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Pålitliga, trygga och vägledande!
Sedan urminnes tider har människor till sjöss behövt vägledning. Man har till exempel navigerat med

hjälp av stjärnhimlen, landmärken, sjömärken, radiosignaler och ljus. Även om stjärnhimlen numera

ersatts av satelliter och sjökorten kan läsas i mobiltelefonen så är fyrar fortfarande ett kärt och tydligt

landmärke. De står där i alla väder – pålitliga, trygga och vägleder oss fortfarande! Och visst är det en

speciell känsla att efter paddeltur kliva iland på en ofta väderpinad ö långt ut i skärgården.

Precis som fyrarna är våra produkter pålitliga, trygga och i flera fall vägledande. Vi har därför från och

med årets modellprogram valt att namnge våra kajaker efter svenska fyrar.

För att uppmärksamma att vi i år firar 15 år som företag ändrar vi vår grafiska profil och framtoning

och vill på det sättet stärka vårt varumärke och position som en av landets ledande leverantörer av

kajaker och utrustning.

Aquilo är namnet på den romerska guden för Nordanvinden. Logotypens symboliserar såväl framåt-

anda som fören på en klassisk röd kajak från Aquilo.
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Grafisk profil, tema och utformning: Mats Billermark. Fotograf sid 1,3,7 och 12: Mats Billermark. Fotograf sid 4: Erica Billermark. Fotograf sid 5,6,8 och 9: Iwona Lindfors
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Aquilo VINGA
Vinga fyr är den mest västliga utposten i Göteborgs skärgård och byggdes 1890. Vinga lär komma
från det äldre verbet hvinge som betyder lär sno, vrida och skumma. Evert Taubes far var fyrmästare
på Vinga. Aquilo VINGA har fått sitt namn från fyrens betydelse och är en lekfull kajak som passar
såväl långa turer som surf i skummande vågor. Modellen hette tidigare Aquilo Evolve.



Aquilo LANDSORT
Landsort fyr är Stockholms skärgårds
sydligaste utpost. Den byggdes 1691
och är därmed Sveriges äldsta fyr. Den
har moderniserats flera gånger och är
fortfarande i drift och ett populärt mål
för många paddlare. Aquilo LANDSORT
har fått sitt namn från fyrens robusta
konstruktion och stabila drift. Aquilo
LANDSORT har en beprövad skrovform
med ett däck som moderniserats i
flera etapper. Modellen hette tidigare
Aquilo Evolution



Aquilo HÄRADSKÄR
Häradskär fyr anses vara den första så kallade Heidenstamfyren som enkelt känns igen på sin röda
stålkonstruktion. Fyren markerar den sydligaste delen av Östergötlands skärgård och tändes första
gången 1863. Aquilo HÄRADSKÄR ha fått sitt namn efter den fyr som lyser upp Sveriges kanske
främsta område för paddling – Östergötlands skärgårdar Sankt Anna och Gryt. Utan att kunna bevisa
det så är det ändå den av våra kajaker som landsatts mest på Häradskär. Modellen hette tidigare
Aquilo Premium.



Aquilo SMYGEHUK
Smygehuk fyr är den sydligaste fyren på Svenska fastlandet och byggdes 1883. Efter att varit släckt i
25 år tändes den åter 2001. Aquilo SMYGEHUK har fått sitt namn efter fyrens nytändning. Modellen
har nämligen visat sig återkomma gång på gång i efterfrågan hos kunderna och tillverkas efter
beställning. Modellen hette tidigare Aquilo Extreme.



Aquilo VINGA
Vinga är den mest västliga utposten i Göteborgs skärgård och byggdes 1890. Vinga lär komma från 
det äldre verbet hvinge lär betyda sno, vrida, skumma och rasa. Evert Taubes far var fyrmästare på 
Vinga. Aquilo VINGA har fått sitt namn från fyrens betydelse och är en lekfull kajak som passar såväl 
långa turer som surf i skummande vågor.

Aquilo FJUK K1/K2
Fjuk fyr är den mest omtalade fyren i Sveriges näst största sjö Vättern. Det är dock inte själva fyren
som är så känd utan enslingen från Fjuk – Erik Zetterblad – som levde på ön med begränsad kontakt
med omvärlden. Aquilo FJUK har fått sitt namn efter denna insjöfyr. Modellen lämpar sig bäst för
just paddling i insjöar och mindre vattendrag. Modellen hette tidigare Aquilo Flow.



Aquilo URSHOLMEN
Ursholmen är jämte Nidingen den enda i vårt land kvarvarande dubbelfyren. Den är belägen på
Sveriges västligaste bebodda ö. Dubbelfyrar var aktuella på den tiden då fyrar hade ett fast sken och
användes främst för att inte förväxlas med andra fyrar. De två fyrtornen tändes första gången 1891.
Aquilo URSHOLMEN, som är en dubbelkajak, har fått sitt namn efter dubbelfyren som vägleder
sjöfarten i Sveriges västligaste farleder. Modellen hette tidigare Aquilo ProXplore K2.



Aquilo HOBURG
Gotland Runt är världens största tävling för segelbåtar. En av märkena som ska rundas är Hoburg fyr.
Byggd 1846 markerar den Gotlands sydspets och är ett välbesökt turistmål. Aquilo HOBURG har fått
sitt namn från fyrens omnämnande i tävlingssammanhang. Kajaken är speciellt framtagen för tävling
och motion. Trots sin relativt goda stabilitet avråder vi från att paddla Gotland runt med denna
kajak. Modellen hette tidigare Aquilo Core.



AQUILO VINGA

Aquilo VINGA är en stilren havskajak med klassisk brittisk stil. En mycket
god balans mellan stabilitet och manövrerbarhet gör att den passar bra
också i lite tuffare förhållanden med lek i vågor. Mycket uppskattad hos
paddlare som gärna vill ha en snabb, livlig och kul kajak. VINGAS stabilitet
passar också nybörjaren samtidigt som den mer avancerade paddlaren
uppskatta följsamheten och den goda manövrerbarheten. Att kajaken är
lättpaddlad tillsammans med att det är gott om packutrymme gör att den
även är idealisk för långturer. Om du är ute efter en snabb, lekfull och
rolig kajak att utvecklas med är VINGA det perfekta valet.

Material: Glasfiber Styrning: Roder/skädda
Längd: 515 cm Packutrymmen:  75 + 115 l
Bredd: 55 cm Fikalucka: Fram med påse
Vikt: ca 23 kg Skrovform: Svagt V-formad
Sittbrunn: 41 x 79 cm

AQUILO LANDSORT

Aquilo LANDSORT är en vidareutveckling av vår klassiska modell ProXplore
där mycket känns igen. När du tar en närmare titt ser du dock att mycket
har förändrats. Den har bland annat ett betydligt lägre och mer välformat
däck för minimal vindkänslighet. Den har därmed en lägre sittbrunn som
gör att paddlaren integreras mer med kajaken med full kontroll. Framför
sittbrunnen finns en fikalucka med en fast box. LANDSORT har en mycket
god initial- och slutstabilitet. Den är kursstabil, lättdriven och snabb med
sin långa vattenlinje. Vill du ha en tidlös kajak som är lämplig för alla
förhållanden i många år framöver är LANDSORT valet för dig.

Material: Glasfiber Styrning: Roder
Längd: 518 cm Packutrymmen: 75 + 115  l
Bredd: 58 cm Fikalucka: Fram
Vikt: ca 24 kg Skrovform: Svagt V-formad
Sittbrunn: 41 x 79 cm

AQUILO HÄRADSKÄR

Aquilo HÄRADSKÄR är förbättrad version av vår storsäljare ProXplore och
är därmed en av Europas mest sålda kajaker. Kajaken har en tidlös design
och är en mycket bra allroundhavskajak med god initial- och slutstabilitet.
Den är kursstabil, lättdriven och snabb med sin långa vattenlinje och har
en stor och rymlig sittbrunn som gör det lätt att komma i och ur kajaken.
HÄRADSKÄR är försedd med en lättåtkomlig fikalucka och har väl tilltagna
packutrymmen för längre övernattningstur. Denna kajak är perfekt för dig
som går i tankarna att skaffa din första kajak.

Material: Glasfiber Styrning: Roder
Längd: 518 cm Packutrymmen:  85 + 125 l
Bredd: 58 cm Fikalucka: Fram
Vikt: ca 24 kg Skrovform: Svagt V-formad
Sittbrunn: 42 x 79 cm

AQUILO SMYGEHUK

Aquilo SMYGEHUK är en expeditionskajak för krävande förhållanden. Med
lång vattenlinje och välavvägd skrovform är kajaken lättdriven, enkel att
manövrera och har utmärkta vågegenskaper. Sittbrunnen ger mycket god
närkontakt med och kontroll av kajaken. SMYGEHUK har ett lågt däck med
fikalucka placerad bakom sittbrunnen. Den har väl tilltagna utrymmen
såväl fram som bak. Detta är kajaken för dig som också vill förverkliga
drömmar och genomföra långa och krävande expeditioner.

Material: Glasfiber Styrning: Roder
Längd: 555 cm Packutrymmen: 70 + 90 l
Bredd: 55 cm Fikalucka: Bak
Vikt: ca 25 kg Skrovform: Svagt V-formad
Sittbrunn: 42 x 79 cm



AQUILO URSHOLMEN

Aquilo URSHOLMEN är en tvåmanskajak med goda utrymmen för såväl
paddlare som packning, Med en skrovform med stora likheter med sin
lillasyster och dess långa vattenlinje, är detta en mycket stabil, lättdriven
och snabb kajak för sin storlek och lämpar sig därför mycket väl för längre
turer. Om du helst paddlar tillsammans med en bekant, vän eller partner
och vill optimera vikt/volym är Aquilo URSHOLMEN ditt val.

Material: Glasfiber Styrning: Roder
Längd: 640 cm Packutrymmen: 95 + 135 l
Bredd: 67 cm Fikalucka: nej
Vikt: 37 kg Skrovform: Svagt V-formad
Sittbrunn: 42 x 82 cm

AQUILO FJUK K1/K2

Aquilo FJUK är en unik familj av kajaker som är såväl kortare och bredare
som rymligare och lättare än traditionella kajaker. Kajakerna lämpar sig
mycket väl för paddling på sjöar och åar och är tack vare sitt relativt platta
skrov mycket stabila och samtidigt lekfulla. K1 kan vid en första anblick
misstas för att vara en juniorkajak men fungerar också mycket väl för helt
fullvuxna paddlare. K2 är en hybrid mellan kajak och kanadensare med
öppen sittbrunn med god plats för två paddlare och massor packning. Den
är också perfekt för att ta med hunden eller det mindre barn. Söker du en
lätt, rymlig och kanske lite annorlunda kajak är Aquilo FJUK ditt val.

Material: Glasfiber Styrning: Roder
Längd: 415/460 cm Packutrymmen: 50 l
Bredd: 63/68 cm      Fikalucka: K1/nej
Vikt: 21/24 kg        Skrovform: Flat 
Sittbrunn: 42 x 82/235 cm

AQUILO HOBURG

Aquilo HOBURG är en multisportkajak avsedd för träning och tävlingsbruk.
Den lämpar sig därför bäst i skyddade vatten även om den med en erfaren
paddlare absolut kan användas för mer krävande turer. Normalpaddlaren
har också glädje av denna kajak för motion då kajaken ändå är relativt
stabil. Aquilo HOBURG är kajaken för dig som vill kombinera fysisk träning
med härliga kajakupplevelser.

Material: Glasfiber Styrning: Roder/skädda
Längd: 520 cm Packutrymmen: 115 l
Bredd: 53 cm Fikalucka: Ja
Vikt: ca 23 kg Skrovform: V-form/rund
Sittbrunn:  44 x 79 cm

FÄRGER

Vi erbjuder ett flertal färger i olika varianter såsom helfärgat däck, stripes
och på vissa modeller faner. Speciella färger och eller färgkombinationer
erbjuds mot tillägg.

MATERIAL

Våra kajaker tillverkas i glasfiber. Glasfiber ger en relativt låg vikt och hög
styvheten. Det går att få vissa modeller med honey comb.

UTRUSTNING

Normalt har våra kajaker roder men vissa modeller kanlevereras med
skädda. Däcksutrustning såsom linfästen, linor och luckor är monterade
vid leverans. I övrigt hänvisar vi till vår webbutik för annan utrustning.



KONTAKT

Adress: Marenvägen 20, 133 37 Saltsjöbaden
Epost: info@aquilosport.se
Telefon: +46 76 771 56 50
Webbutik: www.aquilosport.se
Hemsida: www.aquilosport.se
Facebook: Aquilosport


