SPENNENDE NYHET FOR DET PROFESJONELLE
MARKEDET OG KREVENDE FRITIDSBÅTBRUKERE

FREMDRIFTSALTERNATIVER:
• Innenbords - singel / dobbelinstallasjon
• Drev
• Vannjet
• Outboard
ULIKE UTSTYRSMULIGHETER FOR:
• Fritids bruk
• Profesjonelt bruk

en kombinasjon av to suksesser

standardutstyr

Askeladden Commuter 10 RIB har et ypperlig RIB skrog bygget for å takle ekstreme utfordringer, og et linjelekkert og tøft
overbygg som ypper til bruk hele året. I høye bølger sitter du behagelig i komfortable stoler med justerbar demping. I sol
og godvær nyter du godt av stor elektrisk takluke. Utvendig er det god dekksplass enten enn vil sitte og slappe av eller
dra på fiske. Utvendig spyledusj gjør rengjøring av akter dekk enkelt. Det er også mulighet for å montere sjøvannspumpe
(opsjon). Store, gode sidebord sammen med tube gir stor bevegelsesfrihet rundt hele båten.

Pantry*  >> Kjøleskap >> Ferdig kabelstokk >> RIB fender >> Elektronisk / Hydraulisk styresystem >> Varmt vann >>
2 stk offshore pilotstoler m/demping >> 6 sitteplasser i cockpit >> 2 overnattingsplasser i kabin >> Elektronisk motorkontroll >> Hydraulisk motorluke (innboard) >> Spyletoalett >> Heavy duty vindusviskere >> Vindusspyler >> Defroster
>> Securmark >> Dusj/toalett >> Dusj akterdekk

ulike utstyrsmuligheter

opsjoner

Commuter 10 RIB kan i stor grad innredes interiørmessig etter dine behov og ønsker, enten det er til fritidsbruk eller det
mer profesjonelle. I tett samarbeid med dere finner vi den løsning som passer best. Båten har en god ergonomisk utviklet
styreposisjon med komfortabel kjørestilling. Her er det mulighet for twin installasjon av kartplotter også for co pilot.

Gardiner >> Trimplan >> Kartplotter >> Ankervinsj >> Ekkolodd  >> GPS antenne >> Plotter for co-pilot** >> Baug-propell >> Kupevarmer >> Fjernstyrt søkelys >> Kjøleboks >> Radar >> VHF >> Autopolot >> AIS >> Akterbenker på dekk
styrbord >> Akterbenker på dekk babord >> 220 V landstrøm m/batterilader (3x220 V uttak) >> Utvendig førerposisjon
>> Sjøvannspumpe >> Akterkalesje komplett >> Transportpresenning
*fritidsbruk
* * profesjonelt bruk

fremdriftsalternativ
Askeladden Commuter 10 RIB kan utstyres med ulike fremdriftsalternativer. Avhengig av behov og ønske kan båten monteres med
enkel eller dobbel installasjon både for inboard eller outboard. Ved
installasjon av inboard er det også mulighet for å velge enten drev
eller vannjet. I samarbeid med oss finner vi den motor kombinasjonen som passer best til ditt bruk.

høydepunkt
•

Eksepsjonelt sjødyktig RIB skrog som gir mulighet for raske utrykkinger under ugunstige værforhold.

•

23o V-bunn i RIB skroget kombinert med en kraftig luftfylt Hypalon fender gir optimal stabilitet og
myk gange ettersom fenderen fungerer som en støtdemper

•

Hypalon fenderen har 7 separate kammer som gjør at båten holdes flytende selv om båten ved et
eventuelt havari skulle bli fylt med vann

•

Båten kan også leveres med selvretter element som ved en tenkt kantring vil gjøre at båten automatisk eller ved manuell utløsning vil blåse opp et flytelement på toppen av pilot huset som vil rette
båten ved en slik kantring

•

Lav profil og fribord gjør inn og utstigen enkel for dykkere med tungt utstyr samtidig som det gjør det
enklere og ta personer opp fra vannet

•

Båten leveres med 3-punkts løftebraketter noe som gjør at båten enkelt kan løftes på land eller om
bord i større fartøyer

•

Ved å ta luften ut av RIB fenderen blir båten også transporterbar på henger

•

Båten kan leveres med singel eller dobbel motorisering

•

Båten kan leveres med diesel vannjet, hekkagregat eller påhengsmotor

•

Båten har et fartspotensial på 50 knop

•

Båten har en høy grad av fleksibilitet med hensyn til skreddersøm i forhold til utrustning og konfigurasjoner

Commuter 10 rib 
TECHNICAL DATA
Designkategor;		

B

Lengde/bredde:		

9,70 m / 3,16 m

Dyptgående:		

0,80 m

Vekt:		

ca. 5000 kg (m/2xVolvo D6)

Max fart:		

ca 50 knop

Marsjfart:		

ca 45 knop

Tubediameter:		

0,58 m

Antall kammer i tube:

7

Tubemateriale:		

Hypalon med gummifender

Drivstoff tank:		

600 - 1200 L

Se www.askeladden.no/commuter10rib
for fullstendig utstyrsliste

For mer informasjon kontakt:
Askeladden Boats AS
Strøneveien 255
5217 Hagavik
E-mail: Commuter@askeladden.no

