
Ari Shuttle 32 Cabin Fly

                     

 
	  
Ari	  Shuttle	  32	  Cabin	  Fly	  är	  är	  en	  aluminiumbåt	  med	  flybridge	  för	  snabba	  transporter	  och	  utflykter	  från	  tidig	  vår	  till	  sen	  höst.	  	  
Låga	  driftkostnader,	  säkra	  sjöegenskaper	  utan	  planingströskel,	  minimala	  svallvågor,	  miljövänlig	  tillverkning,	  utan	  bottenfärg	  och	  	  
andra	  giftiga	  ämnen,	  100	  %	  återvinningsbar	  är	  grundtanken.	  
Praktisk	  med	  lastdäck	  i	  för,	  kan	  användas	  som	  sittgrupp	  för	  soligt	  väder	  och	  lastdäck	  i	  akter	  med	  sittgrupp	  under	  tak	  för	  sämre	  väder.	  	  
Höga	  fribord	  för	  säkerhet.	  Lågt	  förskepp	  för	  lättare	  påstigning.	  
WR	  design	  ger	  bra	  komfort	  med	  fri	  passage	  runt	  hytten.	  Dörrar	  i	  reling	  och	  till	  badbrygga.	  
Wide	  Top	  tak	  med	  överhäng	  runt	  om	  ger	  bra	  skydd	  vid	  regn.	  
Sittplatser	  utomhus	  fram	  för	  4-‐8	  och	  i	  akter	  4-‐8,	  flybridge	  4.	  Solbädd	  på	  flybridge.	  
Gott	  om	  förvaring,	  i	  bänk	  fram	  och	  i	  akterspegel	  med	  plats	  för	  bord	  och	  stolar.	  Lasthållare	  för	  större	  prylar.	  
Interiör	  
Hytt	  med	  breda	  sidodörrar	  vid	  reling	  och	  i	  akter.	  Taklucka.	  
Styrplats	  med	  justerbar	  styrkonsol,	  ratt,	  stol,	  fotstöd,	  kompass,	  plotter,	  torkare.	  
Sittplatser	  i	  hytten	  för	  4-‐8	  med	  fri	  sikt	  runt	  om.	  
Tre	  inredningsalternativ:	  
T-‐inredning	  för	  transporter,	  2	  stolar	  fram,	  bänk	  i	  hyttens	  akter	  3-‐4	  sittplatser.	  
U-‐inredning	  för	  utflykter,	  2	  stolar	  fram,	  U-‐soffa	  och	  bord	  i	  akter	  med	  3-‐6	  sittplatser.	  
H-‐inredning	  för	  semester,	  2-‐3	  stolar	  fram,	  2	  sidobänkar	  och	  bord	  i	  akter	  med	  2-‐6	  sittplatser,	  dörr	  till	  akterdäck.	  
Förhytt	  med	  dubbelsäng	  och	  WC.	  Camping	  tälthytt	  i	  akter	  med	  dubbelsäng.	  Gott	  om	  förvaring	  inomhus.	  
Pentry	  med	  spis	  i	  hytten	  eller	  akterpentry	  med	  diskho,	  spis,	  grill	  i	  akter.	  
Motoralternativ:	  Utombordare	  enkel,	  dubbel,	  trippel	  eller	  trippel	  med	  sparläge	  installation.	  Fart	  60	  +	  knop.	  
Mått:	  11,00x2,90	  m.	  Vikt	  ca	  3400	  kg.	  
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