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Com frotas em mais de 15 países, o Access 2,3 é uma classe
reconhecida pela ISAF.
Pode ser utilizado em competição por uma pessoa, ou lazer por
duas pessoas leves (Max 120kg)
Ideal para iniciação na vela e em regatas, sendo robusto e facilmente transportável.
Simples de comandar por joystick, com um banco orientado a
proa, de baixa inserção no casco.
Vela fácil de rizar, enrolando no mastro, facilita a redução da
área velica quando necessário.
Disponível em 11 cores, facilita a identificação
Comandos eléctricos em opção permitem comando do leme e
escota a pessoas com deficiência motora .
Todos o s modelos Acce ss apre sentam ca racte rí stica s em
comum nomeadamente:
 Centro de gravidade baixo e patilhão lastrado que resultam
em grande estabilidade sendo quase impossíveis de virar
 Leme comandado por joystick e retranca elevada acima da
cabeça do velejador
 Redução fácil da área velica por enrolamento no mastro
 Desnecessária a deslocação do corpo nas viragens de bordo
 Construção sólida e insubmersível em fibra de vidro
 Disponíveis em 11 cores de convés e vela para fácil identificação
 Fáceis de desmontar e transportar
 Gama de acessórios: Comandos eléctricos, carrinhos cais,
bancos fibra, gruas, etc
 Cerca de 50 unidades em Portugal e 1500 no mundo

Comprimento

2,30 m

Boca

1,25 m

Calado

0,75 m

Peso do casco

33 Kg

Peso do patilhão

15 Kg

Área velica

3,8m 2 rizavel até 0,5m 2

Mastro(s)

4,0 m

Capacidade

100 Kg (uma pessoa) ou 120 Kg
(duas pessoas)

Opção controle servo

Leme e escota
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