Wielozadaniowy pojazd wodno-l¹dowy
Dutton Kama Sp-2

Konstrukcja;
Szczelny samonoœny kad³ub wykonany ca³kowicie z materia³ów kompozytowych
na bazie ¿ywic, tkanin szklanych i wêglowych, z wbudowanymi komorami
wypornoœciowymi, automatycznymi
pompami zêzowymi, systemem wentylacji
• Wymiary..........................d³.4800mm/szer.1680mm
• Masa w³asna ..................1100 kg
Uk³ad napêdowy oparty na zmodyfikowanych podzespo³ach Suzuki - napêdy
• Napêd na tyln¹ os 2WD
• Napêd na cztery ko³a 4WD H prze³o¿enie szosowe ,
prze³o¿enie terenowe z reduktorem 4WD L
Opcjonalnie blokady mostów napêdowych ,podwozie g¹sienicpwe
• Napêd na wodzie ............pêdnik strugowodny
• Silnik benzynowy DOHC 16V o pojemnoœci 1300cm3 o mocy 62,5 kW ( 85KM)
Osi¹gi:
• Prêdkoœæ maksymalna na ladzie 140 km/h • Prêdkoœæ p³ywania 8 km/h
• Zu¿ycie paliwa œrednio na drodze 7,2l/100 km
w terenie 10-12l/100 km na wodzie 9 - 12 l/h
W³aœciwoœci terenowe :
• Przeœwit ...250 mm • K¹t natarcia ...38°

• K¹t zejœcia ...34°

Rozbudowane wyposa¿enie multimedialne i specjalistyczne
oparte o system Android 4.1 i 7,5” ekran dotykowy
• Noktowizyjna kamera cofania
• Kamera przednia z pomiarem rejestratorem
• Internet • System transmisji danych
• System diagnostyki pojazdu • Komputer pok³adowy
• Nawigacja
• Edytory tekstu , przeliczniki jednostek,
•
• Kompas • Radio • Telewizja naziemna • i inne
• opcjonalnie - Kolorowa echosonda skanuj¹ca z GPS i rejestracj¹ danych

Wyposa¿enie do p³ywania;
• Lampa nawigacyjna • Rzutki • Kamizelki • Ko³o ratunkowe • Pagaj
• Radiostacja UKF•Kotwica

Wyposa¿enie stadartowe pojazdu;
• Wspomaganie uk³adu kierowniczego • Klimatyzacja
• ABS • Ogrzewanie •Wci¹garka rêczna
• Ro¿ne konfiguracja nadwozia:
kabriolet 4 osobowy
pik-up
2 osobowy
Dachy miêkkie •Dachy sztywne • System targa
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THE WORLDS # 1 AMPHIBIOUS CAR MANUFACTURER

Dutton Phaeton
Firma Dutton jest jedn¹ z najstarszych firm samochodowych na œwiecie bêd¹cych
w rêkach jednego w³aœciciela.
Istnieje od ponad 45 lat, wyprodukowa³ w tym czasie ponad 8000 samochód
od ponad 25 lat produkuje amfibie.
Firma Grupa KAMA od pocz¹tku powstania firmy od ponad 30 lat
jest tak¿e w rêkach jednego w³aœciciela i zajmuje siê produkcj¹ elementów
laminatowych i uk³adów automatyki
Firmy Dutton i KAMA s¹ partnerami od kilku lat
Natomiast spó³ka KAMA- eco Group jest autoryzowanym przedstawicielem
firmy Dutton w Polsce.
Spó³ka montuje,serwisuje samochody amfibie Dutton w Polsce.
W³aœciciel firmy Dutton Tim Dutton posiada olbrzymie doœwiadczenie w
konstruowaniu samochodów amfibii.
Pierwsza amfibia Dutton zosta³a wyprodukowana ponad 25 lat temu,
konstrukcjê mechaniczn¹ oparto o sprawdzone podzespo³y seryjnych
samochodów i nowatorskie zastosowanie materia³ów kompozytowych .
Samochody marki Dutton s¹ eksportowane do wielu krajów na œwiecie m.in... ..
Brazylii Kanady,Chorwacji,Niemiec,Austrii,Indii,Belgii,W³och
Szwecji,Holandii.Francji.

Dutton Lagerra

W 2006 roku samochody amfibie Tima Duttona Dutton surf
przep³ynê³y przez kana³ La Manche
z Dover w Anglii do Calais we Francji ustanawiaj¹c œwiatowy rekord.

Dutton Melos

Dutton Commander

KAMA eco Group
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