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ALUSAFE CAT 16 Tekniske data:
Maks lengde: 16,49 metres 
Maks skrog lengde: 14,99 metres
Maks bredde: 6,00m (7,00m)
Maks skrog: 5,80m (6,8m)
Fart med mannskap og passasjerer: 25 knop

Fremdriftsanlegg:
Diesel motorer: 2xVolvo D13MH-500
Effekt: 2x368 kW (736kW totalt)
Fremdriftssystem: Faste propeller fra Westmekan
Sidepropell: Sidepower 4xSH160
Interseptor: Zipwake

Utstyr:
Navigasjon: Furuno 
Kommunikasjon: Furuno
Kran: Palfinger PC2700
Drivstoff tanker: 2x750 liter  

Sertifisering:
Klasse: Båten er godkjent av 
Sjøfartartsdirektoratet og DNV

Fartøyet har et planende katamaranskrog, drevet av to dieselmotorer med marine girbokser og 
faste propeller. Alternativ for hybrid og batteri drift er mulig. Overbygg er plassert i senter, med 
passasjer adkomst både via akterdekk og over baug. Akterdekket har en elektrisk passasjerheis. 
Fartøyet har universell utforming og oppfyller med det kravene for å frakte handicappede 
passasjerer. Styrhuset er adskilt fra passasjersalongen og toalett er anrettet for både mannskap 
og passasjerer hvor det er krav. Overbygget for den minste versjonen har utvendig passasje på 
begge sider. Baggasjehyller anrettes på akterdekk mot skott og innvendig. 

Det er montert brenseloljetanker med kapasitet på 2x750 liter (totalt 1500 liter). Det er montert 
200 liter ferskvannstank, 30 liter varmtvannstank og 100 liter septiktank. Kapasiteter kan endres 
ved behov. 

Båten kan utstyres med ekstra manøverstasjon på akterdekket om det skulle være behov. Og 
den kan utstyres med opp til fire thrustere for å bli ekstra manøvrerbar.  Disse kan opereres fra 
begge styreposisjoner. En hydraulisk kran kan også monteres på akterdekket. Kapasitet 2,6 mt. 
Max hydraulisk rekkevidde 5,0 m og radio styring. 

Det er montert navigasjonsutrustning av anerkjent type for fartøytypen og dette kan tilpasses 
ulike krav til fartsområder.

ALUSAFE CAT 16 er en passasjerbåt bygget for rute- eller sightseeingdrift. Båten har en 
fleksibel design og kan ved enkle grep re-designes til andre formål innen havnæringen, 
både vind og oppdrett. Båten kan opereres med 1- manns besetning, men er arrangert 
for ett mannskap på 2. Antall pas¬sasjerer i denne versjonen er 23 personer, men kan 
bygges med arrangement opp til 49 personer. Båten er konstruert i aluminium og har en 
forventet levetid på over 20 år.
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