
Ekstra tøffe fritidsbåter 
- tåler det meste!

Polarcirkel Sport kan brukes både til 
vannsport, fiske og andre spennende 
ferie- og fritidsaktiviteter.

Polarcirkel Sport kan også leveres med 
stilig, avtagbar kalesje, til regnfulle eller 
litt kjølige dager på sjøen.

Herlige turer på sjøen, full fart på vannski, eller fine fisketurer med 
familie og venner, ofte på rolig hav med blå himmel - men ikke alltid! 
Derfor er det smart å satse på markedets sterkeste og sikreste båter, 
spesielt utviklet for ekstra tøffe værforhold. Glem båtpuss og repara-
sjoner, en Polarcirkel Sport er nesten vedlikeholdsfri og gir deg enda 
mer tid på sjøen. Disse åpne og robuste, sportsmodellene har tøff 
design, topp kvalitet, unik fleksibilitet er brukervennlige og tilnærmet 
synkefrie. Båtene er konstruert på samme måte som de profesjonelle 
båtene som brukes av politiet, fiskeoppdrettere, dykkerselskap og 
av flere hurtigruteskip både langs norskekysten og i polarområdene. 
Båtene er så solide at de fint takler et ublidt møte med fjæresteinene 
og du kan gjøre strandhugg stort sett overalt.

Polarcirkel-båtene er selvlensende og har i motsetning til vanlige 
RIBS, ekstra sterke PE Polyetylen-pontonger fylt med polystyrene 
for optimal sikkerhet! Dette kombinert med en V-formet 21° kjøl, gir 
deg en tilnærmet synkefri båt, med unik retningsstabilitet og utrolig 
gode sjøegenskaper! Over 1000 båter er levert de siste årene!

Polarcirkel Sport

Your Aquaculture Technology and Service Partner



Polarcirkel-båtene er 
laget av polyetylen, 
et veldig sterkt og 
fleksibelt materiale 
som passer for alle 
værforhold, fra arktiske 
strøk til varme tropiske 
områder.

Båtene krever minimalt 
vedlikehold og er tilnærmet 
synkefrie. En V-formet 21° 
kjøl gjør båtene utrolig 
retningsstabile på sjøen.

Polarcirkel Sport

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

En smart dør inn til kabinen gjør Polarcirkel 
Sport nesten helt vindtett. Tilpasset vindus-
visker på frontruten gjør sikten optimal.

Båtene kan skreddersys og leveres i en
rekke ulike modeller, alt etter behov. 
Opptil 10 ekstra seteplasser for transport
av turister eller større grupper.

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

560 660 760 820                          

Innebygde seter 
på fordekket. 

Kabin med 2 seter 
og ekstra benk. 

Yamaha-motorer 
med opp til 200 hk.

•  4 stk. pullerter   
•  Steglister
•  Stuerom foran med luke
•  Stuerom i konsoller, i sittebenk 
    bak, og i hekken
•  Manuell lensepumpe
•  Selvlensende dekk
•  Røde skvettkanter
•  Brannslukningsapparat
•  Fortøyningsutstyr og anker
•  Sklisikring i dørk
•  Polyetylen fenderlister 
    på pontongene
•  Skrått hekkrør med innfelte 
    trinn og gripetak
•  Hydraulisk rattstyring 
    (560 har kabelstyring)
•  CE-godkjent - Kategori C
•  Bensintank: 67 liter eller 103 liter
•  Bensinmåler

•  Batterikasse under benk
•  Rygg/sidebøyler
•  2 stoler på søyle foran
•  2 stk. styrekonsoller med stuerom 
   og hanskerom
•  Vindruter i herdet glass
•  Vindusvisker på frontrute
•  Dør mellom konsoller
•  4 stk. stangholdere
•  Targabøyle med lanterner
•  Baugplattform med pulpit 

Ekstrautstyr: 
Kalesje (farge antrasittgrå),
maritim elektronikk, radio/CD-spiller, 
brakett for juksahjul, brakett for
hjelpemotor, vindusvisker på 
passasjerside, justerbare stoler 
med gassdemping og putesett.

Sport, standardutstyr:
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Polarcirkel Sport

Lengde:

Bredde:

Vekt:

Maks hk:

Anbefalt hk:

Maks last:

Maks personer:

Polyetylen PE-100:

Motorstamme:

V-bunn 21o :

560 cm

205 cm 

650 kg

 100 hk

Fra 80 hk

1000 kg

10

•

Lang

•

660 cm   

248 cm

850 kg

150 hk

Fra 115 hk

1250 kg

10

•

Ekstra lang

•

760 cm

270 cm  

1090 kg

200 hk

Fra 150 hk

2250 kg

12

•

Ekstra lang

•

820 cm 

270 cm

1200 kg

200 hk

Fra 150 hk

2250 kg

15

•

Ekstra lang

•

• Complete Aquaculture Projects • Recirculation Systems • Plastic Cages • Steel Cages • Moorings • Nets • Net Cleaning 

• Workboats • Feed Barges • Feed Systems • Camera & Sensor Systems • Underwater Lights • Software 

Your Aquaculture Technology and Service Partner

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


