
1

H
A

V
 K

A
JA

K
K

M
E

N

KAJAKK KATALOG 2015

032  | 1 | 

Forbehold om pris og trykkfeil. Forbehold om pris og trykkfeil.

STABILITET
FERDIGHETSNIVÅ (1 = Nybegynner, 10 = Ekspert)

FERDIGHETSNIVÅ (1 = Treg, 10 = Rask)

Cockpit: 

Lasteevne: 

Volum: 

Skott foran: Size: 

STABILITET
FERDIGHETSNIVÅ (1 = Nybegynner, 10 = Ekspert)

FERDIGHETSNIVÅ (1 = Treg, 10 = Rask)

Bredde: 

Vekt: 

Cockpit: Volum: 

Skott foran: Size: 

 kr 15 999,-

ANBEFALT VEKT AV PADLER:

75-130 KG

ANBEFALT VEKT AV PADLER:

75-130 KG

Lengde: 

 kr 15 999,-
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Forbehold om pris og trykkfeil. Forbehold om pris og trykkfeil.

Hos Milsluker´n Sport er du trygg på 
at du får den aller beste hjelpen og de 
aller beste rådene når du skal kjøpe 
kajakk, kajakkåre, utstyr eller klær. 
Vi har eksperter med mange tiårs 
erfaring som hjelper deg i jungelen av 
kajakker. Du kan alltid være trygg når 
du handler hos oss! 

Utvalget av kajakker er enorm. Det er 
mange merker og segmenter å velge 
mellom. Valgene kan blir utfordrende 
både for nybegynneren og den erfarne 
padleren. Derfor er det godt å vite at 
Milsluker´n Sport har kajakkekspert-
er med lang erfaring som står klare 
i butikken til å gi deg de aller beste 
rådene, slik at du tar de gode og riktige 
valgene. 

Slik velger du kajakk
Milsluker´ns kajakkekspert Eirik Bentzen gir 
gode tips til deg som skal velge ny kajakk! 

- Det viktigste for deg som skal kjøpe kajakk, 
er å systematisere dine prioriteringer. Øn-
sker du å padle rolige turer i stille farvann, 
eller er det litt tøffere turer i grov sjø som 
frister? Dette bør du tenke gjennom, sier 
Eirik Bentzen.

  Her er gir Eirik deg en enkel prioritering-
sliste som du kan gå gjennom før du kjøper 
kajakk: 

1. Din status som kajakkpadler 
Er du nybegynner, har du padlet litt, er du 
god padler eller er du ekspert? Er du god på 
flatvannspadling eller i stor sjø, god på surf, 
kjenner du deg hjemme i elv eller padler du 

bare når solen skinner og det er vindstille? 

2. Hva er dine ambisjoner? 
Det finnes mange spennende kajakker, men 
husk på at disse er krevende. Dersom du 
er usikker på ditt ambisjonsnivå, så kan det 
være lurt å satse på en litt mer brukerven-
nlig kajakk. Da kan du bytte denne i en mer 
krevende hvis du føler deg klar for et nytt 
nivå senere. Liker du utfordringer? Velg da 
en litt mer krevende kajakk, og ta det som en 
utfordring å beherske den. 

3. Hvor skal du padle? 
Hav og kyst, skjærgård, innsjø, elv og foss, 
på stille sommervann eller på vinterhav. 
Grensene kan blilitt flytende. Du kan padle 
mange mil på havet uten å oppleve annet enn 
rolig dønning. På innsjøer kan det iblant bli 
krappe bølger, høy og vanskelig sjø. Søker du 
spenning i å padle på grensen, eller fore-
trekker du å unnvike værforhold som du 
ikke føler deg komfortabel i? Kajakken skal 
beherskes i de verste forholdene du regner 
med å padle i. Er du nybegynner, er det bra å 
velge en kajakk som er allsidig. 

4. Hvor mye veier du og den oppakning du 
planlegger å ta med? 
Lastekapasiteten forteller om hvor mye vekt 
kajakken er beregnet for å tåle. En overlastet 
kajakk beveger seg tungt og tregt i sjøen og 
er ikke god å padle, men med for lite last kan 
kajakken flyte høyt og får et stort vindfang. 
Tenk nøye over bruksområdet, og hvor mye 
last skal du ha med. Blir det mest mosjon-
spadling og dagsturer er tur- eller fitnesska-
jakk valget. Regner du med lange turer med 
mye oppakning, er havkajakk det riktige. 

5. Utseende vs. funksjon 
I blant finnes det konflikter mellom utseende 
og funksjon. Da gjelder det å tenke på priorit-
eringene du har gjort i de tidligere punktene.
 
Komfort 
Komfort og sittestilig er det man bør vektleg-
ge mest. Sitter du ikke bra, kommer du aldri 
til å trivesmed kajakken uansett hvor god 
den måtte være. Sikkerhet og trivsel henger 
sammen med humøret, og humøret henger 

sammen med hvordan sittemusklene har det 
etter noen timer i kajakken.
 
Manøvrerbarhet 
Dette handler om både manøvrering og 
retningsstabilitet. Forholdet mellom disse 
styres av hvor du padler. Stor manøvrerbar-
het er mindre viktig på åpent hav enn i trange 
farvann og motsatt. Med ror blir til og med 
en relativt uhåndterlig kajakk fullt brukbar. 
I sidevind krever mange kajakker en eller 
annen form for korrigering, og her er et ror 
eller senkekjøl en nødvendighet. 

Sjødyktighet 
Sjødyktighet innebærer at kajakken skal 
være lett å håndtere i vanskelige forhold. 
Den skal gå lett ograskt i motvind og motsjø. 
Kajakken skal være retningsstabil selv under 
vanskelige forhold. En sjødyktig kajakk er vel-
balansert og uten overdreven forskjell mel-
lom volum og form mellom for- og akterskip. 
Du skal kunne sitte godt uten å gli rundt på 
setet og ha god kontakt med kajakkskroget.  

Marsjfart  
Her må du skille mellom marsjfart og 
toppfart. Marsjfarten er den farten du kan 
holde med liten anstrengelse i mange timer. 
Toppfart er resultatet når en veltrent elite-
padler drar på for full maskinnoen hundre 
meter. Marsjfarten påvirkes også med 
tilgjengelig muskelkraft. En lang kajakk kan 
ha høyere marsjfart med en kraftfull padler. 
Men lengden gir også en større våt flate samt 
mer friksjon, og kajakken kan derfor oppleves 
som treg av en svakere padler. Forskjellen 
mellom en rask og treg kajakk er faktisk ikke 
stor, men noen minutter pr km kan bli mye på 
en langtur. 

Stabilitet
 Det finnes en evigvarende diskusjon om 
kajakken skal være stabil eller rank. For en 
nybegynner kan spørsmålet virke selvføl-
gelig, men mange erfarne padlere foretrekker 
en litt rankere kajakk fremfor en stabil. En 
kajakk som er flat i bunnen kan føles stabil på 
flatt vann, men den vil lett bli påvirket i grov 
sjø. En kajakk som er rund i bunnen vil føles 
ustabil på flatt vann, men den blir lite påvir-

ket av grov sjø. Havkajakker som har mye 
volum i for- eller akterskip kan være vanskel-
ig å håndtere i grov sjø. I havkajakk- segmen-
tet er det mange former. Er du usikker i valg 
av kajakk er det lurt å ta en prøvetur. 

Vekt 
Kajakkene bæres sjelden over lange avstand-
er, men man løfter dem ofte opp på biltaket 
eller opp og ned fra båthuset. På vannet er 
det lettere å akselerere med en lett kajakk, 
men vekten betyr ikke så mye når man har 
fått opp marsjfarten. En lett kajakk kan være 
lettere å kontrollere i grov sjø, den svinger 
lettere og kjennes mye mer lettmanøvrert. 
Men for de fleste er det en fordel å ha noe 
ballast i kajakken. Legg en sandsekk eller 
plastkanne med vann i kajakken, og du vil 
føle at kajakken blir betydeligere mer stabil. 
Lengde Lange kajakker har høyere toppfart 
og kan som regel laste mer, men de er også 
mer kraftkrevende å padle og vanskeligere 
å svinge. En veltrent padler vi kunne utnytte 
fartspotensialet med en lang kajakk, men en 
utrent padler vil føle at kajakken er tung å 
padle og holde høy fart med. Korte kajakker 
akselererer hurtig, men toppfarten nåes gan-
ske raskt. Har du noen spørsmål, er det bare 
å ringe oss eller ta en tur innom vår butikk. Vi 
har god kunnskap om kajakker fra de fleste 
produsenter,og har testet de fleste kajakkene 
gjennom mange år.

Spring 
Spring er kajakkens kurve i lengderetnin-
gen. Kajakker som er dypere på midten enn 
stevnene har stort spring. Spring i kajakken 
kan påvirke stabiliteten og retningsstabi-
liteten. Mye spring kan fort 
føre til at kajakken blir litt mer vinglete og 
føles litt mindre stabil. Springet kan i første 
omgang påvirke manøvrerbarheten. Stort 
spring: Lett å svinge. Lite spring: Vanskeligere 
å svinge. 

Skrogform 
Vi skiller mellom flat, rund eller v-formet 
bunn: 

a) Flatbunnet kajakk 
På en flatbunnet kajakk er bunnen flat. 

Milsluker´n Sport er 
din kajakkekspert!
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Forbehold om pris og trykkfeil. Forbehold om pris og trykkfeil.

kvalitet siden starten i 1971. Kokatat betyr 
«inn i vannet» påde innfødte amerikanernes 
språk som bor langs med den lokale elven 
Klamath River. Kokatat har dedikert all sin 
virksomhet til å gi deg som kunde en pad-
leopplevelse som er tryggere, og som blir mye 
mer moro med klær som fungerer til padling. 

Hvorfor velge padlebekledning fra Kokatat? 
Fordi du ikke burde inngå et kompromiss. 
Et utstyr som passer dårlig og er ubekve-
mt ender ofte med skuffelse. Lekkasje og 
skader (avsliping) er ofte forårsaket av dårlig 
passform og kan oppstå i den verst tenkelige 
situasjon. 

Kvalitet du kan stole på: Når du prøver 
padlebekledning fra Kokatat vil du med en 
gang føle hvor lidenskapelig forhold Kokatat 
har til kvalitet og passform. Du kan forven-
te super passform, høy kvalitet og ferdig 
testede produkter som ligger langt over det 
som er normen for padlebekledning i dagens 
marked. Kokatat er den mest benyttede pa-
dlebekledningen på ekspedisjoner og turer, 
og hjelper padleentusiaster å oppnå sine mål. 
90 % av all padlebekledning fra Kokatat blir 
produsert på fabrikken i USA. Vi garanterer 
at du blir fornøyd med padlebekledning fra 
Kokatat. 

Velg det plagget som er riktig for deg og de 
forholdene du ferdes i. Du bør være kledd 
for en svømmetur i vannet, ikke for været. 
Sol, regn, sjøsprøyt, en svømmetur i elven 
eller at du kantrer på havet rammer nesten 
alle som driver på med vannsport. Tiden hvor 
du benyttet en regnjakke over t-skjorta og 
dongeribusken er forbi av en enkel grunn; det 
fungerer ikke. Du er tryggere, mer komforta-
bel og har det mye mer morsomt på vannet 
hvis du er skikkelig kledd. Å være komforta-
bel under alle forhold betyr: å opprettholde 
en balanse mellom den varmen kroppen vår 
produserer og den varmen vi mister i om-
givelsene vi beveger oss i. Den varmen som 
kroppen produserer, blir påvirket av mange 
faktorer: individuell toleranse for tempera-
tursvingninger, fysiologi, mat, mengde av 
søvn, nivå av utmattelse etc. Ved å tilpasse 
padlebekledningen og aktiviteten, kan du 

opprettholde balansen mellom det som er 
komfortabelt og sikkerhet. Hva du bruker 
når du ferdes på vannet, er diktert av sunt 
norsk bondevett, men andre faktorer som 
værforandring, skader eller din ferdighet 
til å holde hodet kaldt i en krisesituasjon, 
har en tendens til å komplisere dine best 
unnfangede planer. Vi hos Milsluker’n Sport 
anbefaler deg å kle deg for vanntempera-
turen. Noen få minutter i kaldt vann stjeler 
mer varme fra kroppen din enn flere timer i 
kald luft. 

Hva vil du gjøre når du ligger i vannet? Besvar 
dette spørsmålet før du går til innkjøp av 
ny padlebekledning, og du vil garantert bli 
en mer lykkelig padler. Bosted, varighet og 
intensitet på dine turer bør også spille en 
rolle når valget av padlebekledning skal 
tas. Et realistisk overslag av ditt eget nivå 
og ekspertise er svært viktig. Profesjonelle 
instruktører er den beste veien til å forbedre 
dine ferdigheter på kortest mulig tid, og vi 
hos Milsluker’n Sport tilbyr våtkort-kurs for å 
hjelpe deg til å øke din ferdighet og teknikk. 

Litt historie: I 1976 begynte Kokatat å 
produsere produkter i Gore-Tex. I 1981 
produserte de den første padlejakken i 
Gore-Tex. 1988 ble Kokatat spurt av W.L. 
Gore om de kunne designe en tørrdrakt i 
Gore-Tex. Denne dressen ble utviklet og 
testet i 2 år. 1990 ble den første tørrdrakten 
laget i Gore-Tex sluppet på markedet. 1991 
så Meridian Gore-Tex dagens lys. 1991-1992 
samarbeidet Kokatat med W.L.Gore med ut-
viklingen av Immersion Tecknology program. 
I 2001 introduserte Kokatat Gore-Tex paclite 
og XCR i padletøy. 2004 var det kun Kokatat 
som produserte padlebekledning i Gore-Tex. 
2006 Rogue tørrtopp kombinerte fire forsk-
jellige Gore-Tex-laminater i ett plagg. 2007 
Kokatat brukte mangfoldige Gore- Tex- lam-
inater i et enkelt produkt (Gore-Tex Expedi-
tion Dry Suit). Som dere ser, har Kokatat en 
lang og suksessfull historie med en betydelig 
partner, W.L.Gore & Associates, Inc. Tusenvis 
av glade padlere og profesjonelle rednings-
menn og kvinner kan bevitne suksessen av 
samarbeidet med W.L.Gore. 

Spruttrekk er en essensielle del av utstyret 
hvis du planlegger å padle kajakk i tøffe far-
vann. På roligere dager, vil spruttrekk holde 
vannet som drypper ut slik at du slipper å få 
vann opp i fanget. Når du møter større bølger 
i tøffere forhold eller møter båter, slipper du 
å få fylt kajakken med vann.

VÅRE KAJAKKMERKER:

Denne konstruksjonen har høy stabilitet på 
flatt vann. Den er lettmanøvrert, noe som gir 
trygghet i rolig farvann eller i elv. Vann i bev-
egelse (elv) får ikke tak iskroget, og padleren 
har full kontroll. Den surfer også meget lett. 
Denne konstruksjon er mest vanlig på elveka-
jakker. 

b) Rundbunnet kajakk 
Denne formen finnes både på konkurranse-
kajakker og havkajakker. Det man normalt 
kaller rundbunnet, er svak v-form som går 
over i runde sider eller en smal, flat bunn med 
kraftige runde sidekanter. En rundbunnet ka-
jakk har ofte dårlig primærstabilitet, men den 
blir foretrukket av erfarne padlere ettersom 
den går mykt og tørt i grov sjø. En rundbun-
net kajakk er mye mer retningsstabil enn en 
flatbunnet, men den er ikke så lettmanøvrert. 
Denne typen kajakk fungerer best med ror 
eller senkekjøl (skeg). 

c) V-bunnet kajakk 
Klassisk konstruksjon som finnes på eldre 
kajakkmodeller. Kan forveksles med knekk 
spant. Gamle konkurransekajakker (som nå 
har blitt mosjonskajakker) var konstruert 
slik. V-bunn gir meget god retningsstabilitet, 
men v-bunnet kajakk kan være vanskelig å 
manøvrere uten ror.

Kle på deg riktig på 
padleturen!
Å kle seg riktig er viktig når du skal ferdes 
på havet i kajakk. Padleklær må være kom-
fortable og holde deg tørr. Du vil være varm, 
men ikke for varm og klam. 

Naturlige materialer som skinn og bomull er 
blitt erstattet med Gore-Tex, nylon og polyes-
ter. Fordelen er at klærne er laget av kunstst-
off og dermed ikke absorberer vann. Svette 
og fukt blir transportert gjennom fibrene og 
vekk fra kroppen. Padleklær fra Kokatat har 
alle disse gode egenskapene og du holder deg 
både varm og tørr, sommer som vinter. 

Høy kvalitet 
Kokatat har laget padlebekledning i høy 
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Forbehold om pris og trykkfeil. Forbehold om pris og trykkfeil.

STABILITET

FART
FERDIGHETSNIVÅ (1 = Nybegynner, 10 = Ekspert)

FERDIGHETSNIVÅ (1 = Treg, 10 = Rask)

STABILITET

FART
FERDIGHETSNIVÅ (1 = Nybegynner, 10 = Ekspert)

FERDIGHETSNIVÅ (1 = Treg, 10 = Rask)

 kr 15 999,-

ANBEFALT VEKT AV PADLER:

80-120 KG

ANBEFALT VEKT AV PADLER:

50-75 KG

 kr 16 999,-

Dette er en av de hotteste kajakkene på markedet! Prijon Seayak 520HV er designet med utgang-
spunkt i Prijons store salgssuksess, Prijon Marlin. Den er litt kortere enn Marlin, men har ellers de 
samme gode egenskapene. Den er lettpadlet, stabil med god retningsstabilitet, har god lastekap-
asitet, er lettmanøvrert og den surfer godt. Skroget er i solid og stiv HTP-plast, og den oppleves 
faktisk mer lettdrevet enn mange av glassfiberkajakkene på markedet.

Glimrende kajakk for damer og juniorer. Seayak 500LV er rask og stabil til variert padling. Cockpiten 
er mindre enn på de andre Seayak-kajakkene, slik at de litt mindre padlerne opplever å sitte i god 
kontakt med lårstøtten. Svært god sittekomfort og sterkt og stivt skrog i HTP-plast.

Size: 2Skott foran: 55 liter

Volum: 380 liter

Lasteevne: 140 kg

Cockpit: 92 cm

Vekt: 28 kg

Bredde: 58 cm

Lengde: 518 cm

SEAYAKPRIJON

Size: 2Skott foran: 50 liter

Volum: 329 liter

Lasteevne: 110 kg

Cockpit: 92 cm

Vekt: 27 kg

Bredde: 55 cm

Lengde: 500 cm

PRIJON

520HV

 kr 16 999,-

500LVSEAYAK

Skott bak: 90 liter

Skott bak: 107 liter
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Forbehold om pris og trykkfeil. Forbehold om pris og trykkfeil.

STABILITET

FART
FERDIGHETSNIVÅ (1 = Nybegynner, 10 = Ekspert)

FERDIGHETSNIVÅ (1 = Treg, 10 = Rask)

STABILITET

FART
FERDIGHETSNIVÅ (1 = Nybegynner, 10 = Ekspert)

FERDIGHETSNIVÅ (1 = Treg, 10 = Rask)

 kr 15 999,-

 kr 15 999,-

ANBEFALT VEKT AV PADLER:

80-120 KG

ANBEFALT VEKT AV PADLER:

65-85 KG

Prijon Kodiak har stor stjerne i Prijon-segmentet. Kodiak er en av de raskeste plastkajakkene på 
markedet selv om den er stor og bred. Skal du på tur med last, er dette en super kajakk. Kodiak er 
rask, trygg og tilbyr unik bagasjeplass sammenlignet med andre kajakker i dette segmentet. Sit-
terommet har god plass, så Kodiak er velegnet for store padlere som ellers sliter med å få plass til 
bena. Kodiak har to store skott slik at lasting av kajakken er utrolig enkel. Dagsluken på fordekk nåes 
lett når du sitter i kajakken. God sittekomfort og stivt skrog i HTP-plast. Et førstevalg for lange turer 
og ekspedisjoner.

Prijon Seayak er en virkelig klassiker i havkajakk-verdenen. Den er en av de mest solgte kajakkene 
gjennom tidene. Seayak er en glimrende allround-kajakk som kan brukes til padling på hav, elv eller 
innsjø. Med to skott er Seayak en ypperlig turkajakk til overnatting. Laget i stiv og sterk HTP-plast. 
Meget behagelig sittekomfort og en stabil og rask kajakk.

Size: 2

Skott bank: 114 liter

Skott foran: 63 liter

Volum: 390 liter

Lasteevne: 160 kg

Cockpit: 92 cm

Vekt: 27 kg

Bredde: 59 cm

Lengde: 518 cm

Size: 3

Skott bank: 110 liter

Skott foran: 42 liter

Volum: 360 liter

Lasteevne: 120 kg

Cockpit: 88 cm

Vekt: 27 kg

Bredde: 58 cm

Lengde: 490 cm

KODIAKPRIJON

CLASSICSEAYAKPRIJON

 kr 16 999,-

 kr 16 999,-
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STABILITET

FART
FERDIGHETSNIVÅ (1 = Nybegynner, 10 = Ekspert)

FERDIGHETSNIVÅ (1 = Treg, 10 = Rask)

STABILITET

FART
FERDIGHETSNIVÅ (1 = Nybegynner, 10 = Ekspert)

FERDIGHETSNIVÅ (1 = Treg, 10 = Rask)

 kr 15 999,-

 kr 15 999,-

ANBEFALT VEKT AV PADLER:

75-95 KG

ANBEFALT VEKT AV PADLER:

75-95 KG

Millenium har i en årrekke vært en suksess for Prijon. I 2009 utvidet Prijon stallen med Prijon 
Proteus. Den har mange likhetstrekk med Millenium, men har lengre vannlinje i baug og akterende. 
Den nye baugen sikrer myk og tørr gange i grov sjø. Proteus er ideell for raske turer på havet og 
langs kysten.

Optimal turbåt med lav vekt og høy marsjfart. Dette nyeste medlemmet i Prijon-familien er laget av 
moderne PriLite-materiale som er en mellomting av plast og glassfiber. Dermed får du en lettere båt 
enn når man velger en Prijon-kajakk i HTP-plast. De siste par år er Marlin forsterket med tykkere 
vegger i hele skroget. God sittekomfort som i alle Prijon-kajakker.

Size: 3

Skott bank: 125 liter

Skott foran: 60 liter

Volum: 385 liter

Lasteevne: 140 kg

Cockpit:88x45 cm

Vekt: 22 kg

Bredde: 57 cm

Lengde: 520 cm

Size: 3

Skott bank: 108 liter

Skott foran: 58 liter

Volum: 375 liter

Lasteevne: 140 kg

Cockpit: 88x55 cm

Vekt: 23 kg

Bredde: 58 cm

Lengde: 530 cm

PROTEUSPRIJON

PRILITEMARLINPRIJON

 kr 19 999,-

 kr 21 999,-



7

H
A

V
 K

A
JA

K
K

KAJAKK KATALOG 2015

032  | 7PRIJON | HAV KAJAKK

P
R

IJO
N

KAJAKK KATALOG 2015

Forbehold om pris og trykkfeil. Forbehold om pris og trykkfeil.

STABILITET

FART
FERDIGHETSNIVÅ (1 = Nybegynner, 10 = Ekspert)

FERDIGHETSNIVÅ (1 = Treg, 10 = Rask)

 kr 15 999,-

ANBEFALT VEKT AV PADLER:

65-95 KG

Millenium er den elegante utgaven av Prijon Seayak, og den passer nesten alle padlere! Den leveres 
i to utgaver; glassfiber og karbon. Med vekt på kun 22 kg i glassfiber og 19 kg i karbon, er dette 
dermed et ypperlig alternativ for de som synes vekten er for høy på en plastbåt. Det er en mobil 
kajakk som er lett å transportere fra bryggen og opp på land. Millenium er stabil, lettpadlet og med 
god bagasjeplass. Sitterommet er romslig med god sittekomfort der setet og ryggstøtten er polstret 
og kan reguleres.  Leveres med to store skott, en dagsluke på fordekk, dekksutrustning samt nett på 
for- og akterdekk.

Size: 3

Skott bank: 119 liter

Skott foran: 48 liter

Volum: 360 liter

Lasteevne: 130 kg

Cockpit: 88x45 cm

Vekt: 20,5 kg

Bredde: 59 cm

Lengde: 505 cm

MILLENIUMPRIJON

 kr 21 999,-

Foto: Vesterålen Reiseliv
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Forbehold om pris og trykkfeil. Forbehold om pris og trykkfeil.

STABILITET

FART
FERDIGHETSNIVÅ (1 = Nybegynner, 10 = Ekspert)

FERDIGHETSNIVÅ (1 = Treg, 10 = Rask)Size: 

STABILITET

FART
FERDIGHETSNIVÅ (1 = Treg, 10 = Rask)Size: 

 kr 15 999,-

 kr 15 999,-

P&H Capella har alt som kjennetegner en klassisk engelsk havkajakk. Den moderate V-bunnen gir 
kajakken svært god manøvrerbarhet, samtidig som den beholder en god primærstabilitet. Den 
myke overgangen fra bunn til kant av kajakken sikrer responsiv kanting og god sekundær stabilitet. 
Et godt valg for den som ønsker en allround-kajakk. Leveres med skeg.

P&H Cetus har blitt førstevalget for padlere på jakt etter en stabil ekspedisjonskajakk eller en rask 
og lettdrevet båt for langdistansepadling. Men det er ikke bare en kajakk for lange turer, den kan 
like gjerne brukes som en rask cruiser. P&H Cetus har altså gode allround-egenskaper med en unik 
manøvrerbarhet. Lengden og det grunne V-skroget legger opp til en rask og effektiv kajakk som 
tilbakelegger lange distanser med letthet.

FERDIGHETSNIVÅ (1 = Nybegynner, 10 = Ekspert)

Skott bank: 66 liter

Skott foran: 45 liter

Volum: 323 liter

Lasteevne: 140 kg

Cockpit: 80,49 cm

Vekt: 24,5 kg

Bredde: 57 cm

Lengde: 509 cm

Skott bank: 77 liter

Skott foran: 68 liter

Volum: 379 kg

Lasteevne: 160 kg

Cockpit: 80x41 cm

Vekt: 28,2 kg

Bredde: 57 cm

Lengde: 546 cm

167CAPELLAP&H

 kr 29 999,-

 kr 24 999,-

MVHVCETUSP&H LV
HV LENGDE: 557 cm BREDDE: 54 cm

MV LENGDE: 541 cm BREDDE: 54 cm

LV LENGDE: 531 cm BREDDE: 54 cm

MODELLER:
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Forbehold om pris og trykkfeil. Forbehold om pris og trykkfeil.

STABILITET

FART
FERDIGHETSNIVÅ (1 = Nybegynner, 10 = Ekspert)

FERDIGHETSNIVÅ (1 = Treg, 10 = Rask)

STABILITET

FART
FERDIGHETSNIVÅ (1 = Nybegynner, 10 = Ekspert)

FERDIGHETSNIVÅ (1 = Treg, 10 = Rask)Size: 

 kr 15 999,-

Skott bank: 56 liter

Skott foran: 35 liter

Volum: 285 kg

Lasteevne: 120 kg

Cockpit: 76x42 kg

Vekt: 25 kg

Bredde: 54 cm

Lengde: 509 cm

Size: 

Skott bank: 65 liter

Skott foran: 44 liter

Volum: 305 liter

Lasteevne: 140 kg

Cockpit: 80x42 cm

Vekt: 24,5 kg

Bredde: 58 cm

Lengde: 500 cm

 kr 15 999,-

 kr 17 999,-

Dette er en nyhet for 2015-sesongen som bygger videre på referansemodellen Scorpio. Scorpio 
2 har fått Scudder som vil si at ror og skeg er kombinert i en felles funksjon. Dermed vil den være 
enda bedre å kontrollere enn sin forgjenger. Scorpio har et vidt bruksområde for alt fra rockhop-
ping og surf til å være en god kajakk selv på flatt vann og til turpadling. Støpen er i P&Hs Corelite 
skumkjernemateriale med ypperste plastkvalitet som gir et stivt skrog og sparer vekt. Den gamle 
Scorpio er gått ut av produksjon.

Skal du kjøpe en best mulig allround-kajakk med bemerkelsesverdig sittekomfort, er dette kajak-
ken for deg. Venture Jura passer variert padling under alle forhold og er i tillegg svært stabil. Her 
har familien en glimrende hyttekajakk som alle vil finne seg til rette i. Når vi har hatt tester hos 
Milsluker’n, er det alltid unison positiv tilbakemelding fra alle som har prøvd Venture Jura.

2SCORPIOP&H

JURAVENTURE

HV MV LV

HV MV LV
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Forbehold om pris og trykkfeil. Forbehold om pris og trykkfeil.

STABILITET

FART
FERDIGHETSNIVÅ (1 = Nybegynner, 10 = Ekspert)

FERDIGHETSNIVÅ (1 = Treg, 10 = Rask)

STABILITET

FART
FERDIGHETSNIVÅ (1 = Nybegynner, 10 = Ekspert)

FERDIGHETSNIVÅ (1 = Treg, 10 = Rask)

ANBEFALT VEKT AV PADLER:

50-85 KG

Skott bank: 105 liter

Skott bank: 133 liter

ANBEFALT VEKT AV PADLER:

75-120 KG

Prijon Touryak 470 er lillebroren til Touryak 500. Dette er en kajakk for de litt mindre padlerne 
som ønsker en retningsstabil, stødig og komfortabel kajakk til turbruk. Den smale Pro-sitsen gir 
maksimal støtte og komfort. Et optimalt utformet skrog gir god retningsstabilitet og høy grad av 
manøvrerbarhet når den kantes. Laget i stiv og sterk HTP-plast.

Touryak 500 er den ideelle kajakken for turer på fjorden, elver, innsjøer eller langs kysten. Dette 
er kajakken for deg som prioriterer stabilitet og ønsker en rommelig cockpit med god sittekomfort. 
Her får du også en kajakk med rikelig lasteplass. Den er velegnet for storvokste padlere som ønsker 
maksimal stabilitet. Laget i stiv og sterk HTP-plast.

 kr 15 999,-

kr 15 999,-

Size: 3Skott foran: 48 liter

Volum: 360 liter

Lasteevne: 115 kg

Cockpit: 88 cm

Vekt: 26 kg

Bredde: 59 cm

Lengde: 470 cm

Size: 4Skott foran: 58 liter

Volum: 455 liter

Lasteevne: 160 kg

Cockpit: 94 cm

Vekt: 27 kg

Bredde: 63 cm

Lengde: 503 cm

470 LVTOURYAK

500TOURYAK

PRIJON

PRIJON
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Forbehold om pris og trykkfeil. Forbehold om pris og trykkfeil.

STABILITET

FART
FERDIGHETSNIVÅ (1 = Nybegynner, 10 = Ekspert)

FERDIGHETSNIVÅ (1 = Treg, 10 = Rask)Size: 

STABILITET

FART
FERDIGHETSNIVÅ (1 = Treg, 10 = Rask)

 kr 15 999,-

P&H Hammer er designet for lek og moro på havet. Her har innovative P&H tatt de gode egenskap-
ene fra Pyranha elvekajakker og kombinert disse med det beste fra P&H Delphin. Resultatet ble 
P&H Hammer som er en ekstremt morsom kajakk for fart, spenning og lek på havet. Hammers 
underskrog, progressive rocker og unike baugprofil gjør denne lekekajakken særdeles allsidig. Den 
er leken, løs og lettmanøvrert på surf og brottsjøpadling, men samtidig fungerer den utmerket på 
flatt vann.

Dette er en skikkelig lekebåt som har tatt markedet med storm. Delphin snur den tradisjonelle 
havkajakkdesignen på hodet og utfordrer forutinntatte ideer om hvordan en havkajakk bør se ut 
og oppføre seg. Cockpiten har blitt flyttet bakover, og baugen har en «firkantet» form slik at den 
flyter lettere opp av vannet på surf og i motsjø. Den unike designen gir Delphin en uovertruffen 
manøvrerbarhet uten at det går ut over fart og retningsstabilitet. Det dynamiske skroget kommer 
til sin rett i tidevanns-res og brottsjø, men reagerer også fint selv mot små bølger.

 kr 15 999,-

FERDIGHETSNIVÅ (1 = Nybegynner, 10 = Ekspert)

Size: 

Skott bank: 65 liter

Skott foran: 35 liter

Volum: 320 liter

Lasteevne: 110 kg

Cockpit:76x42 cm

Vekt: 28 kg

Bredde: 60,5 cm

Lengde: 407 cm

Skott bank: 49 liter

Skott foran: 65 liter

Volum: 247/267 liter

Lasteevne: 125 kg

Cockpit: 81x42 cm

Vekt: 24,5/26,5 kg

Bredde: 55/57 cm

Lengde: 457/485 cm

HAMMERP&H

DELPHINP&H 150/155

 kr 16 999,-
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Forbehold om pris og trykkfeil. Forbehold om pris og trykkfeil.

STABILITET

FART
FERDIGHETSNIVÅ (1 = Nybegynner, 10 = Ekspert)

FERDIGHETSNIVÅ (1 = Treg, 10 = Rask)Size: 

STABILITET

FART
FERDIGHETSNIVÅ (1 = Nybegynner, 10 = Ekspert)

FERDIGHETSNIVÅ (1 = Treg, 10 = Rask)Size: 

 kr 15 999,-

 kr 15 999,-

Venture Capella har alt som kjennetegner en klassisk engelsk havkajakk. Moderat V-bunn gir svært 
god manøvrerbarhet, kombinert med en meget god primærstabilitet. Venture Capella 160/166 er 
en kajakk som passer like bra for en nybegynner som en mer erfaren padler. Enten du tar en rolig 
dagstur i skjærgården eller går for krysninger i mer åpent farvann, vil denne kajakken svare til dine 
forventninger. Nå får du en av de mest solgte havkajakkene gjennom tidene fra P&H til en kjempe-
pris. En god allrounder med markedets laveste vekt blant plastkajakker.

Venture Easky er en meget god allround-kajakk, designet med utgangspunkt i de tradisjonelle Brit-
ish Style-kajakkene til P&H. Easky 15 LV er lettest i sin klasse og har gode padleegenskaper, samti-
dig som den er ekstremt stabil. Dette er en av Norges mest solgte kajakker, og den har blitt populær 
av grunner som at den lett, stabil og god i sjø. Med sine to vanntette skott og god lasteevne kan den 
også brukes til overnattingsturer.

Skott bank: 45liter

Skott foran: 29 liter

Volum: 349 liter

Lasteevne: 40 kg

Cockpit: 80x49 cm

Vekt: 24 kg

Bredde: 56 cm

Lengde: 505 cm

Skott bank: 70 liter

Skott foran: 42 liter

Volum: 325 liter

Lasteevne: 135 kg

Cockpit: 89x52 cm

Vekt: 22,5 kg

Bredde: 61 cm

Lengde: 475 cm

15 LV15EASKYVENTURE

 kr 13 499,-

 kr 13 999,-

&

160 166CAPELLAVENTURE &
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MODELLER:

MODELLER:

Forbehold om pris og trykkfeil. Forbehold om pris og trykkfeil.

STABILITET

FART
FERDIGHETSNIVÅ (1 = Nybegynner, 10 = Ekspert)

FERDIGHETSNIVÅ (1 = Treg, 10 = Rask)Lengde: 

Bredde: 

Vekt: 

Cockpit: 

Lasteevne: 

Volum: 

Skott foran: 

Skott bank: 

Size: 

STABILITET

FART
FERDIGHETSNIVÅ (1 = Nybegynner, 10 = Ekspert)

FERDIGHETSNIVÅ (1 = Treg, 10 = Rask)

Cockpit:

Lasteevne: 

Volum: 

Skott foran: 

Skott bank: 

Size: 

 kr 15 999,-

 fra kr 18 999,-

Stellar SES er spesielt designet for lettvekts-padlere, der lengde, bredde, dybde og den våte over-
flaten er tilpasset padleren. Den er utrolig rask, har god stabilitet og er fantastisk kvikk og lett-
manøvrert på surf. SES er optimalisert på alle måter for å passe mindre padlere, sammenlignet med 
konkurrenters surfskis. Stellar vet hvor viktig forholdet er mellom padlerens størrelse i relasjon til 
skroget i kajakken. SES har samme stabilitet som deres opprinnelige Stellar Elite Surf Ski, men er 
hydrodynamisk optimalisert for en mindre padler. Lavt volum i cockpit, høyt volum i baug for tøffe 
forhold og dypt ror.

Stellar SEL er bygget på inspirasjon fra SL-modellen, men den har et lavere volum for mindre 
vindfang. SEL kjennetegnes ved å være rask mens den likevel er å regne som stødig. Den er spesielt 
egnet for Skandinaviske forhold med moderat bølgehøyde. Smalt åreisett er også en egenskap verdt 
å trekke fram ved denne flotte surfskien fra Stellar. 

Ultra 9,5 kg - kr 36.000,-
Excel 11 kg - kr 27.999,-
Adv. 14 kg - kr 21.999,-
Sport -kr 18.999,-

Ultra 10,9 kg - kr 36.000,-
Excel 11,8 kg - kr 27.999,-
Adv. 14,5 kg - kr 21.999,-
Sport 15,2 kg - kr 18.999,- (best. vare)

Vekt: fra 9,5 kg

Bredde: 41,6 cm

Lengde: 620 cm

Lasteevne: 135 kg

Cockpit: 

Vekt: 10-15 kg

Bredde: 44,6 cm

Lengde: 655 cm

SESSURFSKI

SELSURFSKI

STELLAR

STELLAR

 fra kr 18 999,-
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MODELLER:

MODELLER:

Forbehold om pris og trykkfeil. Forbehold om pris og trykkfeil.

STABILITET

FART
FERDIGHETSNIVÅ (1 = Nybegynner, 10 = Ekspert)

FERDIGHETSNIVÅ (1 = Treg, 10 = Rask)

Cockpit: 

Lasteevne: 

Volum: 

Skott foran: 

Skott bank: 

Size: 

STABILITET

FART
FERDIGHETSNIVÅ (1 = Nybegynner, 10 = Ekspert)

FERDIGHETSNIVÅ (1 = Treg, 10 = Rask)

Cockpit: Volum: 

Skott foran: 

Skott bank: 

Size: 

 kr 15 999,-

 fra kr 18 999,-

SR er designet for å være rask og stabil. Med en lengde på 584 cm og bredde på 48 cm er dette en 
perfekt innstegsmodell for de som ønsker en overgang fra en tur- eller havkajakk. Den er godt egnet 
for de som ønsker mer stabilitet når det er vær, vind og fine bølger. I SR føler man trygghet selv når 
farten blir stor og bølgene er høye. Lavt volum i cockpit, høyt volum i baug for tøffe forhold og dypt 
ror for full kontroll i store bølger og på surf.

Stellar Elite Intermediate(SEI) er den nyeste surfskien fra Stellar. Denne sufskien er et utmerket 
valg for erfarne padlere som ønsker å trene sin teknikk i store bølger uten å miste fart. Vi framhever 
ellers smalt åreisett og et behagelig sete som framtredende fordeler ved denne surfskien. Den er i 
samme klasse som Fenn Swordfish, stabil og rask. SEI har økt stabilitet uten at det går nevneverdig 
ut over farten. Den har allerede blitt en kjempehit i Australia, New Zealand, Afrika og USA. 

Lasteevne: 135 kgVekt: fra 12  kg

Bredde: 46 cm

Ultra 12,5 kg - kr 36 000,-
Excel 13 kg - kr 27.999,-
Adv. 16,3 kg - kr 21.999,-
Sport 18 kg -kr 18.999,-

Ultra 9,5 kg - kr 36.000,-
Excel 11 kg - kr 27.999,-
Adv. 14 kg - kr 21.999,-
Sport - kr 18.999,-

Bredde: 48 cm

Lengde: 584 cm

Vekt: 9,5 kgLengde: 610 cm

SRSURFSKISTELLAR

SEISURFSKISTELLAR

 fra kr 18 999,-
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MODELLER:

MODELLER:

Forbehold om pris og trykkfeil. Forbehold om pris og trykkfeil.

STABILITET

FART
FERDIGHETSNIVÅ (1 = Nybegynner, 10 = Ekspert)

FERDIGHETSNIVÅ (1 = Treg, 10 = Rask)

Cockpit: Volum: 

Skott foran: 

Skott bank: 

Size: 

STABILITET

FART
FERDIGHETSNIVÅ (1 = Nybegynner, 10 = Ekspert)

FERDIGHETSNIVÅ (1 = Treg, 10 = Rask)

Volum: 

Skott foran: 

Skott bank: 

Size: 

 kr 15 999,-

 kr 15 999,-

Dette er den minste havkajakken i Stellar-serien. Her er vekten og stabiliteten prioritert. Selv om 
den bare er 435 cm lang, er S14 mye raskere enn mange kajakker som er mer enn 500 cm lange. 
Leveres med to skott. S14 har blitt meget populær blant båtfolk og hyttefolk. Den er lett å håndtere 
på land og lett å sjøsette fra brygge eller båt. Cockpiten er så stor at den er lett å komme seg inn og 
ut av. Leveres med skeg.

Stellar S18S er en ypperlig inngangsmodell for de som ønsker å prøve seg på surfski. Toppfarten 
er høy og stabiliteten god. Den takler all mulig sjø på en eksemplarisk måte, og har dermed blitt en 
populær multisport-kajakk. S18S er klargjort for å sette på sleperor/smarttrack. Det raske skroget 
er det er det samme som på S18R som har tradisjonell overbygning i cockpiten. Med sine to vann-
tette skott er Stellar S18S noe mer enn en tradisjonell surfski. Fartsegenskaper kombinert med god 
stabilitet gir fellesnevneren for hva Stellar klarer å kombinere.

Cockpit: 81x43 cm

Lasteevne: 135 kg

Adv. 16 kg - kr 19.999,-
Sport 19 kg -kr 16.999,-

Ultra 12,5 kg - kr 36 000,-
Excel 13 kg - kr 27.999,-
Adv. 16,3 kg - kr 21.999,-
Sport 18 kg -kr 18.999,-

Lasteevne: Vekt: 15 kg

Bredde: 54,8 cm

Lengde: 460 cm

Vekt: 12,5 kg

Bredde: 53,3 cm

Lengde: 550 cm

2S14STELLAR

S18SSURFSKISTELLAR

 kr 18 999,-

 kr 16 999,-
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MODELLER:

MODELLER:

Forbehold om pris og trykkfeil. Forbehold om pris og trykkfeil.

STABILITET

FART
FERDIGHETSNIVÅ (1 = Nybegynner, 10 = Ekspert)

FERDIGHETSNIVÅ (1 = Treg, 10 = Rask)

Volum: 

Skott foran: 

Skott bank: 

Size: 

STABILITET

FART
FERDIGHETSNIVÅ (1 = Nybegynner, 10 = Ekspert)

FERDIGHETSNIVÅ (1 = Treg, 10 = Rask)Skott foran: 

Skott bank: 

Size: 

 kr 15 999,-

 kr 15 999,-

Stellar S16 er en svært populær modell med et stort bruksområde. Den kan brukes til trening, rolige 
turer etter jobb eller overnattingsturer. S16 er både retningsstabil og manøvrerbar på samme tid. 
Her kombineres fartsegenskaper med stabilitet på imponerende vis, og dette er et kjennemerke for 
alle Stellar-kajakker. I tillegg bør det sterke og stive skroget nevnes. Dette er en ideell kajakk for alle 
familiemedlemmer om man ønsker å kjøpe en kajakk som kan brukes av flere. Cockpiten er romme-
lig slik at man unngår følelsen av å sitte inneklemt. Den lette vekten gjør at man lett bærer kajakken 
ned til vannet, og den sjøsettes enkelt fra brygge.

Dette er drømmekajakken for damer og mindre padlere! Vannlinjen er lang selv om kajakken er 
kort. Cockpiten har et volum der de som ikke er så stor av vekst sitter i god kontakt med lårstøttene 
og opplever balanse og kontroll. Den passer utmerket til tur og trening med sin retningsstabilitet og 
gode fartsegenskaper. Vekten er så lav at den er enkel å få med seg fra bilen ned til vannet uten bruk 
av tralle.

Volum: 332 kg

Ultra 15,5 kg - kr 34.999,-
Excel 15 kg - kr 25.999,-
Adv. 17 kg - kr 21.999,-
Sport 21 kg - kr 17.999,-

Ultra 15 kg - kr 33.999,-
Excel 15,5 kg - kr 24.999,-
Adv. 16,6 kg - kr 20.999,-
Sport - kr 17.500,-

Lasteevne: 140 kg

Cockpit: 81x43 cm

Vekt: 15kg

Bredde: 56 cm

Lengde: 495 cm

Lasteevne: 

Cockpit: 81x43

Vekt: 15 kg

Bredde: 54,8 cm

Lengde: 460 cm

S16STELLAR

S15STELLAR

 kr 17 500,-

 kr 17 999,-
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MODELLER:

Forbehold om pris og trykkfeil. Forbehold om pris og trykkfeil.

STABILITET

FART
FERDIGHETSNIVÅ (1 = Nybegynner, 10 = Ekspert)

FERDIGHETSNIVÅ (1 = Treg, 10 = Rask)Skott foran: 

Skott bank: 

Size: 

STABILITET

FART
FERDIGHETSNIVÅ (1 = Nybegynner, 10 = Ekspert)

FERDIGHETSNIVÅ (1 = Treg, 10 = Rask)Skott foran: 

Skott bank: 

Size: 

 kr 15 999,-

 kr 15 999,-

Stellar S18R ble utviklet etter ønske fra de mange padlere som har lengtet etter en rask havka-
jakk. Med nytt skrog, lengre vannlinje og smalere forskip enn S18, er S18R en racingmaskin. Selv 
om fartspotensialet er høyt, er stabiliteten ivaretatt. Ingen produsenter kan skilte med en bedre 
kombinasjon her! Den tar seg utrolig effektivt fram i bølgene med sitt stive og lette skrog. S18R har 
sparkebrett med godt reimfeste for føttene. Dermed kan du bruke bena aktivt på en annen måte 
enn når du padler en regulær havkajakk med pedaler på siden for styring av roret.

Stellar S18 er en moderne designet havkajakk som fungerer perfekt for både kortere treningsturer 
og lange turer på hav og innsjø. Den maksimale bredden ligger bak cockpit-åpningen for optimal 
stabilitet mens fronten er smal slik at man oppnår et godt åreisett selv om man ikke er så lang. 
Sitsen er utformet med en stabil ryggstøtte slik at du skal sitte komfortabelt når du padler. Klick 
On pakklukene framme og bak er enkle å åpne selv om vinteren. Dette er en kajakk som er rask og 
stabil på samme tid der man opplever et skikkelig drag i båten når marsjfarten er etablert. Støpen er 
robust og vekten er lett, så S18 er også enkel å håndtere.

Ultra 16,5 kg - kr 35.999-
Excel 15,5 kg - kr 26.999,-
Adv. 18,5 kg - kr 21.999,-
Sport 22,6 kg - kr 18.999,-

Ultra 15,5 kg - kr 35.999,-
Excel 15 kg - kr 26.999,-
Adv. 17 kg - kr 21.999,-
Sport 21 kg - kr 18.999,-

FERDIGHETSNIVÅ (1 = Nybegynner, 10 = Ekspert)

Volum: 

Lasteevne: 145 kg

Cockpit: 81x43 cm

Vekt: 15,5 kg

Bredde: 53,5 cm

Lengde: 550 cm

Volum: 332 liter

Lasteevne: 140 kg

Cockpit: 81x44 cm

Vekt: 15,5 kg

Bredde: 54 cm

Lengde: 550 cm

S18 RSTELLAR

S18STELLAR

 kr 18 999,-

 kr 18 999,-
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MODELLER:

Forbehold om pris og trykkfeil. Forbehold om pris og trykkfeil.

STABILITET

FART
FERDIGHETSNIVÅ (1 = Nybegynner, 10 = Ekspert)

FERDIGHETSNIVÅ (1 = Treg, 10 = Rask)

Volum: 

Skott foran: 

Skott bank: 

Size: 

STABILITET

FART
FERDIGHETSNIVÅ (1 = Nybegynner, 10 = Ekspert)

FERDIGHETSNIVÅ (1 = Treg, 10 = Rask)

Volum: 

Skott foran: 

Skott bank: 

Size: 

 kr 15 999,-

 kr 18 999,-

Stellar Apex ICF er en helt nydesignet sprintkajakk med en lang og smal vannlinje. Dette er den 
ultimate racerkajakken for sprintere som sikter mot seierspallen. Stellar Apex kommer til å sette 
en ny standard for stivhet gjennom bruken av karbon, epoxy og støpemetoder som er adaptert fra 
luftfartsindustrien.

Stellar SI 18 er en havkajakk som er konstruert etter inspirasjon fra British Style-kajakker med 
medium rocker.(spring) Den er en spennende hav-/turkajakk for de som liker nostalgisk utseende. 
SI 18 fungerer så vel til brottsjøpadling, turer med oppakning som en times tur etter jobb. Kajakken 
er svært lettpadlet med en definert kjøl og skeg som enkelt kan heves og senkes fra cockpit. Den 
leveres med tre forseglede skott, en liten dagsluke på fordekket og en godt utrustet dekkrigg. Last-
ekapasiteten er rikelig med luker som er enkle å håndtere selv om vinteren. Det polstrede setet og 
knestøttene sørger for god komfort når forholdene blir krevende.

Ultra - kr 36.000,-
Excel - kr 27.999,-
Adv. - kr 21.999,-
Sport - kr 18.999,-

Lasteevne: 

Cockpit: 84x44 cm

Vekt: 8,5 kg

Bredde: 38,6 cm

Lengde: 520 cm

Lasteevne: 160 kg

Cockpit: 84x41 cm

Vekt: fra 16 kg

Bredde: 54 cm

Lengde: 550 cm

APEXSTELLAR

Si 18STELLAR

ICF K1

 kr 35 000,-
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MODELLER:

MODELLER:

Forbehold om pris og trykkfeil. Forbehold om pris og trykkfeil.

STABILITET

FART
FERDIGHETSNIVÅ (1 = Nybegynner, 10 = Ekspert)

FERDIGHETSNIVÅ (1 = Treg, 10 = Rask)

Volum: 

Skott foran: 

Skott bank: 

Size: 

STABILITET

FART
FERDIGHETSNIVÅ (1 = Nybegynner, 10 = Ekspert)

FERDIGHETSNIVÅ (1 = Treg, 10 = Rask)Lasteevne: 

Volum: 

Skott foran: 

Skott bank: 

Size: 

 kr 15 999,-

 kr 15 999,-

Superrask dobbelkajakk med god lastekapasitet som skjærer effektivt gjennom vannet med sitt 
lange og smale skrog. Du får et smalt og effektivt åreisett. Tandem ST21 er så stabil og rask at den 
ofte benyttes i kajakkrace. Støpen er i Stellars solide lettvektslaminater som gir en både lett og 
robust kajakk.

Stellar Tandem 17 er en ideell dobbelkajakk for familiens utflukter på hav, innsjøer og elver. Det 
brede skroget gir en stabil plattform for padling, og den store cockpit-åpningen gjør det lett å stige 
ut og inn av kajakken. Skottene foran og bak rommer god plass for bagasjen din. Her har dere plass 
for utstyr til en overnatting eller flere dagers eventyr. Lengden er 530 cm, så dette gjør den enkel å 
lagre i båthus eller garasjen.

Stellar ST21 Sport 31 kg- kr 26.900,-
Stellar ST21 Adv. 26 kg - kr 29.999,-

Stellar ST17 Sport 26,2 kg- kr 23.900,-
Stellar ST17 Adv. 21,6 kg - kr 27.999,-

Cockpit: 81x42 cm

Vekt: fra 18,7 kg

Bredde: 56,8 cm

Lengde: 650 cm

Lasteevne: 230 kg

Cockpit: 83x44 cm

Vekt: 21,6 kg

Bredde: 71 cm

Lengde: 530 cm

TANDEMSTELLAR

17TANDEMSTELLAR

ST21

 kr 23 999,-

 kr 26 900,-
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Forbehold om pris og trykkfeil. Forbehold om pris og trykkfeil.

STABILITET

FART
FERDIGHETSNIVÅ (1 = Nybegynner, 10 = Ekspert)

FERDIGHETSNIVÅ (1 = Treg, 10 = Rask)Skott foran: 

Skott bank: 

STABILITET

FART
FERDIGHETSNIVÅ (1 = Nybegynner, 10 = Ekspert)

FERDIGHETSNIVÅ (1 = Treg, 10 = Rask)Skott foran: 

Skott bank: 

Prijon Excursion EVO er den aller nyeste dobbelkajakken fra Prijon. Den originale Excursion var 
Prijons største salgssuksess av tomannskajakker gjennom tidene på grunn av sine brukervennlige 
kvaliteter med stabilitet og holdbarhet. Den var faktisk så populær at formene for tilvirkning ble 
utslitt. Da intervjuet Prijon brukere og forhandlere om hva de eventuelt ville forbedret på en ny ut-
gave av Excursion. Resultatet er Excursion EVo med økt komfort i cockpit, høyere lastekapasitet og 
en litt skarpere kjøl for økt hastighet. Dessuten har hekken fått rocker(spring) for god manøvrerbar-
het.

Denne lange og raske turkajakken for to personer glir som en drøm gjennom vannet. Dette er en 
svært stabil og robust kajakk som alle har stor glede av å padle. De polstrede setene er meget kom-
fortable som på alle Prijon-kajakker. Materialet er i HTP-plast og gir et stivt og robust skrog.

 kr 19 999,-

 kr 19 999,-

Size: 4

Volum: 515 liter

Lasteevne: 250 kg

Cockpit: 94 cm

Vekt: 38 kg

Bredde: 70 cm

Lengde: 518 cm

Size: 4

Volum: 505 liter

Lasteevne: 240 kg

Cockpit: 94 cm

Vekt: 39 kg

Bredde: 68 cm

Lengde: 518 cm

EXCURSIONPRIJON

POSEIDONPRIJON

EVO
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Forbehold om pris og trykkfeil. Forbehold om pris og trykkfeil.

STABILITET

FART
FERDIGHETSNIVÅ (1 = Nybegynner, 10 = Ekspert)

FERDIGHETSNIVÅ (1 = Treg, 10 = Rask)Vekt: 

Cockpit: 

Lasteevne: 

Volum: 

Skott foran: 

Skott bank: 

Size: 

Lengde: 

Bredde: 

Vekt: 

Cockpit:

Lasteevne: 

Volum: 

Skott foran: 

Skott bank: 

Size: 

 kr 15 999,-

ANBEFALT VEKT AV PADLER:

75-130 KG

Stellar Surfski K2 vil få deg til å smile. Den rå framdriften man utvikler med to padlere i båten gir et 
sjeldent kick! Padlere over hele verden har erfart at surfskier fra Stellar er ulik alle andre surfskier 
på markedet. Stabiliteten i disse kajakkene gjør at du kan konsentrere seg om å bruke kreftene til 
å skape framdrift framfor å kompensere for tapt balanse. Skroget er bygget med inspirasjon fra 
skroget til Stellar SE.

Bredde: 48 cm

Lengde: 750 cm

K2SURFSKISTELLAR

 kr 29 999,-

Foto: Vesterålen Reiseliv
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MODELLER:

MODELLER:

Forbehold om pris og trykkfeil. Forbehold om pris og trykkfeil.

STABILITET

FART
FERDIGHETSNIVÅ (1 = Nybegynner, 10 = Ekspert)

FERDIGHETSNIVÅ (1 = Treg, 10 = Rask)

Volum: 

Skott foran: 

Skott bank: 

Size: 

STABILITET

FART
FERDIGHETSNIVÅ (1 = Nybegynner, 10 = Ekspert)

FERDIGHETSNIVÅ (1 = Treg, 10 = Rask)

Cockpit: 

Lasteevne: 

Volum: 

Skott foran: 

Skott bank: 

Size: 

 kr 15 999,-

 kr 18 999,-

Citius 48 er en moderne mosjonskajakk basert på samme prinsipper som Citius 44, men med økt 
stabilitet for den som opplever Citius 44 som litt for rank. Forskipet er relativt høyt for å oppnå 
en tørr gange i sjø. Det er også smalt for å oppnå et så effektivt åreisett som mulig. Kajakken har 
underliggende ror, en stabil sits som er lett å regulere og fotstøtte med pinnestyring og fotreim. I en 
kajakk-klubb er det praktisk å kunne justere sitsen på en rask og enkel måte til forskjellige utøvere.

Citius 44 kombinerer fart og stabilitet på en unik måte. Den har allerede blitt en hit blant mas-
ters-padlere og har flere meritter å vise til: To gull i maraton-VM, ett gull i Nordisk mesterskap og en 
rekke andre topplasseringer. Kajakken passer alle som ønsker å delta i turrace og mener en tradis-
jonell racer blir for ustabil, mens en turracer blir for treg. Det er nettopp i mellomrommet av disse 
to alternativene Citius 44 er konstruert. Du beholder et stort fartspotensiale, men bruker ikke un-
ødige krefter på å kjempe deg til balanse. Denne kajakken passer også meget godt for å rekruttere 
til konkurransepadling. God høyde i forskipet gjør dessuten Citius 44 til en utmerket maraton-racer.

E - kr 18.999,-
C - kr 24.999,-
A+ - kr 33.999,-

Glassfiber/Epoxy ca 12 kg - kr 18.999,-
Carbon/Epoxy ca 11 kg - kr 24.999,-
Carbon+ ca 8,5 kg - kr 33.999,-

Vekt: fra 8,5 kg

Bredde: 48 cm

Lengde: 520 cm

Lasteevne: 105 kg

Cockpit: 100x42 cm

Vekt: fra 8 kg

Bredde: 44 cm

Lengde: 520 cm

CLASSIC48CITIUS

CLASSIC44CITIUS

 kr 18 999,-
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MODELLER:

MODELLER:

Forbehold om pris og trykkfeil. Forbehold om pris og trykkfeil.

STABILITET

FART
FERDIGHETSNIVÅ (1 = Nybegynner, 10 = Ekspert)

FERDIGHETSNIVÅ (1 = Treg, 10 = Rask)

Volum: 

Skott foran: 

Skott bank: 

Size: 

STABILITET

FART
FERDIGHETSNIVÅ (1 = Nybegynner, 10 = Ekspert)

FERDIGHETSNIVÅ (1 = Treg, 10 = Rask)

Volum: 

Skott foran: 

Skott bank: 

Size: 

 kr 15 999,-

 kr 15 999,-

Citius 55 er laget spesielt med tanke på tur- og treningsmarkedet. Mange ønsker å bruke kajak-
kpadling som alternativ treningsform, og denne kajakken treffer aller flest brukere blant våre 
Citius-kajakker. Den er vesentlig mer stabil enn Citius 51, men den har mer fartspotensiale enn 
Citius 60 som for enkelte kan føles litt kjedelig. Her har vi altså en flott kombinasjon av fartse-
genskaper og stabilitet for deg som vil trene i kajakk. Sits og sparkebrett justeres enkelt, og det 
samme gjelder roret. Håndverket er i toppklassen!
Heltrekk til Citius, kr 1000,- ved kjøp av kajakk. Kr 1499,- kjøpt løst.

Citius 51 er den nyeste og mest moderne turraceren på markedet. Forskipet er 2 cm smalere enn 
på forrige modell for bedre padlefølelse og padlestilling. Forskipet er medium høyt for tørr gange i 
sjø, og det er smalt for å oppnå et effektivt åreisett og padletak. Dette er kajakken for den trente og 
øvede padler som ønsker det beste innen turracer-segmentet. Sits og sparkebrett justeres enkelt. 
Det samme gjelder roret. Håndverket er helt i toppklassen!
Heltrekk til Citius, kr 1000,- ved kjøp av kajakk. Kr 1499,- kjøpt løst.

Glassfiber/Epoxy ca 14,5 kg - kr 19.999,-
Carbon/Epoxy ca 12,5 kg - kr 25.999,-
Carbon+ ca 10,5 kg - kr 34.999,-

Glassfiber/Epoxy ca 12 kg - kr 18.999,-
Carbon/Epoxy ca 11 kg - kr 24.999,-
Carbon+ ca 8,5 kg - kr 33.999,-

Lasteevne: 105 kg

Cockpit: 100x42 cm

Vekt: fra 10,5 - 14,5 kg

Bredde: 44 cm

Lengde: 520 cm

Lasteevne: 110 kg

Cockpit: 100 cm

Vekt: fra 8 kg

Bredde: 55 cm

Lengde: 520 cm

CLASSIC 55CITIUS

51CITIUS

 kr 18 999,-

 kr 19 999,-

CLASSIC
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MODELLER:

Forbehold om pris og trykkfeil. Forbehold om pris og trykkfeil.

STABILITET

FART
FERDIGHETSNIVÅ (1 = Nybegynner, 10 = Ekspert)

FERDIGHETSNIVÅ (1 = Treg, 10 = Rask)

Volum: 

Skott foran: 

Skott bank: 

Size: 

STABILITET

FART
FERDIGHETSNIVÅ (1 = Nybegynner, 10 = Ekspert)

FERDIGHETSNIVÅ (1 = Treg, 10 = Rask)

Volum: 

Skott foran: 

Skott bank: 

Size: 

 kr 15 999,-

 kr 15 999,-

Dette er en havracer som skiller seg fra mengden. Kajakken har mye spring i lengderetningen, og 
dette gjør den svært manøvrerbar i bølger. Searacer bygger på sjøegenskapene til en surfski, så 
man kan på mange måter si at dette er en surfski i egenskaper, men med tradisjonell overbygning 
av cockpit som på en tradisjonell havkajakk. Den er utstyrt med racing-sete og racing sparkebrett, 
og den er egnet for de mange padlere som ønsker å kombinere trening og turrace under varierende 
forhold. Skroget har i tillegg til mye rocker(spring) et relativt høyt skrog og spesielt fordekk som gir 
tørr gange selv i grov sjø. Citius Searacer krever noe erfaring, men ikke mer enn at den som mestrer 
en turracer med 50 cm bredde, vil klare å trene seg opp til å mestre den.

Citius 60 er en mosjons- og dagsturkajakk med stabilitet som en havkajakk. Den er svært lettpadlet, 
og fungerer perfekt for nybegynneren til trening og dagsturer. Kajakken har pakkluke egnet for lett 
oppakning til dagsturer. Citius 60 har underliggende ror, stabil sits som flyttes enkelt og fotstøtte 
med pinnestyring. Dette er en ypperlig treningskajakk for familier med hytte i skjærgården eller 
store ferskvann og innsjøer.
Heltrekk til Citius, kr 1000,- ved kjøp av kajakk. Kr 1499,- kjøpt løst.

Glassfiber/Epoxy ca 15,5 kg - kr 19.999,-
Carbon/Epoxy ca 13,5 kg - kr 24.999,-
Carbon+ ca 10,5 kg - kr 34.999,-

Lasteevne: 140 kg

Cockpit: 84x44 cm

Vekt: 16,9 kg

Bredde: 49 cm

Lengde: 580 cm

Lasteevne: 120 kg

Cockpit: 100x42 cm

Vekt: 13 kg

Bredde: 60 cm

Lengde: 520 cm

580SEARACERCITIUS

60CITIUS

 kr 19 999,-

 kr 19 999,-

CLASSIC
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MODELLER:

MODELLER:

Forbehold om pris og trykkfeil. Forbehold om pris og trykkfeil.

STABILITET

FART
FERDIGHETSNIVÅ (1 = Nybegynner, 10 = Ekspert)

FERDIGHETSNIVÅ (1 = Treg, 10 = Rask)

Volum: 

Skott foran: 

Skott bank: 

Size: 

STABILITET

FART
FERDIGHETSNIVÅ (1 = Nybegynner, 10 = Ekspert)

FERDIGHETSNIVÅ (1 = Treg, 10 = Rask)

Volum: 

Skott foran: 

Skott bank: 

Size: 

 kr 15 999,-

Vannvittig rask.

Citius X2 er en mosjonsvariant og litt enklere å beherske enn en K2 laget for konkurranse. Den er 
bygget for å være en innstegsmodell til konkurransekajakk, og i klubbsammenheng egnet for dere 
som vil delta i mosjonsløp i en rask K2, men som synes en ren konkurransekajakk blir for krevende. 
Kajakken har underliggende ror, en stabil sits som enkelt reguleres og sparkebrett med pinnestyring 
og fotreim. Konstruksjonen er stiv, og den har lett vekt.

 kr 18 999,-

Glassfiber/Epoxy ca 12 kg - kr 18.999,-
Carbon/Epoxy ca 11 kg - kr 23.999,-
A+ Carbon ca 8,5 - kr 33.999,-

Glassfiber - kr 24.999,-
Carbon - kr 29.999,-
A+ Carbon - kr 38.999,-

Lasteevne: 

Cockpit: 100x42 cm

Vekt: 11,5 kg

Bredde: 39 cm

Lengde: 520 cm

Lasteevne: 140 kg

Cockpit: 100x42 cm

Vekt: 28 kg

Bredde: 58 cm

Lengde: 650 cm

K1ICFCITIUS

DOBBELX2CITIUS

 kr 24 999,-



26

KAJAKK KATALOG 2015

26  |  032

H
A

V
 K

A
JA

K
K

HAV KAJAKK | CITIUS  

C
IT

IU
S

Forbehold om pris og trykkfeil. Forbehold om pris og trykkfeil.

STABILITET

FART
FERDIGHETSNIVÅ (1 = Nybegynner, 10 = Ekspert)

FERDIGHETSNIVÅ (1 = Treg, 10 = Rask)

Volum: 

Skott foran: 

Skott bank: 

Size: 

STABILITET

FART
FERDIGHETSNIVÅ (1 = Nybegynner, 10 = Ekspert)

FERDIGHETSNIVÅ (1 = Treg, 10 = Rask)

Cockpit: Volum: 

Skott foran: 

Skott bank: 

Size: 

Bredde: 39 cm Cockpit: 100x39 cm

Vekt: fra 8,5 kg Lasteevne: 100 kgLengde: 520 cm

Lasteevne: 100 kgVekt: fra 8,5 kg

Bredde: 41 cm

Lengde: 520 cm

Citius 41 er en nyhet for 2015-sesongen som Milsluker’n presenterer med stolthet. Denne kajak-
ken er en videreutvikling av Citius 44. I sammenligning er den enda mer racing-preget og raskere, 
men bare marginalt rankere enn Citius 44. Denne kajakken er spesielt utviklet for maraton, men 
vil også egne seg til sprint. Fronten er lav for å skape lite vindfang. Flott håndverk som alltid på 
Citius!

Dette er en nyhet for 2015-sesongen! Milsluker’n er stolte av å presentere denne spesialut-
viklede modellen for maraton-padling. Med sin lave front som begrenser vindfanget, takler den 
rufsete forhold som gjerne kan oppstå underveis på en maraton-distanse. Håndverket kjennes 
igjen på det aller beste fra Citius-standard.

 fra kr 18 999,-

 fra kr 18 999,-

41CITIUS

39CITIUS MODELLER:
Glassfiber/Epoxy - kr 18.999,-
Carbon/Epoxy - kr 23.999,-
A+ Carbon - kr 33.999,-

MODELLER:
Glassfiber/Epoxy - kr 18.999,-
Carbon/Epoxy - kr 23.999,-
A+ Carbon - kr 33.999,-

MARATHON

CLASSIC
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MODELLER:

Forbehold om pris og trykkfeil. Forbehold om pris og trykkfeil.

STABILITET

FART
FERDIGHETSNIVÅ (1 = Nybegynner, 10 = Ekspert)

FERDIGHETSNIVÅ (1 = Treg, 10 = Rask)Skott foran: Size: 

STABILITET

FART
FERDIGHETSNIVÅ (1 = Nybegynner, 10 = Ekspert)

FERDIGHETSNIVÅ (1 = Treg, 10 = Rask)

Cockpit: Volum: 

Skott foran: 

Skott bank: 

Size: 

 kr 15 999,-

 kr 15 999,-

ANBEFALT VEKT AV PADLER:

35-55 KG

ANBEFALT VEKT AV PADLER:

20-60 KG

Venture Lightning er en ypperlig barnekajakk laget i polyetylen som gjør den svært solid, men 
likevel er den meget lett. Den er rask og den mest populære barnekajakken til klubbruk, trening og 
konkurranse.

Med Prijon Seayak Junior kan barna virkelig ha det gøy på vannet. Den er stabil med godt driv i 
vannet og er spesielt egnet for barn og ungdom opptil 60 kg. Prijon Seayak Junior kommer i to 
utgaver der begge kajakkene har samme skrog, men Pro-utgaven kommer med ror, fotpedaler, luke 
og dekksrigging.

Basic - kr 8.999,-
Pro - kr 10.999,- (inkl. ror)

Lasteevne: 280 kgVekt: 14,2 kg

Bredde: 53 cm

Lengde: 431 cm

Skott bank: 115 literVolum: 240 liter

Lasteevne: 65 kg

Cockpit: 62x45 cm

Vekt: 17 kg

Bredde: 57 cm

Lengde: 378 cm

LIGHTNING

JUNIORSEAYAK

VENTURE

PRIJON

 kr 8 999,-

 kr 9 999,-
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Forbehold om pris og trykkfeil. Forbehold om pris og trykkfeil.

STABILITET

FART
FERDIGHETSNIVÅ (1 = Nybegynner, 10 = Ekspert)

FERDIGHETSNIVÅ (1 = Treg, 10 = Rask)

Volum: 

Skott foran: 

Skott bank: 

Size: 

STABILITET

FART
FERDIGHETSNIVÅ (1 = Nybegynner, 10 = Ekspert)

FERDIGHETSNIVÅ (1 = Treg, 10 = Rask)Lasteevne: 

Volum: 

Skott foran: 

Skott bank: 

Size: 

 kr 15 999,-

 kr 15 999,-

ANBEFALT VEKT AV PADLER:

30-65 KG

ANBEFALT VEKT AV PADLER:

20-35 KG

Citius Junior 1 er en kajakk for aldersgruppen 8-14 år. Den er designet med en stabilitet som gjør 
at nybegynneren skal kunne lære seg raskt å padle med riktig teknikk når det gjelder sittestilling 
og åreisett. Kajakken er bygget etter samme prinsipp som Citius 44, for å være så rask at den som 
ønsker å konkurrere får en gunstig læringskurve til at det er mulig. Citius Junior 1 er 480 cm lang 
og litt lav i dekket for å minske vindmotstanden for lette padlere. Det er ingen tilfeldighet at dette 
er blitt en svært populær klubbkajakk. Den har da også de samme nyttige og praktiske detaljene 
som de øvrige Citius-kajakkene: Hurtig innstilling av sits og sparkebrett med fotstøtte som også er 
enkelt å justere.

Flipper er en suveren kajakk for barn som skal lære å padle. Fra første tak har de det gøy på vannet. 
Siden kajakken veier kun 9 kg, er det enkelt for barna å padle og leke med denne robuste og stabile 
kajakken. Den passer for barn opptil 40 kg.

Cockpit: 

Vekt: 10,5 kg

Bredde: 44 cm

Lengde: 480 cm

Lasteevne: 40 kg

Cockpit: 63x37

Vekt: 9 kg

Bredde: 56 cm

Lengde: 293 cm

1JUNIORCITIUS

JUNIORFLIPPERPRIJON

 kr 6 499,-

 kr 14 999,-
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Forbehold om pris og trykkfeil. Forbehold om pris og trykkfeil.

CANADIAN 545

Her er den perfekte turkano. Canadian 545 er en stor kano som er utrolig lettpadlet og rask. Den går som et lokomotiv uten 
at det går ut over manøvrerbarheten. Kan padles på alle typer vann og innsjøer. Alt utstyr man ønsker å ta med på tur, rom-
mer denne kanoen. Eller kanskje du ønsker å ta med barna på en liten tur på vannet. Her er det nok av plass. (Bestillingsvare)

CANADIAN 500 KR 24.999,-

 kr 29 999,-

ALLY 16,5`

Kanoen for deg som krever stort pakkvolum kombinert med høy stabilitet og gode egenskaper på flatt vann og i elv. I en år-
rekke har Ally 16,5 DR vært førstevalget for ekspedisjonspadlere over hele verden. Den har god plass til 2-3 personer med 
oppakning eller 2 barn og 2 voksne.  Ally 16,5 DR har samme tverrgående spanteprofil som 15 DR, men rettere og lengre 
kjøllinje, noe som gir økt retningsstabilitet. 

ALLY 15 DR KR 12.000,-

 kr 14 500,-

ALLY 15,5` KR 12.800,-

ALLY 17 DR KR 14 800-

ALLY 18 DR KR 15 000-

ALLY 18,5´ KR 15 500,-

Laminat: Carbon/kevlar. Lengde 545 cm. Bredde 88 cm. Sidehøyde 36 cm. Baughøyde 54 cm. Vekt 25 kg. Kapasitet 400 kg.

Lengde: 500 cm, Bredde: 95 cm, Bredde esing: 92 cm, Bredde vannlinje: 85 cm, Dybde: 36 cm, Høyde baug: 47 cm, Vekt: 20 kg, Bæreevne: 380 kg

VENTURE RANGER 16

Venture ranger 16 er laget i Polyetylen og er en robust kano med en akseptabel vekt. Det er en glimrende allround kano som er veleg-
net til familieturer samt jakt og fiske. Leveres standard med 2 seter, men kan også leveres  med 3 seter, eller sete som ekstra utstyr.

VENTURE

PROSPECTOR 16

 kr 11 999,-
Lengde: 490 cm. Bredde 90 cm. Vekt 34 kg. Total lasteevne 450 kg.

KR 12 999,-
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Forbehold om pris og trykkfeil. Forbehold om pris og trykkfeil.

Bracsa-SPORT er ekstremt stolte av å være produsent av kajakkårer i 
verdensklasse og solide årer for havpadling. Braca-SPORT ’s padleårer er 
markedsleder og de mest suksessrike padleårene tilgjengelig.  Sukses-
sen til disse padleårene gjenspeiles av antallet gullmedaljer vunnet av 
idrettsutøvere i OL og VM. Med et tett samarbeide med disse ledende 
idrettsutøvere og bruk av håndverk og erfaring som er bygget opp over 
20 år, har Bracsa-SPORT lykes i å opprettholde sin posisjon som nummer 
én i åre industrien. Den største oppmerksomhet har blitt viet alle aspek-
ter av Bracsa-SPORT-produkter, inkludert design, produksjon, ytelse, 
finish og kvalitet. Selskapets filosofi er at hvis kunden er glad og fornøyd, 
vil han eller hun komme tilbake, og de vil anbefale åren til andre entusias-
ter av kajakksporten.

BRACSA IV Fra kr. 3 749,-

BRACSA III Fra kr. 4 499,-BRACSA CHILDREN Fra kr. 2 799,-

BRACSA 1 Fra kr. 4 499,-
Dette er den originale design og Bracsa 
Sports mest brukte åre. En rekke av Bracsa 
Sports modeller ble utviklet fra denne 
populære klassiske formen. Den anbefales 
for mannlige utøvere.

Bracsa I Extra Light kr 4999,- 
Vekten er på utrolige 650 gram. Her får 
du den utlimate racingåren. Pristillegg for 
delbart skaft, vingåre kr. 800,-

Samme form på blader som Bracsa I og II, 
men med mindre blad. Denne åren blir også 
brukt av lettere personer i havkajakk. An-
befales for padlere under 65 kg Pris: 2799,- 
Vekt: 750 gram Pristillegg for delbart skaft, 
Wingåre kr. 800,-

Bracsa Sports mest populære åre, Brácsa 
I-formen, ble redesignet med et redusert 
blad og resultatet ble Brácsa IV .
Et eksepsjonelt blad for lettvekt mannlige, 
kvinnelige og JR padlere. Bracsa IV er nå 
tilgjengelig i den nye Extra Light utgaven. 
Vekten er på utrolige 580 gram. Her får du 
den utlimate racingåren.  
Bracsa IV Pris: 4499,- 
Bracsa IV extra light Pris: 4999,-

Denne modellen er svært populær blant 
havpadlere. Langt smalt blad gir godt grep i 
vannet uten at det blir tungt å dra.  
Blir også levert i turutgave med mykere 
skaft. Vekt: 750 gram.
Pristillegg for delbart skaft, vingåre kr. 800,-

SENIOR HERRE

SENIOR DAME

VINGÅRE 212-221 cm

VINGÅRE 210-216 cm

TRADISJONELL ÅRE 215-225 cm

TRADISJONELL ÅRE 210-220 cm

JUNIOR HERRE

JUNIOR DAME

VINGÅRE 210-218 cm

VINGÅRE 210-216 cm

TRADISJONELL ÅRE 210-215 cm (16-18 år)

TRADISJONELL ÅRE 205-215 cm (16-18 år)

UNGDOM GUTTER VINGÅRE 205-214 cm TRADISJONELL ÅRE 205-215 cm (14-16 år)

UNGDOM JENTER VINGÅRE 205-214 cm TRADISJONELL ÅRE 205-215 cm (14-16 år)

ÅRETILPASSING

tak. En slik teknikk er effektiv uten å være for 
anstrengende, men her kreves en kort åre og små 
blader. Lav frekvens betyr lange, kraftfulle tak, og 
da har man en lang åre som forlenger årens vei i 
vannet. Velg en kortere åre hvis kajakken vandrer 
med baugen, eller hvis du blir sliten.  

Tradisjonell åre eller vingåre? 
Vi skiller mellom to typer årer: 
• Europeisk åre 
• Vingeåre 

Kort sagt: 
• Standardåre er bra til elvepadling og hav.  
• Vingåre er best til trening og mosjon, men er 
blitt svært populær til havpadling.  
• Årer med liten vinkel og små blader er best til 
langturer. Men med litt trening kan du bruke en 
åre til alt. 

Europeisk åre er enklest 
Det enkleste for deg som skal begynne å padle, 
er den vanlige europeiske åren. Ikke fordi den er 
best,men den er lett å bruke de første gangene 
du skal padle. Den gir god fremdrift og er lett å 
håndtere. Etter at du har padlet en stund med 

en slik åre, er det greit å prøve ulike bladtyper, 
vinkler, lengder og materialer for å finne en åre 
man trives med. 

Vingåre krever mer 
For deg som er vant til å padle med standard 
åre, kan overgangen til vingåre bli litt vanskelig. 
Disseårene krever en noe annen teknikk, slik at 
det første inntrykket ikke nødvendigvis blir riktig.  
Å konvertere til denne type åre kan være vanskelig 
for enkelte. For andre blir dette et teoretisk valg, 
som er basert på om åren passer din teknikk, ditt 
bruksområde og ikke minst om fordelene er så 
store at det er verdt å gå over til vingåre. 

Formet som en flyvinge 
Men vingåren har kommet for å bli. Vingåren 
er en svensk oppfinnelse, men bladgeometrien 
ble forbedret av legendariske Einar Rasmussen. 
Vingåren er formet som en flyvinge, og det er 
mange teorier om hvordan vingåren fungerer. 
Men uansett hvordan man forklarer denne typen 
åre, for eller imot, er den bedre enn en tradis-
jonell hvis den blir brukt på riktig måte. Det er 
lettere å padle teknisk riktig med ving, fremfor en 
tradisjonell åre. Et typisk vingåretak begynner på 

samme måte som med 
en standardåre; langt fremme og nærme kajakken. 
Forskjellen er at vingåren går i en liten vinkel ut 
fra kajakken, mens en tradisjonell åre går parallelt 
med kajakken. Vingåren tvinger padleren til å 
bruke større deler av over- kroppen som rygg- og 
magemuskler. Vingåren får frem en mer effektiv 
utnyttelse av kraften som brukes for å dra kajak-
ken frem (fremdriftstak). Vi konkluderer med at 
vingåren har et bedre grep i vannet, og du utnytter 
draget maksimalt

Gode tips og råd 
Skal du padle på ekspedisjon, bør du velge en 
kajakkåre med små blader. Husk padlehansker; 
de er svært effektive. De holder varmen på kalde 
dager, og du kan gripe direkte mot åreskaftet. På 
langtur bør du bruke padlehansker og pulsvarmer 
selv i mildt vær, som en sikring mot senebeten-
nelse i håndleddet. For stor vinkel mellom bladene 
kan også være en belastning for håndledd. Brasca 
Sports kajakkårer har blitt designet ved bruk av 
det siste innen teknologi som er tilgjengelig. Bras-
ca står for kvalitet og styrke. Vi har et stort utvalg 
av kajakkårer, bladstørrelser, skaft og kvalitet. Det 
er bare å spørre. Lykke til!

Valg av kajakkåre
Lengden på kajakkåren er det viktigste, men 
du bør også tenke på hvilken type åre og hva 
som er ditt behov. Milsluker’n Sport anbefaler 
padlere å kjøpe en åre som er tilpasset deg etter 
ferdigheter, teknikk, kroppshøyde og hvilken 
kajakktype du har. 

Det vanligste spørsmålet for nye kajakkpadlere er 
hvor lang åren skal være. Det enkleste svaret er at 
man skal kunne holde rundt årebladet med armen 
strak opp. Men det er bare helt i starten. Etter 
noen timer i kajakken, når padlingen begynner å 
sitte og kajakken går den veien den skal, er det på 
tide å fundere på geometrien i åren. Da er andre 
alternativer aktuelle. 

Årelengde 
For en lav og smal tur- eller havkajakk begynner 
årelengden på 210- 225 cm. For noen år siden 
var lengden 220-230 cm, men trenden går mot 
kortere og lettere årer. En kajakk som er bred, har 
høyt dekk og lav sits som dermed krever en lengre 
åre. Høy padlefrekvens betyr kortere og raskere 
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Forbehold om pris og trykkfeil. Forbehold om pris og trykkfeil.

RIM PACIFIC/ARDECHE Fra kr. 1 099,-

WERNER SHUNA Fra kr. 2 999,-

WERNER KALLISTE Fra kr. 4 000,-

TAILWIND EVENING Fra kr. 2 499,-

Kalliste har akkurat den samme formen som 
Werner Camano, men den er laget i 100% 
karbon. Dette gjør den lettere og stivere.
Lengder:215cm    220cm    225cm
Pris rett skaft: 3 999,-
Pris bøyd skaft: 4 699,-

Shuna er best egnet for padlere med høy 
åreføring. Bladene er middels store, og 
passer for havpadlere i alle kategorier.
Lengde: 205, 210, 215 og 220cm
Pris glassfiber rett skaft:  2 999,-
Pris glassfiber bøyd skaft: 3 999,-
Pris karbon rett skaft: 3 999,-
Pris karbon bøyd skaft: 4 499,-

En klassisk havkajakkåre i tre. 
Epoxy-forsterket tupp. 
Vekt ca. 1180 gram.

Sterk, rimelig plaståre med aluminiumsskaft
Pacific - Lange smale blader
Vekt ca. 1100 gram.
Ardeche - Tradisjonelt blad
Vekt ca 1290 gram
Egner seg godt til utleie.

WERNER CAMANO Fra kr. 2 999,-
Camano ble i 2005-utgaven av Sea Kay-
akers Magazine kåret til årets kajakkåre. 
Dette er den mest populære åren for lav 
åreføring. Leveres med medium størrelse 
på bladene som gir god kraft selv ved rolig 
padling. Lengde: 215cm, 220cm, 225cm.
Pris glassfiber rett skaft:  2999,-
Pris glassfiber bøyd skaft: 3999,-Pris 
karbon rett skaft: 3999,-
Pris karbon bøyd skaft: 4699,-

WERNER LITTLE DIPPER Fra kr. 2 999,-
Little Dipper har de minste bladene av 
Werners modeller for lav åreføring. Denne 
åren passer bra til damer siden den er lett å 
føre i vannet. Dette resulterer i lav svingvekt, 
mindre belastning på skuldre og ledd. Dette er 
en meget lettpadlet turåre. Årelengder little 
dipper: 205, 210 og 215 cm
Pris glassfiber rett skaft:  2999,-
Pris glassfiber bøyd skaft: 3999,-
Pris karbon rett skaft: 3999,-
Pris karbon bøyd skaft: 4699,-

WERNER CYPRUS Fra kr. 4 000,-
Cyprus har akkurat samme form som Wer-
ner Shuna, men den er laget i 100% karbon. 
Dette gjør den lettere og stivere.
Lengder: 205cm    210cm    215cm
Pris rett skaft:4000,-
Pris bøyd skaft: 4700,-

BRACSA HURRICANE 60%/100% Fra kr. 3 299,-
Hurricane er den nyeste klassiske padleåren 
i Brácsa Sports havkajakklinje. Dette er en 
fantastisk åre for utøvere som er på langtur og 
foretrekker den tradisjonelle (klassiske) formen 
av et ving-blad. Hurricane gir en mer effektiv 
inngang, utgang og sporing enn mange klassiske 
årer. Dens eksepsjonelle styrke gjør at den tåler 
fullt ekstreme vilkår og oppfører seg feilfritt 
under alle forhold på havet. Pris 60% kr. 3299,- 
Vekt: 840 gram. Pris 100% kr. 3999,- Vekt: 700 
gram. Årelengder: 210,  215,  220 og  225cm

BRACSA VI Fra kr. 4 499,-

BRACSA VII Fra kr. 4 499,-

Nyhet! 100% carbon, 50-100 gram lettere.
Nyutviklet blad. Bredere blad som gir bedre 
tak tidlig i vannet. Brukes av flere padlere 
på det norske landslaget. 
Pristillegg for delbart skaft, vingåre kr. 800,-

Nyhet! 100% carbon, 50-100 gram lettere.  
Samme form som Bracsa VI. Smalere blad. 
For lette padlere eller til havkajakk.
Pristillegg for delbart skaft, vingåre kr. 800,-

BRACSA HURRICANE 20% Fra kr. 2 499,-
Hurricane er den nyeste klassiske padleåren 
i Brácsa Sports havkajakklinje. Dette er en 
fantastisk åre for utøvere som er på langtur 
og foretrekker den tradisjonelle (klassiske) 
formen av et ving-blad. Hurricane gir en mer 
effektiv inngang, utgang og sporing enn mange 
klassiske årer. Dens eksepsjonelle styrke gjør 
at den tåler fullt ekstreme vilkår og oppfører 
seg feilfritt under alle forhold på havet. Vekt 
900 gr. Årelengder: 210,  215,  220 og  225cm.

BRACSA FW Fra kr. 4 499,-

Dette er den aller beste kajakkåren for 
ungdomspadlere og damer. 100% carbon, 
og med en vekt på kun 600 gram, er denne 
en fryd å padle med.  Pristillegg for delbart 
skaft, vingåre kr. 800,-
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Forbehold om pris og trykkfeil. Forbehold om pris og trykkfeil.

Foto: Vesterålen Reiseliv

Foto: Prijon

Utleie inkluderer kajakk/kano, årer, vest og eventuelt spruttrekk i nylon. For kano 
gjelder Kanuk padlevest og kanoårer i tre.(150 og 160 cm)

Priser:
1 dag: kr 700,-
Helg: kr 1100,-
1 uke: kr 2200,-
Depositum for utleie er kr 1500,-

Vi tilbyr alle våre kunder som kjøper kajakk muligheten til å få tilpasset utstyret 
og hjelpe deg i gang med padlingen. Du tar med deg det nyinnkjøpte kajakk 
utstyret ditt og vi viser deg: Nødvendige innstillinger av båt og åre, entring og ut-
stigning av kajakk, tømming av kajakk, tekniske råd, hva gjør jeg vis jeg går rundt? 
Eventuelle spørsmål fra deg! Tidspunkt må avtales på forhånd.

UTLEIE AV KAJAKK OG KANO GRATIS KAJAKK TILPASSING

Foto: Odd-Eirik Einarsen Foto:Hege Ristvedt


