
Produsenten snakker om «The Emotion
Difference» og mener med det at de, i
motsetning til andre kajakkprodusenter,
lager kajakker for et bestemt formål og
at de er svært nøye med alle detaljer,
noe vi til en viss grad er enig i. I hvert
fall virker det meste godt gjennomtenkt
og sittekomforten (selv for sit-on-top’-
en) er det ingen ting å si på.

Emotion Edge
Modell Egde er en liten, artig sak som
egner seg godt for nybegynnere takket
være sin høye stabilitet og lettpadlethet.
Det er faktisk mulig å stå oppreist i
denne kajakken. Den er relativt ret-
ningsstabil, snur på femøren og er 
forbausende rask for bare å være 
2,95 m lang. 

Den er videre dyp og bred (74 cm), men
dette forholdet gjør at den krever en litt
høyere åreføring enn med vanlige
kajakker for å unngå å dunke borti
relingen til stadighet. Vekten er bare 17
kg og alt i alt en artig sak dette her. Og
prisen er overkommelig, 4.900 kroner.

Emotion Exhilarator
Denne sit-on-top kajakken er meget
raskt på surf, og har faktisk vunnet en
surfekonkurranse i USA. Tri-skroget
gjør den retningsstabil og den egner seg
til alt fra småturer i vann og vassdrag til

røffe kystseilaser i bry-
tende bølger. 

Den er selvlensende og kan fås med to
høyder på seteryggen. Oppbevarings-
brønnene med tilhørende festestrikk er
en veldig god detalj som lar deg ta med
mye utstyr pakket i vanntette bager.
Bærehåndtakene midtskips er gode for
to personer, men ikke for én person som
vil bære alene. Da kommer nemlig fing-
rene i klem uansett hvordan du snur på
hånden. Men bortsett fra det, er dette en
anbefalelsesverdig sit-on-top kajakk. 
Lengden er 3,40 m, bredden 76 cm og
vekt 19 kg. Prisen er 5.900 kroner
m/høyt sete. 
For info: www.kajakk-fritid.no.

AV STEIN VIKEN

VI PRØVER KAJAKKEREmotion Edge • Emotion Exhilarator

Sit-in-side 
og Sit-on-top

Emotion Kayaks i USA lager raske og
stabile såkalte sit-in-side og sit-on-top
kajakker. Dette er kajakker mest for
moro og lek, men også til fiske, jakt og
dykking (sit-on-top) er de 
anvendelige.

Emotion Exhilarator 
er rask på surf.

Emotion Edge er 
lettpadlet og stabil.

www.padlesiden.no  •  PADLING  2-2006 2 9

innm Padling 2-2006  13-03-06  11:11  Side 29




