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rænger du til fornyelse? Er
du træt af trailerramper,
kørt sur i at slæbe tunge ro-
både, irriteret over at sidde

i en pontonbåd eller kajak uden
rigtig at kunne røre dig – eller er
du ved at få fnidder af at ligge i
vandlinien i din flydering? Hvis
svaret er ja – så er den nye fiskeka-
tamaran FischerCat måske løsnin-
gen på dine problemer.

– Med den nye FischerCat er
det slut med at lede efter slæbeste-
der og havnefogeder. Slut med
store tunge benzinmotorer. Slut
med at skulle finde plads til båd-
traileren, når båden ikke er i brug.
Det siger Peter Fischer Mikkel-
sen, som gennem fem år har eks-
perimenteret med både og udstyr
for at finde frem til den optimale
løsning. Peter fisker selv rigtig

■ FischerCat:

En helt ny danskproduceret bådtype specialbygget
til alle former for lystfiskeri har netop set dagens lys.
Fleksibilitet, mobilitet, stabilitet, masser af plads,
bevægelsesfrihed og høj fart ved lav motorkraft er
blot få af de ord der kan hæftes på den nye
fiskekatamaran – FischerCat.
Af Jens Bursell

meget, både ved kysten og i søer
og fortæller, at de mange irritati-
onsmomenter omkring bådtraile-
ren for alvor trickede hans opfin-
dergener. 

Ingeniør går i fisk
Peter har i flere år arbejdet som
udviklingsingeniør ved bl.a.
Grundfos, så han ved, at det er en
lang og sej omgang at udvikle et
nyt kvalitetsprodukt. 

– Men kombinationen af
backup fra en række dygtige
sportsfiskere samt et godt teknisk
bagland har gjort, at jeg kunne
realisere mine ideer, fortsætter
Peter. 

FischerCat er en drøm af et far-
tøj til den som ønsker fleksibilitet
og mobilitet. Fartøjet, der kan skil-
les i tre dæksplader og to pontoner,

Ny dansk 
fiskekatamaran

T

FischerCat bæres i samlet til-
stand ved at flappe dækket op og
løfte den i to stropper. Dette giver
perfekt balance, vægtfordeling og
udsyn, som sikrer, at man kan se,
hvor man træder. Da vægten
bæres i strakt arm i justerbare
stropper, vil båden let kunne
bæres – uanset højde og drøjde.

Fiskekatamaranens opfinder
Peter Fischer Mikkelsen i aktion.

En af fordelene ved fartøjet
er kombinationen af lav vægt

og stor stabilitet, fortæller han.
Både årer, ekkolod og

stangholdere, kan monteres på
rækværket.
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kan den ikke punktere, forklarer
Peter. 

Et alsidigt fartøj
FischerCat vil kunne bruges til
alle former for flue-, spinne- og
medefiskeri. Konstruktionen sik-
rer endvidere, at den kan skyde en
høj fart selv med relativt ringe
motorkraft. Det betyder både
vægt- og brændstofbesparelser. 

Båden er fremstillet af epoxy-
glasfiber, og er afstivet med kulfi-
ber de steder, hvor der er brug for
ekstra stivhed. For at sikre opti-
mal slidstyrke – og dermed skabe
en båd, der tåler at blive grovslæbt
hen over en stenet kyst – er under-
siden af pontonerne coated med et
ekstremt stærkt og stødabsorbe-
rende lag af polyuretan-gummi. 

Produktionen af fartøjet fore-
går i Danmark, så der er gode mu-
ligheder for både service og repa-
ration, hvis det skulle blive nød-
vendigt, slutter Peter Fischer
Mikkelsen. 

Prisen bliver 30.000 kroner.
Læs mere på www.fischercat.com,
hvor du også kan læse om
FischerCat Demo Tour 2007, der
løber af stablen i foråret. Fischer-
Cat præsenteres første gang live
på bådmessen i Fredericia stand-
nr. E4302 i slutningen af februar. 

vejer kun 35 kilo. Ingen af delene
vejer over 10 kilo, hvorved de su-
per let kan tages op og ned af bilens
tagbøjler. Som ekstraudstyr fås
desuden et specielt fremstillet rack
med fastspændingsenheder desig-
net til transport af Fischer Cat. Det,
at fartøjet er flerdelt, gør det des-
uden muligt at søsætte på vanske-
lige og utilgængelige steder.

– I forhold til traditionelle pon-
tonbåde giver katamarandækket
masser af plads samt betydeligt
bedre bevægelsesfrihed og kom-
fort. Man er jo ikke tvunget til at
sidde i den samme stilling hele ti-
den. Man kan både dreje stolen,

Katamarankonstruktionens 
ringe vandmodstand betyder, 
at båden skyder god fart selv 
med elmotorer og mindre
benzinmotorer.

rejse sig op og bevæge sig rundt
på dækket. Kombinationen af en
opdrift på 600 kilo og katamaran-
konstruktionen giver desuden et
yderst stabilt fartøj – og i modsæt-
ning til pontonbåde og flyderinge,

Det tager kun få minutter at løfte
FischerCat af taget – og samle

den. De viste billeder er en
prototype – den nye version har

desuden vandtætte stuverum i
midten af pontonerne.

Den nye katamaranbåd er som
skabt til bl.a. kystfiskeri efter

havørred, hvor den hurtige båd
sikrer kort transporttid mellem

pladserne.
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