P Å FA S T L A N D E T I S K Ä R G Å R D E N

Vector
– När inget annat duger

Vector måste upplevas.
Fartygskänslan när man går ombord.
Förarmiljön och egenskaperna när man kör.
För att inte tala om kvalité och tillbehör.
Kompromisslös, men i allt en praktisk båt med oslagbar
körglädje. Vector har satt sin egen standard.
Det är lätt att tro att känslan och körglädjen försvinner i ett rejält
bygge, men Petter Håkansson har verkligen lyckats hela vägen ut.
Att kunna bibehålla kör-/högfartsegenskaperna och körglädjen i
en konstruktion som uppfyller kraven på yrkesstandard är en prestation. Förnimmelsen av stridsbåt 90 är omisskännlig.
Renodlat bruksstuk
Det blästrade aluminiumskrovet ger en rå och mycket tålig yta
som förhindrar att repor och slitage blir sådant man retar sig på.
Än viktigare är tillbehör och installationer. Kapslade 2-poliga
elsystem med högkvalitativa komponenter som håller fartygsstandard.

3 skrov – 8 modeller
Vectors tre skrov på 22, 23 och 28 fot kan kombineras med ett
antal däckslösningar. Från 22:an som är en ren styrpulpet till
28:an som finns i ett antal varianter. Gemensamt är att alla
modellerna går att få med en koj under fördäck. Ny för året är
23:an i hyttversion.
Drev, jet eller utbordare
Låt användningsområdet styra drivlinan. Vattenjet för manövreringen och grundgåendet, drev för ork och fart eller snurra för ett
lättare ekipage som inte heller är fryskänsligt.

Högfartsskrov
Långsmalt skrov med djup V-botten och vikten koncentrerad
akterut ger sjöegenskaper i särklass. För att inte tala om åkkomfort även i grov sjö och hög fart.
Föraren i centrum
Snabba båtar ställer höga krav på förarmiljö. Här är den bokstavligen satt i centrum. Förarplats midskepps i rörelsecentrum med
genomarbetad ergonomi för såväl sittande som stående körning.
Gott om utrymme i synfältet för
navigationsutrustning, instrument
och stora plotterskärmar.
Genomtänkt in i minsta detalj.
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Åretruntbåt
Vector är byggd för att kunna användas året runt i alla väder.
Kraftiga knapar, strömställare som går att vrida även med vantar,
ordentliga gångjärn och halkfria durkar. En kraftig hytt som fungerar som väderskydd och ordentlig avbärarlist runt om.
Nödvändiga detaljer för den som uppskattar att kunna åka ut
även när inte andra är ute.

