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runko lasikuitua, kennorakenne ja kevlarvahviste pohjassa
kuusi liukupalaa pohjassa
kantavuus lähtöalustasta riippuen 350 - 450 kg
kuivapaino n. 325 kg
pituus 430 cm, leveys 210 cm, korkeus 150 cm
kelluu ja nousee vedestä
uppoamaton rakenne
työntömoottori ilmajäähdytteinen, nelitahtinen B&S Vanguard V2,
50 hp, optimoitu ilmatyynyaluskäyttöön,
maksimikierrokset 3800 kierrosta/min.
nostomoottori, ilmajäähdytteinen, nelitahtinen B&S 13,5 hp
sähköstartti molemmissa moottoreissa
pakoputket ruostumatonta terästä
hiljainen, vain 74 dbA 25 metrin päässä,
suurin äänen voimakkuus 78 dbA täydellä teholla
68 vaihdettavaa helmapussia
potkuritunnelin halkaisija 1100 mm
työntöpuhaltimessa 6 lapaa, siivenkärkinopeus 93 m/s
nostomoottorissa 7 lapaa
ohjaustanko kaasukahvoilla, nostomoottorin kaasu lukittava
35 litran irrotettava polttoainesäiliö
toimintasäde noin 160 km
huippunopeus noin 70 km/h
matkanopeus noin 40 km/h
navigointivalot, vilkkuvalo, kaksi ajovaloa
12 voltin akku, marine-laatuiset johdotukset, IP66-katkaisimet
mittaristo, kompassi, nopeus-, kierrosluku- ja käyntituntimittarit
pilssipumppu, tyhjennysreiät 2 kpl
virran ulosotto
pollarit 2 kpl, kiinnityslenkki keulassa
pehmustettu jockey-istuin, T-istuin, tilaa 3 - 4 hengelle
potkurisuoja ruostumatonta terästä

Rungon väri vakiona musta tai valkoinen. Toinen väri valittavissa:
punainen, sininen, valkoinen, musta, vihreä, keltainen, oranssi.
Väritys toiveiden mukaan mahdollista, kysy tarjous.

Coastal Pro Twin

36.900,00

Sis. alv. 24%.
Toimitus Helsingissä.

KAKSIMOOTTORINEN

COASTAL

PRO
TWIN
ILMATYYNYALUS
Oikeudet muutoksiin pidätetään. Hinnat sisältävät alv. 24%. sekä luovutuksen ja koulutuksen Helsingissä.

•
•
•
•
•
•
•
•

Jälleenmyynti, huolto ja varaosat:

Maahantuonti ja markkinointi:
Rescue And Fun R.A.F. Hovercraft Oy
Kaasutehtaankatu 1/3, Talo 7, 00540 HELSINKI
info@rafhovercraft.fi
Lisätiedot ja myynnin yhteystiedot nettisivuiltamme:
www.rafhovercraft.fi
www.facebook.com/ilmatyynyalus
www.ilmatyynyalus.blogspot.com

Coastal Pro Twin -ilmatyynyaluksen valmistaja British Hovercraft Company
on Euroopan suurin pienten ilmatyynyaluksien valmistaja.
BHC valmistaa ilmatyynyaluksia sekä vapaa-ajan että ammattikäyttöön.
BHC on Hovercraft Manufacturers Association (HMA) perustajajäsen.

TURVALLISEEN LIIKKUMISEEN!

ilmatyynyalus IHMISILLE, joilla on tarve liikkua
vesistöissä vuodenajOIsta riippumatta.
Vene, käytettävissä
kevään ja syksyn välissä.
Coastal Pro Twin

36.900,00
Sis. alv. 24%. Toimitus Helsingissä.

Coastal Pro Twin on hiljainen, vain 74 dbA
mitattuna 25 metrin etäisyydeltä aluksen
kulkiessa matkavauhdilla ohitse.
Hiljaisuuden salaisuus on suuri, 1100 mm
halkaisijaltaan oleva potkuritunneli sekä
kuusilapaisen potkurin suhteellisen
hidas - 93 m/s - siivenkärkinopeus.

Ilmatyynyalus,
käytettävissä
365 päivää
vuodessa.

Aluksen runko on
lasikuitua, pohja on
suojattu kevlarilla
iskuja vastaan.
Pohjassa kuusi liukupalaa,
joiden päälle alus laskeutuu.
Tasapohjaisuuden ansiosta
alus kelluu tukevasti eikä ole
vedessä ollessaan kiikkerä.
Coastal Pro Twin -ilmatyynyaluksen
vapaa leijuntakorkeus on noin 25 cm,
toisin sanoen alus ylittää ilman
pohjakosketusta 20 cm korkean esteen.
Aluksessa on 68 helmapussia, jotka
ovat yksittäin vaihdettavissa. Pussit ovat
kiinnitetty yläreunasta alukseen klipseillä.
Alareunasta ne kiinnittyvät aluksen kiertävään
vaijeriin nippusiteillä. Nippusiteet toimivat ”sulakkeina”.
Jos pussi esimerkiksi jää kiinni jäälohkareeseen, niin
nippuside katkeaa ja pelastaa pussin hajoamiselta.

Katso videomme: www.ilmatyynyalus.fi

Ilmatyynyalus on turvallinen kulkuneuvo kelirikko-oloissa.
Sen menoa ei katkaise ohuet jäät tai sulat paikat. Ilmatyynyalus kulkee kevyesti on alustana sitten jää, lumi tai vesi.
Haluttaessa liikkua vesillä ympäri vuoden, on nelitahtinen,
hiljainen ja käyttökuluiltaan edullinen ilmatyynyalus ratkaisu.  
Hiljainen ja tarkasti
hallittava alus

Luotettavat
nelitahtimoottorit

Kaksimoottorinen Coastal Pro Twin
-ilmatyynyalus soveltuu niin saaristolaiselle kuin ammatikseen ympäri
vuoden vesialueilla liikkuvalle.

Moottoreina aluksessa käytetään
luotettavia, ilmajäähdytteisiä nelitahtisia Briggs & Stratton -moottoreita.
Työntömoottorina aluksessa on 50 hp
B&S Vanguard V2 -moottori, nostopaineesta huolehtii 13,5 hp moottori.

Kaksimoottorisen Coastal Pron
suunnittelun lähtökohtana oli
kehittää ilmatyynyalus, jolla on
loistava suorituskyky ja kantavuus,
tarkka hallittavuus sekä hiljainen
käyttöääni. Ja tässä onnistuttiin.
Erillinen nostomoottori mahdollistaa
aluksen helpon ja tarkan ajettavuuden sekä nopeassa vauhdissa että
ryömintävauhdilla edettäessä.
Coastal Pro on hiljainen, aluksen
äänen voimakkuus matkavauhdilla
25 metrin päästä ohi ajettaessa
vastaa ohi kulkevan rekan ääntä.

Jopa neljä henkilöä
Coastal Pro Twinin kantavuus
mahdollistaa jopa neljän aikuisen
henkilön kulkemisen kelirikkoalueilla.
Avovedestä nousukyky on vähintään
350 kg, jäällä liikuttaessa kantavuutta on vielä enemmän.
Ilmatyynyaluksen kyyti on vakaata ja
pehmää. Hydrokoptereihin verrattuna
ilmatyynyaluksella liikkuminen on kuin
ruusuilla tanssimista.

Aluksessa on erilliset hallintalaitteet, “kaasukahvat” nosto- ja työntömoottoreille.
Nostomoottori on Coastal Pro Twin -aluksessamme poikkeuksellisen hyvin suojattu.
Rakenne suojaa moottoria suolavesikylvyiltä tuoden käyttövarmuutta, samalla se
pitää myös moottorin käyntiäänen miellyttävän alhaisena.
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