Rennosti vesillä.

Simppu - moderni klassikko.

Tekniset tiedot

TekniSK DATA:

www.simppu.fi

Runkomateriaali: lasikuitu
Rungon pituus: 610 cm
Suurin leveys: 230 cm
Suurin korkeus vedenpinnasta: 85 cm
Paino ilman kuormaa 450 kg
Paino täydellä kuormalla: 890 kg
Suurin suositeltava henkilömäärä: 6
Suurin suositeltu kuormitus: 490 kg
Suurin suositeltu koneteho: 11 kW (15 hv)
Nopeus: bensiinimoottorilla 7,5 – 8 solmua,
sähkömoottorilla 6 solmua
Vakiovarusteet: kölirauta, hankainpesät
Lisävaruste: säänkestävä kate
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Slow life -veneilyä
parhaimmillaan.
Simppu on uuden ajattelun ja suomalaisen
veneilyperinteen nerokas yhdistelmä. Siinä
ovat sopusoinnussa maksimaalinen tilankäyttö,
veneilyn äärimmäinen mukavuus ja ympäristöystävällisyys. Simppu on suuri, sulavalinjainen
vene, joka kulkee pienellä moottoriteholla todella
alhaisin kustannuksin. Kiireettömyys ja mukavan
turvallinen vesillä liikkuminen ovat tämän veneen
suunnittelun tärkein lähtökohta. Onhan todettu,
että leppoisasta veneilystä löytyy yksi parhaista
lääkkeistä arjen stressiin.

Kaksi huipputaloudellista
mallia.
Valittavana on kaksi uppoumarunkoista, hankintahinnaltaan ja käyttökustannuksiltaan edullista
vaihtoehtoa – joko perinteisellä 5-15-hevosvoimaisella perämoottorilla kulkeva malli tai sähköperämoottorista käyttövoimansa saava eSimppu.
Molemmissa moottori on sijoitettu veneen laitojen
sisälle, mikä tekee käsittelyn äärimmäisen helpoksi
ja pitää veneen kauniit muodot rikkoutumattomi-

na. Molemmat mallit ovat itsetyhjentyviä. Rungon
värivaihtoehtoina valkoinen ja vihreä.

Suuri kuljetuskapasiteetti.
Simppu on sisätiloiltaan kauttaaltaan esteetöntä
avotilaa. Kantavuus on suuri, mukaan mahtuu
kuusi henkeä ja mahtava määrä isokokoistakin
tavaraa. Tasapohjaista sisätilaa ympäröi tuhto, jolla
voi istua tai jolle voi astua turvallisesti veneeseen
tultaessa tai poistuttaessa. Liikkuminen ja lastaaminen on vaivatonta.

Vakaa ja turvallinen.
Simppu on erittäin vakaa sekä lastattaessa että
liikkeessä ollessaan. Veneen pituuden ansiosta
kulku on tasaista ja mukavaa, vaikka keli olisi
kovempikin. Korkeat laidat antavat erinomaisen
suojan ja tekevät matkasta täyttä nautintoa myös
perheille, joissa on lapsia tai lemmikkieläimiä.

Käsiteltävyys vailla vertaa.
Laitojen sisälle sijoitettu moottori, kahvaohjaus
ja raudoitettu köli takaavat nopean reagoinnin
kipparin toiveisiin. Simppu käyttäytyy johdonmu-

kaisesti ja kääntyy todella pienessä tilassa. Kölinsä
ansiosta se on myös erittäin suuntavakaa, eikä
lähde herkästi tuulen mukana.

långsam Livet på havet?

Rakenteeltaan Simppu on vahva ja konstailematon. Siinä ei ole helposti hajoavia osia, joten se on
erittäin pitkäikäinen ja helppo pitää siistinä. Myös
moottori on hyvin suojassa vaurioilta, sillä köli on
syvemmällä kuin potkuri.
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Tulossa ohjauspulpetillinen
eSimppu.

Lest liae modigen estota
poreper

Vuoden 2010 aikana eSimppu-mallisto laajenee
uudella ohjauspulpetillisella mallilla, joka on
valittavana joko 4 kilowattisella Torqeedo-sähköperämoottorilla tai 0 kilowattisella Mastervolt
AquaPOD –sähköperämoottorilla.
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Huoleton ja pitkäikäinen.
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