Panthera-en surfski med kajakdäck
”När jag satte mig i en Panthera
för första gången var min upplevelse att den liknade Frej. Jag
kände mig trygg och kajaken var
rätt stabil. Men med sin längd var
den snabb och den var mycket lättrollad. Akterdäcket är ju lågt och
det är en fördel för mig som gillar
att rolla. Vid lutning hade den ett
distinkt stop innan den rollade
över.” Fritt översatt kommentar av John som

BYGG EN BÄTTRE
KAJAK ÄN DU KAN
KÖPA

PANTHERA

Panthera
I samarbete med
Björn Thomasson Design
och
Peter Thuvander

byggde nr 1 i Canada

Den stora glädjen i att bygga en egen
kajak är ovärderlig. Det är något
speciellt att paddla iväg med en kajak
som du själv gjort.
På våra kurser kan du i stor
utsträckning anpassa kajaken efter
dina egna önskemål.
Byggveckan fylls av många timmars
arbete men också av god mat, skratt
och nya erfarenheter.

Petruskajak vid Sommen HB
Verkstad: Hermelinsgatan 16, Tranås
Uthyrning: Badvägen 5a, Tranås
Postadress: Hermelinsgatan 16,
573 31 Tranås
Tel: 070-227 11 71 / 072-73 72 760
www.petruskajak.com

Petruskajak– Det lilla företaget
med den stora kompetensen

Panthera hos Petruskajak

Panthera är en hybrid-kajak, enkelt
uttryckt en surfski med kajakdäck!

Panthera kan byggas i trästripp men vi har, med
vårt snabba byggkoncept 8-dagarskursen, valt
plywood som material. Resultatet blir en lätt
och stark kajak på, grovt räknat, halva tiden
mot ett stripbygge. Skillnader i egenskaper är i
praktiken knappt märkbara, och får vägas mot
det enklare bygget.
Längd: 560 cm
Bredd: 52 cm
Djupgående: 10 cm
Sittbrunn: 78 x 39 cm eller enl eget önskemål
Vikt: 18-20 kg
Lastkapacitet: 120 kg/375 liter
Stabilitet: initialt 3 av 5 och slutstabilitet 4 av 5
Användningsområde: Långfärder, surf samt
tävling i hav eller sjösystem.

STITCH AND GLUE
Stitch-and-glue-konceptet innebär att färdiga
CNC-frästa plywoodpaneler "sys" ihop till
skrov och däck medan de vilar i utvändiga
spant. Därefter lamineras panelerna ihop
med epoxi och glasfiberväv. Resultatet blir en
lätt och stark kajak på ungefär halva tiden
mot ett stripbygge. S&G Panthera är en
lättbyggd verision av Panthera.

Men riktigt så enkelt är det inte… Även
om skrovformen i grunden är en
Spindrift finns en inte obetydlig influens
från Njord. —Jag förväntar mig därför att
kajaken är aningen lugnare än en
renodlad surfski, men att den ändå är
kontrollerbar om man skulle drabbas av
en akut lust att diagonalsurfa i grov
sjögång. Jag förväntar mig också att man
på surfskivis kan hålla en högre fart i
medsjö just genom surfegenskaperna,
berättar Björn Thomasson om sin
Panthera.
I grunden ligger Panthera så nära
surfskiidealet att ett roder är nödvändigt
för att dra full nytta av potentialen. Ett
underliggande surfskiroder är
naturligtvis bäst, för
precisionen i styrningen,
men med lite havskajak i
konceptet fungerar det
bra även med ett
akterhängt roder– gärna
då med något av de lite
större bladen. Med
långfärdslast ligger
kajaken lite djupare i
vattnet och därmed med
lite mer kursstabilitet,
vilket ger en mer
avslappnad paddling på
långa dygnsdistanser.

Phantera— inspirerad av bilen Jaguar CX75´s
eleganta och klassiska design. Namnet
Phantera är latin för Jaguar.
Samma namn annat språk!
Bilens smäckra motsvarighet på sjön, för dej
som vill uppleva fartvinden i håret!

