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Askeladden P60 Multi Fiske-, Fangst- og Arbeidsbåt for ekstrem
last!
Askeladden har utviklet en helt spesiell fiske- og fangstbåt for linefiske etter Hellefisk
(Kveite) på Grønland!
Dette er en båt bygget for å gå komfortabelt og sikkert i grov sjø med ekstrem
dekkslast og har derfor en dyp V-bunn (210) samtidig som den har stor stabilitet og
bæreevne.
Innvendig fribords høyde er på 0,85 meter og tilfredsstiller kravene til yrkesbåter
under 15 meter.
Båten er CE-godkjent for dekkslast på 1.880 kg, men kan i praktisk bruk lastes med
opp til 2.500 kg dekkslast og er da fult ut planende med en Suzuki DF300 APX og
oppnår en toppfart på Ca. 38 knop med denne lasten.
Det finnes ingen direkte parallell til denne båten i det nordiske markedet og vi er
sikker på at dette båtkonseptet også har sin anvendelse for brukere i Norden som
har behov for disse spesielle egenskapene!
Båten kan registreres i skipsregisteret og i fiskeri registreres til yrkesbruk!
BÅTKONSEPTET P60 MULIT
Dette er den perfekte Fiske-, Fangst- og Arbeidsbåten for deg som krever sikre og
komfortable kjøreegenskaper kombinert med behovet for å kunne frakte stor og tung
dekkslast.
Innredningen er fleksibel og det finnes ulike konsoller enkle og doble som kan
plassere i layouten etter hver enkelt brukers preferanse.
Båten kan også utrustes med en kraftig rustfri Targabøyle og en enkel Hardtop!
Båten er vesentlig kraftigere dimensjonert en det som er vanlig for en 6 meter båt for
at den skal kunne tåle stor motorisering (maks. 350 hk), hard kjøring og bære stor
dekkslast.
Askeladden P60 Multi er sjøens svar på landjordens Land Rover!
"Askeladden P60 Mulit er den perfekte Fiske-, Fangst- og Arbeidsbåten for de
som krever kjørekomfort, sikkerhet og lasteevne utover det vanlige!
sier Daglig leder Henrik J. Askvik

Tekniske data:
Designkategori: C
Lengde: 6,0 m
Bredde: 2,6 m
Vekt uten motor: Ca. 1.200 kg
Drivstoff: 140 liter (opsjon ekstra tank med 3-veis ventil 140 liter)
Personer: Max. 10
Max. Last: 2.280 kg
Motor: Outboard 115 - 350 HK
Motorstamme: XL
Fartspotensial; + 50 knop
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