SunCat 21

Komfortable, lydløse og forureningsfrie oplevelser
på søer, åer og i kystnære områder.
SunCat 21 er en velfungerende og velsejlende solbåd fra SolarWaterWorld i Berlin, som har
20 års erfaring i udvikling, konstruktion, drift og udlejning af soldrevne både.
SunCat 21 er CE-godkendt til 8 personer, og med sit katamaran-skrog og en 3,2 kW Kräutler
el-motor er den yderst driftssikker, komfortabel og let at manøvrere. Solpanelerne på taget
yder op til 900 W pr. time, hvilket muliggør en hastighed på 6 km/t, alene på solenergien.
Derudover sikrer 4 AGM-batterier op til 10 timers sejlads – selv i mørke. Tophastigheden er
11 km/t.
Hvad enten formålet er en hyggelig dag på vandet med picnickurv, et møde i utraditionelle
omgivelser, en oplevelsesrig sightseeing eller en romantisk aftentur, så er SunCat 21 den
ideelle båd.
SunCat 21 er et oplagt valg til hoteller, feriebyer, campingpladser og udlejere, da den ikke
kræver særlige sejler-forudsætninger og stort set er vedligeholdelsesfri. Hverken motor,
solpaneler eller batterier kræver service eller vedligehold, og med en batterilevetid på 7-8 år
er den årlige vedligeholdelsesudgift under 1000 kr.

Spændende farvekombinationer
Standard bygges båden i hvid glasfiber, men som noget nyt kan vi - uden merpris - tilbyde
båden i farvekombinationer efter kundens ønske. Se mulighederne på bagsiden.

Pris og levering
SunCat 21 koster i standardversionen 232.000 kr ex. moms, 290.000 inkl. moms (leveret
sejlklar i vandet overalt i Danmark).
Leveringstid 7 uger.
SunCat 21kan også lejes på sæsonbasis for 52.500 kr ex moms, 65.625 inkl moms pr sæson.
Se bagsiden for specifikationer, udstyr og priser.
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Udover den hvide standardfarve kan man vælge farven på skrog, overdel og indvendigt
cockpit ved bestilling. Det gør det muligt at give sin SunCat et unikt udseende.

Specifikationer
Længde/bredde/dybtgående

6,5 m/2,5 m/0,6 m

Vægt

1100 kg

Motor

3,2 kW Kräutler

Motorstyring

Konsol med trinløs frem/bak, visning af strømforbrug og
resttid på batterierne

Batterier

4 x 220 Amperetimer AGM-batterier vedligeholdelsesfrie

Max hastighed

6 knob/ 11 km/t

Marchhastighed

4-5 knob

Hastighed alene på solenergi

Op til 3,3 knob / 6 km/t

Driftstid på batterier

10 timer v. 4 knob

Opladningstid

Fuld opladning – max 8 timer. Lader medfølger som
standard

Ydelse fra solpaneler

900 Wp - gennemsnitlig ydelse på en sommerdag 3 kW

Priser og ekstra udstyr
Standardpris leveret sejlklar

232.000 kr. ex moms/290.000 kr. inkl. moms

Fulddækkende kaleche med plastvinduer

9.500 kr. ex moms/11.875 kr. inkl. moms

Puder i vandtæt materiale til sæderne

7.700 kr. ex moms/9.625 kr. inkl. moms

Opgradering til LithiumIon batterier

Forespørg på aktuel pris – anslået 40.000 kr. ex moms

Trailer

24.000 kr. ex moms/30.000 kr. inkl. moms

Bord/liggeplads mellem bænke

3.600 kr. ex moms/4.500 kr. inkl. moms

Sikkerheds- og fortøjningspakke med 2 ankre,
4 fendere, tovværk og 2 bådshager.

4.400 kr. ex moms/5.500 kr. inkl. moms

