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Citius Junior 1
"Citius Junior 1" är en kajak för åldersgruppen 8-14 år.  Stabiliteten är designad för att nybörjaren ska kunna lära sig att paddla
så snabbt som möjligt. Den är byggd efter samma principer som Classic 44 för att vara så snabb som möjligt för dom som vill
prova på att tävla. Kajaken har samma sits och fotstöd som övriga Citius kajaker för att möjliggöra en inlärning av en riktig
sittställning och paddelteknik så tidigt som möjligt. Naturligtsvis har kajaken samma enkla snabbsystem för inställning av sits
och fotstöd som övriga Citius kajaker. Detta system är perfekt för kanotklubben där inställningarna ändras väldigt ofta. Kajaken
är endast 4,80 lång och lite lägre för att minska vindpåverkan för dom lättare paddlarna. Tillverkad i glasfiber och epoxy med
sandwichkonstruktion vilket ger en styv konstruktion med låg vikt.

Längd: 4,80 m Bredd: 44 cm Vikt: ca. 10,5 kg

"Citius 41" är en modern tävlings- och motionskajak baserad på 44:ans goda egenskaper, men något smalare i skrovet och lägre
i för- och akterskepp. Detta för att minska volymen något och på så sätt passa bättre även för dom något lättare kanotisterna. En
perfekt tävlingskajak för ungdomar och juniorer som vill kunna utveckla sin teknik och på så sätt bygga en bra grund för att
kunna nå sin högsta potential som kanotist. Passar även perfekt för den som upplever tävlingskajaken som något för rank men
ändå vill kunna ta i maximalt under paddelpassen. 41:an har ett väldigt smalt förskepp för att få ett så effetktivt paddelisätt och
drag som möjligt. Kajaken har underliggande roder, en stabil sits med snabbflyttnings system, fotstöd med pinnstyrning och
fotrem, även det med snabbflyttnings system. Detta system är perfekt för kanotklubben där inställningarna ändras väldigt ofta.

Längd: 5,20 m Bredd: 41 cm Vikt: ca. 12 kg (glasfiber), ca. 8 kg (kolfiber)

Citius 41

Citius 39
"Citius 39" är den första rena tävlingskajaken från Citius. Den är i första hand designad för marathonlopp, men fungerar även
utmärkt på vanliga sprintlopp. Mycket av designens egenskaper har lagts på att kajaken ska vara “lätt” att ligga på våg med.
Snabb att kunna släppa iväg från vågen vid ökning av farten. Stabil att komma i och ur vid lyft samt en bra stabilitet så att
balansen inte ska bli lidande under slutet på loppen när kroppen börjar bli trött.

Längd: 5,20 m Bredd: 39 cm Vikt: ca. 12 kg (glasfiber), 8 kg (kolfiber)
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Citius 51
"Citius 51" är troligtsvis den snabbaste modernaste motionskajaken som uppfyller dom skandinaviska reglerna för turbåts-
tävlingar. Den har ett väldigt smalt förskepp för att få ett så effetktivt paddelisätt och drag som möjligt. Förskeppet är ganska
högt för att få en "torr" gång i sjö. Kajaken har underliggande roder, en stabil sits med snabbflyttnings system, fotstöd med
pinnstyrning och fotrem, även det med snabbflyttnings system. Detta system är perfekt för kanotklubben där inställningarna
ändras väldigt ofta. Tillverkad i glasfiber och epoxy med sandwichkonstruktion vilket ger en styv konstruktion med låg vikt.

Längd: 5,20 m Bredd: 51 cm Vikt: ca. 12 kg (glasfiber), ca. 9 kg (kolfiber)

"Citius 48" är en modern motionskajak baserad på samma principer som 44:an, men med högre stabilitet för den som upplever
44:an som lite för rank. Den har ett väldigt smalt förskepp för att få ett så effetktivt paddelisätt och drag som möjligt. Förskeppet
är ganska högt för att få en "torr" gång i sjö. Kajaken har underliggande roder, en stabil sits med snabbflyttnings system, fotstöd
med pinnstyrning och fotrem, även det med snabbflyttnings system. Detta system är perfekt för kanotklubben där
inställningarna ändras väldigt ofta. Tillverkad i glasfiber och epoxy med sandwichkonstruktion vilket ger en styv konstruktion
med låg vikt.

Längd: 5,20 m Bredd: 48 cm Vikt: ca. 12 kg (glasfiber), 9 kg (kolfiber)

Citius 48

Citius 44
"Citius 44" är en kajak som är stadigare än en tävlingskajak. Den är snabb och med samma känsla som tävlingskajaken, men
med en högre stabilitet vilket gör att man kan paddla mer avslappnat. Perfekt vid långa motionslopp. Trots att det är en relativt
smal kajak har den gott om utrymme i sittbrunnen för att alla ska få plats att paddla obehindrat. Den har ett väldigt smalt
förskepp för att få ett så effetktivt paddelisätt och drag som möjligt. Förskeppet är ganska högt för att få en "torr" gång i sjö.
Kajaken har underliggande roder, en stabil sits med snabbflyttnings system, fotstöd med pinnstyrning och fotrem, även det med
snabbflyttnings system. Detta system är perfekt för kanotklubben där inställningarna ändras väldigt ofta. Tillverkad i glasfiber
eller kolfiber med epoxy och sandwichkonstruktion vilket ger en styv konstruktion med låg vikt.

Längd: 5,20 m Bredd: 44 cm Vikt: ca. 12 kg (glasfiber), 8,5 kg (kolfiber)
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Citius X2
"Citius X2" är en motions- och lite stadigare variant av en tävlings K-2:a. Den är byggd för att vara steget innan en tävlingskajak
i klubbsammanhang och att vara en kajak för dig som vill köra motionslopp i en snabb K-2:a men inte behärskar en tävlings-
kajak. Kajaken har underliggande roder, en stabil sits med snabbflyttnings system, fotstöd med pinnstyrning och fotrem, även
det med snabbflyttnings system. Tillverkad i glasfiber och epoxy med sandwichkonstruktion vilket ger en styv konstruktion med
en låg vikt.

Längd: 6,50 m Bredd: 45 cm Vikt: ca. 18 kg
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Citius 60
"Citius 60" är en motions- och dagsturskajak som är stadig som en normal havskajak. Kajaken är otroligt lättpaddlad och
fungerar perfekt även för nybörjaren. Kajaken har underliggande roder, en stabil sits med snabbflyttnings system, fotstöd med
pinnstyrning och fotrem, även det med snabbflyttnings system. Kajaken har en stor packlucka bak samt vattentätt skott där
packningen för mindre turer får plats. Tillverkad i glasfiber och epoxy med sandwichkonstruktion vilket ger en styv konstruktion
med en låg vikt.

Längd: 5,20 m Bredd: 60 cm Vikt: ca. 15 kg

Citius 55

"Citius 55" är en motionskajak som är stadig som en snabb havskajak. Den är perfekt för dig som vill ha en lätt och stadig kajak
att träna i. Den har ett smalt förskepp för att få ett så effektivt paddelisätt och drag som möjligt. Förskeppet är ganska högt för
att få en "torr" gång i sjö. Kajaken har underliggande roder, en stabil sits med snabbflyttnings system, fotstöd med pinnstyrning
och fotrem, även det med snabbflyttnings system. Detta system är perfekt för kanotklubben där inställningarna ändras väldigt
ofta. En stor packlucka bak samt vattentätt skott. Tillverkad i glasfiber eller kolfiber och epoxy med sandwichkonstruktion
vilket ger en styv konstruktion med en låg vikt.

Längd: 5,20 m Bredd: 55 cm Vikt: ca. 15 kg (glasfiber), ca. 12 kg (kolfiber utan packlucka)


