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Inledning: 
Den här handboken har sammanställts för att du ska kunna använda din vattenskoter på ett säkert sätt och 
med glädje. Den innehåller uppgifter om själva vattenskoter, medföljande eller monterade tillbehör och 
dess installationer samt information om hur den fungerar. Läs den noggrant och bekanta dig med 
vattenskoter innan du använder den. 
 
Denna handbok för skeppare är inte en kurs i båtsäkerhet eller sjömanskap. Om detta är din första 
vattenskoter, eller om du har bytt till en typ av vattenskoter som du ännu inte är bekant med, se till att du 
för din egen säkerhets skull och för din egen bekvämlighets skull skaffar dig kunskap om hantering och drift 
av vattenskoter innan du tar kommandot. Din återförsäljare eller nationella yachting- eller 
motorbåtsförening eller yachtklubb ger dig gärna råd om lokala yachtingskolor eller rekommenderar 
erfarna instruktörer. 
 
Se till att de förväntade vind- och sjöförhållandena motsvarar din vattenskoters konstruktionskategori och 
att du och din besättning kan hantera vattenskotern under dessa förhållanden. Konstruktionskategorin för 
motsvarande modeller finns under "Specifikationer" i slutet av handboken. 
 
Den här handboken är inte en detaljerad underhålls- eller felsökningsguide. Om du har några problem, 
kontakta båttillverkaren eller dennes representant. Om det finns en underhållsmanual ska du använda den 
för att serva vattenskoter. 
 
Använd endast utbildad och kompetent personal för underhåll, reparationer eller ändringar. Ändringar som 
kan påverka vattenfarkostens säkerhetsegenskaper måste bedömas, utföras och registreras av yrkesmän. 
Båttillverkaren kan inte hållas ansvarig för ändringar som han inte har godkänt. 
 
I vissa länder krävs körkort eller tillstånd, eller så gäller särskilda bestämmelser. 
 
Underhåll alltid din vattenskoter ordentligt och ta hänsyn till det slitage som uppstår med tiden och genom 
frekvent användning eller felaktig användning av vattenskoter. 
 
Alla vattenskotrar, oavsett hur välbyggda de är, kan drabbas av allvarliga skador på grund av felaktig 
hantering. Detta är inte förenligt med säker båtliv. Anpassa alltid vattenskottens hastighet och riktning till 
sjöförhållandena. 
 
Om din vattenskoter är utrustad med en livflotte ska du läsa igenom bruksanvisningen noggrant. 
Vattenfarkosten ska ha lämplig säkerhetsutrustning (flytvästar, säkerhetsbälten osv.) ombord beroende på 
typ av vattenfarkost, väderförhållanden osv. Denna utrustning är obligatorisk i vissa länder. Besättningen 
bör vara förtrogen med användningen av all säkerhetsutrustning och med manövrering i nödsituationer 
(bärgning av man överbord, förtöjning osv.). Seglarskolor och klubbar anordnar regelbundet 
utbildningskurser. 
 
Alla personer bör bära en bärbar flytväst (flytväst/personlig flytanordning) när de är på däck. Tänk på att 
det i vissa länder finns lagstadgade krav på att alltid bära en flytväst som uppfyller de nationella reglerna. 
 
FÖRVARA DEN HÄR HANDBOKEN PÅ ETT SÄKERT STÄLLE OCH ÖVERLÄMNA DEN TILL DEN NYA 
ÄGAREN NÄR DU SÄLJER FARTYGET. 
 

• VARNING - När du lastar vattenskoter får du aldrig överskrida den högsta rekommenderade 
belastningen. Belastningen måste alltid göras försiktigt och fördelas på lämpligt sätt för att 
bibehålla konstruktionens trimning. Tunga laster måste placeras så lågt som möjligt. 
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• VARNING - Överskrid inte det högsta rekommenderade antalet personer. Oavsett antalet 
personer ombord får den totala vikten av personer och utrustning aldrig överstiga den 
rekommenderade maximala lasten. 

• VARNING - FÖRSIKTIGHET VID LÅNGSAMMA VINDAR OCH ÖVERSVÄMNINGAR. 
• Försiktighet - Använd endast lämpliga bogserringar i bog och akter för att bogsera båten. Om du 

inte gör det kan det leda till skador på skrovet. 
• Försiktighet - Det får inte finnas några lösa föremål i båten. Se alltid till att alla föremål, inklusive 

paddlar, ankare etc., är säkert förvarade i en lämplig väska och dessutom säkrade. 

 
Leveransens omfattning 
Leveransområdet för Takacats omfattar följande komponenter som ska medföras: Sits, åra eller paddel, 
reparationssats inkl. nödlim, handluftspump.  

Beroende på motoriseringen och landets bestämmelser måste ytterligare föremål som nödsignaler, 
brandsläckare, körljus, ankare, länsskrubbor etc. medföras. En sprayflaska med lite sköljvatten kan också 
vara till hjälp ibland, t.ex. för att rengöra tvärgående rör eller för att rengöra slangarna och högtrycksgolvet.  

Informera dig i ditt eget intresse om de landsspecifika särdragen. 

 

Struktur 
Steg 1:  
Ta ut slangpaketet ur väskan och lägg ut det på en plan yta. Kontrollera att ventilstiften är i inflationsläget. 

Steg två:  
Öppna spantet - Spraya de längsgående rören i den nedre spantfästet med lite sköljvatten eller, om du inte 
har tillgång till det, fukta de längsgående rören med lite vatten. Sätt in det nedre tvärstolsfästet i de 
längsgående rören på den nedre sidan från utsidan och se till att den svetsade tvärplattan på tvärstolsfästet 
är placerad "utvändigt uppåt". Se till att hjulfästena på vänster och höger sida inte skrapar på slangtyget 
förrän slangen är helt fylld. Du kan till exempel placera en trasa som skydd mellan slangen och hjulet.  

Öppna spantet - Spraya de längsgående rören i det övre spantfästet med lite diskvatten eller, om det inte 
finns tillgängligt, fukta de längsgående rören med lite vatten. Sätt sedan in det övre tvärstolsfästet från 
insidan i de två övre sidolångsrören, den påsvetsade tvärplattan måste placeras "utvändigt nedåt". 

FÖRSIKTIGHET:  
Använd inte våld när du monterar fästena på akterspegeln. Om det inte går att sätta in fästena smidigt, 
fukta rören och slangguiderna med lite diskvatten osv. Använd aldrig sura oljor eller fetter. 

Steg 3:Ställ  
in alla inloppsventilers ventilstift i pumpläge. Sätt in slangventilen (HALKEY ROBERTS) på luftpumpens slang 
efter varandra, från aktern till fören, i motsvarande inloppsventiler, lås den korrekt och pumpa upp Takacats 
bär-/drivslangar till ca 220 mbar. När det gäller Takacats med flera slangkammare, t.ex. T380S, ska du först 
pumpa upp de bakre slangkamrarna med ca 150 mbar och sedan de främre slangkamrarna med ca 220 
mbar (om enskilda kamrar i flerkammarslangar pumpas upp direkt med fullt tryck kan det inre slangskottet 
under vissa omständigheter slitas sönder - när du viker flerkammarbåtar ska du lätta på trycket i alla 
slangkammare något innan och aldrig tömma bara en kammare helt). De 220 mbar som finns i de främre 
slangkamrarna används sedan för att utjämna trycket med de bakre slangkamrarna. I praktiken har det visat 
sig att 220 mbar är tillräckligt. Det maximala trycket i kammaren för bär- och drivslangarna får inte överstiga 
250 mbar. När pumpningen är avslutad måste du stänga ventilerna med motsvarande skyddskåpor.  

Slangkamrarna är utrustade med säkerhetsövertrycksventiler så att eventuellt övertryck kan kompenseras. 



© TAKACAT GmbH - Friedel Hacker (Dipl.-Ing.)  Sida 4 

Du kan kontrollera att fyllningen är korrekt med den tryckmätare som ingår i leveransen, eller så kan du 
använda en elektrisk pump med motsvarande inställningsmöjligheter. Se alltid till att ventiladaptern är 
korrekt låst och håll ett ordentligt avstånd under pumpningen så att inga skador uppstår om luftslangen går 
av! 

Anmärkning - Fästsöm: 

När du har blåst upp slangarna kommer du att märka en söm som har skurits upp. 
Denna söm är inte ett fel utan en så kallad fixeringssöm, som sätts under 
tillverkningen så att den anslutande basen kan limmas i rät vinkel på de två 
innerrören. Vid uppblåsning öppnas denna fixeringssöm och man kan se de 
separerade sömmarna, som med tiden försvinner. 

Steg fyra: 
4-Inbus Bolt Bakspegelplatta:  
Sätt fast skivan på de fyra monteringsflikarna med hjälp av de medföljande skruvarna. Med en låsring och 
en bricka på plats sätter du in bultarna inifrån och ut genom monteringsflikarna i spegelplattan och drar åt 
dem för hand i de bakre pressade muttrarna först. Se till att skruvarna lätt kan skruvas in i muttrarna. Se till 
att det finns en ring och en bricka under varje skruvhuvud. Den slutliga fästningen görs med hjälp av den 
medföljande insexnyckeln. Dra åt skruvarna ordentligt för hand, använd inte brutalt våld när du skruvar. 

Tvärstolsskivor med M8 centralskruv och ringmutter:  
Pressa den mindre skivan med typskylten framifrån mellan de två skivrören mot de inre stöden av rostfritt 
stål. Efter att ha pressats in mellan de två tvärgående rören måste den inre spegelplattan ligga plant på de 
två stöden av rostfritt stål och vara centrerad. Håll sedan den större skivan mot skivstängerna bakifrån och 
för in den centrala monteringsmuttern genom monteringshålet med en bricka tryckt på. Placera den 
medföljande gummidistansringen på den centrala bulten innan du för in den centrala bulten genom hålet i 
den inre spegelplattan. Se till att du sätter in gummidistansringen mellan de två backspegelplattorna på den 
centrala skruven. Om du inte gör det kan det leda till att plattan går sönder under vissa omständigheter. 
Smörj de sista gängorna på fästskruven t.ex. lätt med transparent Liqui Moly-smörjmedel. Skjut den andra 
brickan på den centrala skruven och dra åt ringmuttern handfast. Använd en 17 mm hylsnyckel och en 
motstång för ringmuttern för att fästa den centrala monteringen på spantet. Använd inte brutalt våld när du 
drar åt skruvarna. Smörj gängorna för att förhindra att skruven och ringmutterns gängor fryser fast, vilket 
V4A rostfritt stål tenderar att göra. Du hittar en illustrerande video på följande webbplats: 
https://www.youtube.com/watch?v=BTRTezVRcF0&feature 

När en utombordsmotor monteras trycker utombordsmotorns fästskruvar ihop de två spegelplattorna och 
slappnar därmed av på den centrala skruvförbindelsen, dvs. den centrala skruvförbindelsen måste dras åt 
för hand efter att utombordsmotorn har monterats.  

Innan utombordsmotorn demonteras måste den centrala skruvförbindelsen först lossas en aning, annars 
trycks den så hårt av de två bakre skivornas avspänning att den inte 
längre kan lossas utan extra verktyg. 

Tvärröret får inte användas som bogserfäste. Endast bogserringarna i 
aktern och nosen används för bogsering. För att undvika skador är det 
viktigt att se till att gasväxlingarna sker smidigt. 

Torqeedo Travel 503/1003/1103 - När du använder en Torqeedo Travel 
503, 1003 eller 1103 måste en distansplatta av trä eller plast placeras 
mellan den inre spegelplattan och tryckplattorna för knäppfästena för 
att förhindra att knäppfästena trycks in i den övre spegelstången. Minsta mått på distansplattan är 140 x 40 
x 10 mm (bredd/höjd/djup).  

Vid installation av en utombordare (kort axel) är det viktigt att se till att stödplattorna för 

https://www.youtube.com/watch?v=BTRTezVRcF0&feature
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utombordsmonteringens knäppbeslag inte krossar och strukturellt skadar den övre spegelstången. Använd 
vid behov en distansplatta. Camp3 (www.camp3.eu) erbjuder en distansplatta i plast som skruvas in under 
den rostfria stålplattan på den inre spegelplattan. Utombordare med lång axel eller extra lång axel får inte 
användas. 

Tvärröret får inte användas som bogserfäste. Endast bogserringarna i aktern och nosen används för 
bogsering. För att undvika skador är det viktigt att se till att gasväxlingarna sker smidigt. 

 
Steg 5: 
För de två svarta nedre flikarna till vänster och höger över den nedre 
monteringen i akterspegeln och stäng respektive kardborreband. Den 
mellersta nedre fliken används för dränering och styrs helt enkelt utåt 
under spegelplattan. 

Steg 6:  
Ta bort högtrycksgolvet och placera det ordentligt mellan stödslangarna och tvärsnittet. Se till att den 
mellersta bottenfliken är placerad mellan akterspegeln och högtrycksgolvet. Blås upp högtrycksgolvet till 
minst 600 mbar (max. 689 mbar) och se till att det sitter korrekt och är placerat mellan stödslangarna. Se 
alltid till att ventiladaptern är korrekt låst och håll ett ordentligt avstånd under pumpningen så att inga 
skador uppstår om luftslangen går av! 

Steg 7:  
Sätt ihop de enskilda delarna av de två rodren på rätt sätt tills låspinnarna syns tydligt och fäst de två rodren 
med motsvarande skruvar och kardborreband. 

Steg 8: 
De valfria fiskestångshållarna sätts in från insidan i de vänstra och högra hålen på den övre spegelhållaren 
tills låshuvudena indikerar att de sitter rätt, se första bilden i illustrationen. 
 
Steg 9: 

De valfria hjulen sätts in i motsvarande hållare till vänster och 
höger om den nedre spegelhållaren, enligt bilden. Kör inte hjulen 
under drivslangarna för att undvika skador på drivslangarna. 
Hjulfästena är utformade för båtvikter och är avsedda för slip-
only-drift. 

Steg 10:  
Om du installerar en utombordsmotor (kort axel), se till att 

utombordsmotorn placeras korrekt på akterspegeln. Var noga med att följa utombordartillverkarens 
instruktioner och säkerhetsriktlinjer. Takacats är utformade för utombordare med kort axel. Utombordare 
med lång axel eller extra lång axel får inte användas. 

Steg 11: 
Det medföljande luftsätet pumpas upp till 200 mbar och placeras 
i båten enligt behov. Anslut sidoringarna till motsvarande ringar 
på drivslangen med hjälp av de medföljande fästelementen. Se 
alltid till att ventiladaptern är korrekt låst och håll ett ordentligt 
avstånd under pumpningen så att inga skador uppstår om 
luftslangen går av! 
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Nedmontering av 

Båten monteras och demonteras i omvänd ordning. 

Steg ett: 
Öppna skyddshuvudet på högtrycksbottenventilen och ställ in ventilstiftet i läget "deflate". Ta sedan bort 
högtrycksbotten och rulla upp den i riktning mot ventilen. 

Steg två: 
Öppna nu fästskruven till bakkroppsskivan och ta bort de två bakkroppsskivorna. 

Steg tre: 
Dra först det övre och sedan det undre bakre fästet ut ur sina slangföringar. 

Steg fyra: 
Öppna först de främre slangventilerna och släpp ut luften. Öppna sedan de bakre slangventilerna. När ingen 
luft längre kommer ut lägger du den bakre tredjedelen av slangarna mot fören och sedan den främre 
tredjedelen av slangarna mot aktern. Nu är drivslangarna förkortade till en tredjedel av sin tidigare längd. 
Rulla nu upp drivslangarna från sidan. Sedan kan du lägga påsen över från toppen, rulla den 180° och 
försiktigt stänga blixtlåset. När du stänger blixtlåset ska du alltid se till att det inte finns någon spänning på 
blixtlåset så att blixtlåständerna inte skadas. 

Steg fem: 
Förvara alla tillbehör, inklusive högtrycksbasen och eventuella glidhjul, i tillbehörsväskan. 
 

Bogsering + förankring 
Använd endast bogserringarna i fören och aktern för bogsering. Samma sak gäller för förankring. Ett ankare 
som är lämpligt för förankringsgrunden måste användas. 

 

Viktiga anmärkningar: 
1. Vid motsvarande svall kan ventilation uppstå vid propellern, 

dvs. propellern drar undan luft och dragkraften minskar. I dessa 
fall rekommenderas användning av Permatrim (TM) 
hydrofoilplattor. Dessa hydrofoilplattor ökar utombordarens 
antiventilationsplatta fyra gånger och minskar ventilationen 
avsevärt. Dessutom optimerar de den uppblåsbara båtens 
hantering med sitt hydrofoil-beteende och sina sidofinnar.  
För att uppnå absolut prestanda rekommenderas så kallade 
"cupped" propellrar, dvs. att propellerkanterna och 
propellerspetsarna är något vinklade. Denna tjänst erbjuds av 
professionella propellerverkstäder. Det är också möjligt att köpa 
"raked" Edelstal-propellrar om de finns tillgängliga för respektive motortyp.  

2. Motor - trimläge - När en person kör är båten trimmad så att den är aktertung, dvs. motorn kan 
behöva trimmas till aktern så att båten inte går för brant. Om jag seglar med fler än en person är 
båten vanligtvis trimmad så att den är viktneutral eller bogtung, dvs. motorn måste trimmas bort 
från aktern så att fören lyfter och inte plöjer ner i vattnet. 

3. Takacats stödslangar är utrustade med säkerhetsövertrycksventiler. På så sätt säkerställs att farligt 
övertryck släpps ut i händelse av starkt solljus för att förhindra skador på slangarna. Om 
utomhustemperaturen sedan sjunker igen kan det leda till att lufttrycken inte längre motsvarar de 
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korrekta värdena. Kontrollera därför alltid de korrekta lufttrycksvärdena för upphängningsslangarna 
och högtrycksgolvet före varje resa. Det är tillrådligt att alltid ha handpumpen med sig för att 
kompensera för eventuella tryckförändringar. Vid värmeväxlingar under dagen ska du alltid 
kontrollera tryckvärdena för alla luftfyllda komponenter och korrigera dem till korrekta tryckvärden 
för att undvika skador. Högtrycksgolvet är inte utrustat med en övertrycksventil. Undvik därför 
alltför intensivt solljus på högtrycksgolvet och kontrollera och korrigera tryckvärdena vid behov. När 
den uppblåsbara båten inte används rekommenderar vi starkt att den förvaras i skuggan eller under 
ett tak för att undvika överdriven uppvärmning och tryckstegring av slangarna och högtrycksgolvet.  
En uppblåsbar båt som lämnas uppblåst i flera dagar kan tappa tryck. Enligt ISO 6185 är en 
tryckförlust på 20 % inom 24 timmar tillåten. 

4. I uppblåsbara båtar kan det hända att ventilsätena sätter sig något efter tillverkningen på grund av 
värmesvängningar och rörelser, vilket gör att luft kan komma ut. I det här fallet finns det två 
ventilnycklar i reparationslådan. Ventilnyckeln med de mindre tänderna är kompatibel med 
luftintags- och utloppsventilerna, ventilnyckeln med de grövre tänderna är kompatibel med de två 
övertryckssäkerhetsventilerna.  
Använd lämplig ventilnyckel, vrid ventilkärnan något åt vänster så att den lägre glidfriktionen får 
effekt och dra sedan åt för hand åt höger=> https://www.youtube.com/watch?v=wLY4nj24-BE  

5. Minst före varje resa ska du kontrollera att bakkomponenterna sitter rätt och är starka, inklusive 
bakkomponentens skruvförbindelser och fästena för en eventuell utombordsmotor som kan vara 
installerad. Se till att följa utombordartillverkarens anvisningar och säkerhetsföreskrifter. 

6. Fästena på akterspegeln, inklusive skruvförbindelserna, är tillverkade av rostfritt stål av klass 304, 
även känt som V2A-stål. V2A-stål är på grund av sitt högre kolinnehåll hårdare än V4A-stål men inte 
permanent beständigt mot havsvatten, dvs. efter varje användning i havsvatten måste Takacat, 
särskilt spegelkonstruktionen inklusive sliphjul, tvättas med sötvatten, sköljas och torkas. Om du 
använder Takacat som anbud räcker det om sköljningen med färskvatten (sötvatten) sker efter 
återkomsten till moderfartyget. Vid behov rekommenderas ett rengöringsmedel för rostfritt stål 
och ett havsvattenbeständigt skydd för rostfritt stål, se www.inoxliner.com. 
 
Tvärröret får inte användas som bogserfäste. Endast bogserringarna i aktern och fören används för 
bogsering. För att undvika skador är det viktigt att se till att gasväxlingarna sker smidigt. 

7. Tvärpanelerna är tillverkade av limmad båtplywood med extra skyddande lack. Träpanelerna måste 
kontrolleras regelbundet för skador och målas om vid behov. Tvärpanelerna är inte avsedda att 
användas som en permanent förtöjning i vattnet. Om båten ska ligga i vattnet under en längre tid 
måste spegelplattorna behandlas med en extra skyddande beläggning. I handeln erbjuds också 
skyddsplattor som förhindrar att utombordarens fästelement trycker in i träplattorna => sökord => 
skyddsplattor för akterspegeln. 

8. Alla Takacats är konstruerade för motorer med kort axel. Utombordare med lång axel eller extra 
lång axel får inte användas. 

9. Torqeedo Travel 503/1003/1103 - När du använder en Torqeedo Travel 503, 1003 eller 1103 måste 
en distansplatta av trä eller plast placeras mellan den inre spegelplattan och tryckplattorna för 
knäppfästena för att förhindra att knäppfästena trycks in i den övre spegelstången. Minsta mått på 
distansplattan är 140 x 40 x 10 mm (bredd/höjd/djup).  

10. Takacats stödslangar är försedda med skyddsremsor på undersidan. Du måste dock undvika kontakt 
med vassa föremål för att undvika skador. Det rekommenderas starkt att flytta jollen med stor 
försiktighet i områden med grunt vatten.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wLY4nj24-BE
http://www.inoxliner.com/
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11. Undvik att skada stödslangarna och Takacats högtrycksluftgolv med spetsiga och/eller vassa 
föremål. 

12. Transport på davitarna - Det är bäst att sätta fast shackles genom hålen i hjulupphängningen i 
aktern och säkra dem. Dessa kan sedan användas som bakre lyftpositioner. För fören är det bäst att 
dra en lina som fungerar som en slinga som stödjer under båten. Vanligtvis dras denna lina genom 
de yttre D-ringarna på Sport eller de centrala D-ringarna på LX så att selen inte glider bakåt när den 
lyfts. Vid hårt väder rekommenderas att Takacat tas in på grund av eventuella toppbelastningar vid 
lyftpunkterna.  

13. Om du vill packa båten i bärväskor på medellång eller lång sikt ska du se till att slangarna och botten 
är rengjorda och torra. För rengöring av PVC- eller Hypalon-slangar finns det ett brett utbud av 
rengörings- och skötselprodukter på marknaden. Vi använder rengörings- och skötselsetet från 
www.schlauchbootreparatur.de. 

14. I ditt eget intresse och i eventuella passagerares intresse ska du se till att alla nödvändiga 
säkerhetsåtgärder har vidtagits och att all nödvändig räddningsutrustning finns med och vid behov 
tas på. 

15. Om du inte har någon formell båtutbildning rekommenderar vi att du deltar i en kurs i båtsäkerhet 
där du får lära dig färdigheter i god sjömanskap, t.ex. navigering, säkerhet, miljö, hantering av 
båten, hantering av linor, ankring, felsökning av motorproblem och lämpliga åtgärder i 
nödsituationer. De kunskaper du får på en kurs i båtsäkerhet är aldrig bortkastade och kan vara till 
stor hjälp i en nödsituation och till och med rädda liv. 
 

Specifikationer: 

T300S 
• Längd: 3,00m    
• Bredd: 1,66m    
• Slangdiameter: 0,48m 
• Max. Antal personer: 4   
• Max. Belastning: 367 kg  
• CE - Designkategori: C 
• Max. Motoreffekt: 7,5kw 
• Max. Motorns vikt: 60 kg 
• Axellängd: Kort axel  
• Vikt slangar: 28,5kgVikt   
• bakstycke: 4,5kg 
• Luftkammare: 2 + 1 (HD botten) 
• Tillverkning: ISO 6185-2 

 

 

 

 

 

 

http://www.schlauchbootreparatur.de/
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T340S 
• Längd: 3,40m    
• Bredd: 1,66m    
• Slangdiameter: 0,48 m 
• Max. Antal personer: 5   
• Max. Belastning: 513 kg  
• CE - Designkategori: C 
• Max. Motoreffekt: 11kw 
• Max. Motorns vikt: 60 kg 
• Axellängd: Kort axel  
• Vikt slangar: 32,5kg 
• Vikt bakre delen: 4,5kg 
• Luftkammare: 2 + 1 (HD botten) 
• Tillverkning: ISO 6185-2 

T380S 
• Längd: 3,80m    
• Bredd: 1,66m    
• Slangdiameter: 0,48 m 
• Max. Antal personer: 6   
• Max. Belastning: 640 kg  
• CE - Designkategori: C 
• Max. Motoreffekt: 15kw 
• Max. Motorns vikt: 60 kg 
• Axellängd: Kort axel  
• Vikt slangar: 40,5kg 
• Vikt bakre delen: 4,5kg 
• Luftkammare: 4 + 1 (HD botten) 
• Tillverkning: ISO 6185-2 

 
Kategori C:  
En båt i konstruktionskategori C är avsedd för användning i vindförhållanden med Beaufortstyrkor upp till 6 
och motsvarande våghöjder upp till 2 meter. Sådana förhållanden kan uppstå på oskyddade inre 
vattenvägar, i flodmynningar och i kustvatten vid måttliga väderförhållanden. 
 
 

 

 

 

 

 



© TAKACAT GmbH - Friedel Hacker (Dipl.-Ing.)  Sida 10 

Produktidentifiering + namnskylt + skrovnummer 

Den uppblåsbara båtens skrovidentifikationsnummer finns 
på typskylten som är fäst vid aktern och från och med 
byggnadsåret 2020 även på den nedre skrovbotten i 
styrbords akterparti. Identifikationsnumret består av 
följande exempel: NZ = Nya Zeeland, TAK = tillverkarens 
förkortning för Air Yacht Ltd, TA078 = serienummer, B = 
månad, 0 = tillverkningsår 2020, 20 = modellår 2020. På 
tillverkarens skylt finns också information om tillverkaren, 
ISO-standard som båten är tillverkad enligt (t.ex. ISO 6185-2), 
CE-konstruktionsklass, t.ex. "C", maximalt antal personer, 
maximal belastning, maximal motor, maximalt tryck för de 
uppblåsbara kamrarna. All information som finns här har 
sammanställts med största omsorg och efter bästa kunskap. Det går dock inte att helt utesluta fel. TAKACAT 
GmbH måste därför påpeka att företaget varken kan garantera eller ta något juridiskt ansvar eller någon form 
av ansvar för följder av felaktig information. Specifikationerna för de produkter som TAKACAT GmbH säljer 
och/eller erbjuder som återförsäljare har övertagits från respektive tillverkare. TAKACAT GmbH tar inget 
ansvar för att de är korrekta. De maximala specifikationerna gäller under optimala förhållanden (miljö, 
systemkonfiguration, programvara etc.). Vi är alltid tacksamma för meddelanden om eventuella fel. Med 
undantag för fel och försummelser.  

Vi önskar dig mycket nöje med din Takacat! 

 

 

 

Allmän importör: 

TAKACAT GmbH 
Friedel Hacker (Dipl.-Ing.) 
Leibnizstraße  
353498 Bad Breisig 

Tel.: 02633-429654 

Fax: 02633-200361 

E-post:  
info@takacat.de 

Web: www.takacat.de 

 

 

 

mailto:info@takacat.de
http://www.takacat.de/
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