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Boris Jakovlev är även i utvecklingen av denna kajak teamets specialist inom hydrodynamik.
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Fokus i formgivning av skrovet har legat på att ge kajaken jämn gång, kursstabilt uppträdande
och en god stabilitetsgrad i havsmiljö.
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Kajaken har samma fotstöd/styrning som Extreme type-R,
utvecklingsteamets
strävan
att göraavett
skrov med
potential �ör riktigt snabb paddling
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Teknisk speciﬁkation
Teknisk speciﬁkation
Totallängd/vattenlinjelängd……………570 cm/565 cm.
Totallängd/vattenlinjelängd........... cm/
615 48
cm cm
/ 610
Totalbredd/vattenlinjebredd.............57
(vidcm.
100kg)
Totalbredd/vattenlinjebredd..........
53
cm
/
45
(vid 100kg)
Vikt……………………………………................24 kg (vikt medcm
kompass,
roder,luckor, fotstyrning.
Vikt....................................................
kg (vikt
Sittbrunnsmått…………………………......
42 x2479,5
cm med kompass, roder, luckor, fotpump).
Sittbrunnsmått................................ 41 x proﬁlerat
77 cm roder
Roder....................................................Sea-Line
Roder.................................................
Proﬁlerat
roderintegrerad fotpump
Styrning, fotstöd...............................Race-fotstöd med
Styrning, fotstöd............................ Race-fotstöd
med integrerad fotpump.
Konstruktion......................................Kombination
av Sandwich-konstruktion
samt
Konstruktion....................................
Sandwich-konstruktion
i däck samt skrov,
optimerad glasﬁberlaminering.
Fibermaterial....................................
Högkvalitativ
glasﬁber
kolﬁber
i kombination
vinylester
Fibermaterial.....................................
Högkvalitativ
glasﬁber
samtsamt
kolﬁber
i kombination
medmed
vinylester
Pris....................................................
(inkluderar:
roder
med två bladstorlekar,
integrerad riktkompass,
Pris.......................................................
(inkluderar:
roder,
riktkompass,
lättviktsluckor
lättvikts
luckor,
integrerad
fotpump,
styrning
med
justerbar
känslighet
�örberedd �ör GPS montage), race-fotstöd med integrerad fotpump,
i roderutslag, ﬂottörhållare
ﬂottörhållare.
Kajaken säljs fullt utrustad.
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