet under tøffe værforhold. Modellene er utstyrt med smarte 

detaljer og har sterkt fokus på sikkerhet og miljø. 

Polarcirkel Work er ofte førstevalget for profesjonelle brukere som 
legger vekt på sikkerhet på sjøen. Konstruksjonen i PE-100 
polyetylen er miljøvennlig og kan resirkuleres.
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Polarcirkel Work

Båtene er spesialdesignet for profesjonelle 
brukere som; fiskeoppdrettere, kystvakt, 
dykkere og andre maritime bransjer.

Polarcirkel Work er bygget av polyetylen, 
som er et sterkt og fleksibelt materiale. 
Båtene er enkle å manøvrere og kan 
også leveres med ett punkt løfteåk. 

Smarte detaljer som skrått hekkrør med 
innfelte trinn, gjør det mye enklere å 
komme ombord igjen fra sjøen.

Polarcirkel Cabin leveres både for inboard 
og outboard installasjoner. Med innenbords 
diesel leveres den med drev eller vannjet 
løsning, og motorer opp til 435 hk.

• Akvakultur prosjekter • Resirkuleringsanlegg • Plastmerder • Stålmerder • Fortøyninger • Nøter • Notvasking • Arbeidsbåter 

• Fôrflåter • Fôringsanlegg • Kamera- og sensorsystemer • Undervannslys • Software for oppdrett og sjømat

Your Aquaculture Technology and Service Partner

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

•  4 stk. pullerter   
•  Steglister
•  Stuerom foran med luke
•  Manuell lensepumpe
•  Selvlensende dekk
•  Røde skvettkanter
•  Brannslukningsapparat
•  Sklisikker dørk
•  Polyetylen fenderlister 
    på pontongene
•  Skrått hekkrør med innfelte trinn
•  Hydraulisk rattstyring
•  CE-godkjent - Kategori C

Kun innenbords:
•  Dashbord konsoll / instrumenter
•  Elektrisk lensepumpe med sensor
•  Batteri, hovedstrømbryter og 
    tenningslås
•  Innebygde dieseltanker på 
   2x220 liter eller 1x310 liter

•  Isolert motorluke med gassløftere
•  Turteller, temperaturmåler,
    oljetrykksmåler, voltmeter og 
    tilt-indikator
•  Styrekonsoll med instrumenter, 
    skjermbøyle og lanterner

Kun utenbords:
•  4 stk. løfteører
•  Bensintank 103 liter på 560 og 
   210 liter på de andre modellene.
•  Bensinmåler
•  Batterikasse under benk
•  Ryggbøyler på benk
•  Sittebenk med stuerom

Ekstrautstyr:
Søkelys, arbeidslys, targabøyle, 
baugplattform med pulpit, 
maritim elektronikk etc.

Standardutstyr:
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Polarcirkel Work

Lengde:

Bredde:

Vekt uten motor:

Maks hk:

Anbefalt hk:

Maks last:

Maks personer:

Motorstamme:

V-bunn:

Innenbords motor:

Vann Jet:

560 660 785 845    

560 cm

207 cm 

750 kg 

100 hk

Fra 60 hk

1000 kg

10

Lang

 21o

Nei

Nei

660 cm   

248 cm 

950 kg

250 hk

Fra 100 hk

1250 kg

10

Ekstra lang

 21o

Ja

Nei

 

785 cm

271 cm 

 1250 kg

300 hk

Fra 115 hk

2250 kg

12

Ekstra lang

 21o

Ja

Ja

 

845 cm

271 cm

1375 kg

350 hk

Fra 150 hk

2250 kg

12

Ekstra/Ultra lang

 21o

Ja

Ja

Helgeland Plast AS
8607 Mo i Rana.
Besøksadresse: Båsmosjyen 4, 
8616 Mo i Rana
Telefon: 75 14 37 50
Faks: 75 14 37 51www.akvagroup.com


