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HISTORIE

FRA IDÉ TIL FERDIG PRODUKT >
Vårt firma har produsert båter siden 1960, og vi er blant dem som har lengst erfaring med produksjon av plastbåter i Norge. Siden 1982 har vi satset på rotasjonsstøping i polyetylen, og vi har spesialisert oss på båter med
sandwichkonstruksjon.
Vi er Norges største produsent av kanoer og kajakker, og i tillegg til det norske markedet eksporterer vi også til
flere land i Europa.
Våre båter egner seg til tur- og mosjonsbruk, og våre havkajakker blir også brukt til lange ekspedisjoner. De har
blitt padlet langs så vel Grønlandskysten som i Amazonas.
Investerer du i et Hasleprodukt, har du en rimelig inngangsbillett til padlesporten og et aktivt friluftsliv.

STØPEMASKIN >

HASLE exCURSION 520
COCKPIT >
En formstøpt ryggstøtte er
forbundet med sete og gir god
støtte. I rulleposisjon gir den
behagelig etter.

oppbevaring >
Et lite, vanntett rom, lett
tilgjengelig for småting.
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FULL KONTROLL >
På Hasle Excursion 520 har vi lagt særlig vekt på at store personer skal sitte komfortabelt i kajakken. Sete og ryggstøtte gir god sittekomfort. Cockpitåpningen er stor, og det er lett å komme ned i kajakken. Lårstøtte gir god kontroll. Fotbrett og sete kan justeres langs en
bunnskinneprofil, og det er ikke nødvendig med etterjustering av styreliner. Kajakken er utstyrt med sleperor som trekkes opp med et enkelt
håndgrep. Hasle Excursion tåler tøffe værforhold.
Lang sesong >
Hasle Excursion er bygget med sandwichkonstruksjon. Dette gjør at båten blir både lett og stiv, og den kan ikke synke da egenvekten er 0.3.
Sandwichkonstruksjonen isolerer godt dersom padlerne ønsker å bruke kajakken på kalde dager, eller ved padling i arktiske strøk.

RORLØSNING >
Excursion er utstyrt med Navigator rorsystem
som er et patentert system hvor roret dreier
90 grader fra nedfelt posisjon til øvre posisjon.
Heving/senking foretas enkelt fra
padleposisjon, hvor du bruker minimal
bevegelse og kraft.
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ASLE EXPEDITIO
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robust havkajakk >
Hasle Expedition er en robust havkajakk i polyetylen. Den er bemerkelsesverdig rask å padle, men
allikevel stødig. Utstyrt med vanntette skott for og akter, ror og sikkerhetsliner er den ideell for lange
ekspedisjoner. Fotbrett og sete sklir på en profilert bunnskinne, og kan raskt justeres til ønsket
posisjon. Korsryggstøtten kan om ønskelig justeres under padling uten å ta av spruttrekk.
Testet >
Kajakken har kommet heldig ut i tester i både inn- og utland. I VG´s store kajakktest fikk den
terningkast 6. På grunn av sandwichkonstruksjonen kan den ikke synke.

RORLØSNING >

Øvre posisjon: Roret heves
opp i en slisse og ligger i en
låst og beskyttet posisjon

Nedre posisjon: Roret kan
beveges sideveis og er
beskyttet av en integrert
støpt finne foran roret.
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HASLE explorer

For alle forhold >
Værforholdene langs norskekysten kan variere fra havblikk
til de villeste stormer. Naturens farger fra ulike årstider eller
forskjellige tider på døgnet opplever du best når du har
nærkontakt med elementene. Hasle Explorer er egnet for
alle forhold og gir deg mulighet til å oppleve dette.
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RORLØSNING >

Full kontroll >
Kajakken er komplett utstyrt med vanntette
skott for og akter, rorsystem med justerbart
fotbrett. En viktig detalj er knestøtter i cockpit.
Kombinert med justerbar ryggstøtte gir dette
komfortabel sittestilling og full kontroll over
kajakken. Gummistropper, sikkerhetsliner og
bærehåndtak er standard.
Velprøvd >
Hasle Explorer har vært på markedet i
over 10 år og har blitt brukt til mange lange
ekspedisjoner. Erfaringene har bare vært
gode. Designmessig ligner den de gamle
eskimokajakkene. Til tross for nyere utviklede
kajakker i vårt firma, er det mange som
holder fast ved Explorer, da dette er den
mest stødige kajakken vi kan tilby.
COCKPIT >
Backstrapløsning
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HASLE EXCURSION 500

RORLØSNING >
Hasle Excursion 500 er utstyrt med Smart Track
ror, som er et av de mest anerkjente havkajakkror på markedet. Det beveges i 180 grader fra
øvre til nedre posisjon. Det er lett å betjene og
du bruker minimal kraft og bevegelse. Låsing i
nedre posisjon er fjærbelastet, roret kommer
ikke ut av posisjon på grunn av fart, men viker
unna for påkjøring av for eksempel grunner.
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NYHET >
Hasle Excursion 500 er en nyutviklet havkajakk fra Arne
Hasle as. Det er den letteste havkajakken i polyetylen
i sin størrelse på markedet. Med sine 23,5 kg kan
den sammenliknes med komposittbåter. På grunn av
sandwichkonstruksjon oppnåes stivhet, og polyetylenmaterialet ivaretar slagstyrken. Kajakken er stødig, og
skrogets nye form med smalt forskip gir ekstra fart.

COCKPIT >
Ryggstøtte og sete er en flyttbar enhet og vinkelen på
ryggstøtten kan justeres. Den gir god korsryggstøtte,
men fjærer samtidig godt etter når du er i rulleposisjon.

Praktisk >
Kajakken er utstyrt med vanntette skott for og akter.
Den har anatomisk formet sete med justerbar korsryggstøtte. Fotbrettet forflyttes langs en bunnskinneprofil, og kan låses i ulike posisjoner uten at det er
nødvendig med etterjustering av rorliner. Kajakken er
utstyrt med Smart Track - ror.
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ASLE K400

Den første padleopplevelsen >
For folk som liker padling har
Norge en fantastisk natur å
fremvise.
Interessen man får i voksen
alder avhenger mye av
opplevelser i barndommen.
K-400 gir de aller yngste
mulighet til å prøve seg for
første gang i kajakk, og
oppleve naturen på nært
hold.

Passer til barn >
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Hasle K-400 er den minste av
våre kajakker. Den egner seg
til barn og personer opp til 60
kg. Den har lang, rett kjøllinje
og er således retningsstabil.
Kajakken er ideell til padling
på sjø, og er ikke større enn
at den kan fraktes på dekket
av en større båt.
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Hasle 530PE
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Brukervennlig >
Hasle 530 PE er en stødig, retningsstabil turkano med god lasteevne. Kanoen tåler tøff behandling og passer derfor
godt til bruk i skoler, institusjoner, eller til utleie. Den egner seg godt i alle sammenhenger hvor det stilles krav til slitestyrke. Hasle 530 PE er også en ideell familiekano med tre fastmonterte seter.
Miljøvennlig >
Hasle 530 PE er laget i rotasjonsstøpt polyetylen, dette er et resirkulerbart materiale.
Sikker >
Fordi kanoen er støpt med sandwichkonstruksjon, blir egenvekten lav. Dette gjør at kanoen ikke kan synke.
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DEN UNIKE OPPLEVELSEN >

HASLE UNIQUE
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Dette er en kajakk for
voksne personer med
behov for sittekomfort og
stødighet. Hasle Unique
tilfredsstiller disse kravene.
Med formstøpte seter
sitter man behagelig, og
kajakken føles stødig selv
for nybegynnere. Båten ser
dessuten tiltalende ut med
topp kvalitet.
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TEKNISK OVERSIKT
(Terningkast 6 i VG)
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EXCURSION 520> Lengde: 520 cm > Bredde: 57 cm > Vekt: 26 kg >
Cockpit: 41x 85 > Byggemateriale: PE/Sandwich.

EXPEDITION > Lengde: 530 cm > Bredde: 57 cm > Vekt: 26 kg >
Cockpit: 41x75 cm > Byggemateriale: PE/Sandwich

FARGER >

FARGER >

EXPLORER > Lengde: 520 cm > Bredde: 60 cm > Vekt: 26 kg >
Cockpit: 41x75cm > Byggemateriale: PE/sandwich
FARGER >

EXCURSION 500 > Lengde : 500 cm > Bredde: 56 cm > Vekt: 23 kg.>
Cockpit: 41x78 cm > Byggemateriale: PE/Sandwich
FARGER >

TILBEHØR
K400 > lengde: 390 cm > Bredde: 55 cm > vekt: 16 kg >
Cockpit: 39x75 cm > Byggemateriale: PE/Sandwich
FARGER >

ÅRE >

pakksekk >
530 PE > Lengde: 530 cm > Bredde: 86 cm > Vekt: 38 kg > Byggemateriale: PE/Sandwich > Oppdriftsvolum: 90 liter > Lasteevne: 350 kg
FARGER >
STATIV >

PUMPE >

LASTEREMMER >

UNIQUE > lengde: 520 cm > Bredde: 60 cm > vekt: 20 kg > Cockpit:
47x100 cm > Byggemateriale: Glassfiber polyester
FARGER >

SPRUTTREKK >

TRALLE >

VEST >
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www.brave.no
Foto: Matti Bernitz / Brave

PRODUSENT >
Arne Hasle AS
Vestre Ringvei 1
1831 Askim
Postboks 464
1802 Askim
NORGE
TLF > (+47) 69 81 60 10
FAX > (+47) 69 88 54 58
E-MAIL >
berit@hasleboats.no
rolf@hasleboats.no
reidar@hasleboats.no
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