


Ally vouwkano’s
Ally kano’s zijn licht van gewicht, compact op te bergen en verbazingwekkend sterk. De kano is eenvoudig 
mee te nemen in de auto of camper. Zelfs in het openbaar vervoer en vliegtuig kan de kano mee, waardoor 
hij bij uitstek geschikt is voor vakanties en expedities, terwijl hij thuis nauwelijks ruimte inneemt.
Het opbouwen van de Ally duurt 20 - 30 minuten, het demonteren gaat in een kwartier. 
De vaareigenschappen van de Ally doen niet onder voor een polyester of kunsstof kano en het concept 
bestaat al meer dan veertig jaar. De Ally heeft zijn kwaliteiten tijdens expedities over de hele wereld 
ruimschoots bewezen.

Specificaties:

Lengte: 450 cm
Breedte: 94 cm
Breedte / Dolboord: 91 cm
Breedte / Waterlijn: 84 cm
Diepte: 36 cm
Stevenhoogte: 47 cm
Gewicht: 18 kg
Laadvermogen 310 kg

Specificaties:

Lengte: 490 cm
Breedte: 98 cm
Breedee / Dolboord: 92 cm
Breedte / Waterlijn: 85 cm
Diepte: 35 cm
Stevenhoogte: 49 cm
Gewicht: 21 kg
Laadvermogen 330 kg

Specificaties:

Lengte: 500 cm
Breedte: 95 cm
Breedte / Dolboord: 92 cm
Breedte / Waterlijn: 85 cm
Diepte: 36 cm
Stevenhoogte: 47 cm
Gewicht: 20 kg
Laadvermogen: 380 kg

Ally 15’ DR
De 15’ DR Allround is een lichte kano die 
goed solo of met 2 personen te varen 
is. Geschikt voor dagtochten of met een 
beperkte hoeveelheid bagage. Door zijn 
gebogen kiellijn is hij uitstekend te 
manoeuvreren op wildwater.

Ally 16’ DR
De 16’ DR, de combi, is een kruising tussen 
een allrounder en een vlakwater kano. 
Een rechte kiellijn, maar wel de gebogen 
steven, breedte en stabiliteit van de 
allrounder. Een goede keuze voor tochten 
met bagage en/of kinderen, op vlak en 
licht stromend water z≠≠onder technische 
moeilijkheden.

Ally 16,5’ DR
De 16,5’ DR Allround is de oer -Ally en 
alleskunner. Hij is geschikt voor twee 
personen met of zonder kampeeruitrus-
ting voor een paar weken, of voor twee 
volwassenen met twee kinderen. Door zijn 
minder gebogen kiellijn koerst hij makke-
lijker rechtuit dan de 15’  DR. De 16,5’ DR is 
al jarenlang de meest verkochte Ally en de 
eerste keus voor veel expedities.



Accessoires
Voor de Ally kano is een complete reeks 
accessoires beschikbaar: peddels, water-
dichte plunjezak, een spatzeil, verste-
vigingsstrips en reparatiesets, extra 
zitjes, rugsteuntjes, drijvers en ga zo 
maar door. Een compleet overzicht 
vind je op www.allykano.nl 

Specificaties:

Lengte: 550 cm
Breedte: 96 cm
Breedte / Dolboord: 93 cm
Breedte /Waterlijn: 86 cm
Diepte: 36 cm
Stevenhoogte: 47 cm
Gewicht: 21 kg
Laadvermogen: 415 kg

Specificaties:

Lengte: 515 cm
Breedte: 90 cm
Breedte / Dolboord: 85 cm
Breedte / Waterlijn: 82,5 cm
Diepte: 34 cm
Bodemhoogte: 45 cm
Gewicht: 20,5 kg
Laadvermogen: 390 kg

Ally 18’ DR
De Ally 18’ DR Allround is de grote versie 
van de 16,5’ DR. geschikt voor lange
expedities of voor een gezin met kinderen 
en kampeeruitrusting.

Ally 15,5’ DR
De 15,5’DR is de compacte vlakwater Ally. 
Geschikt voor twee personen met een 
beperkte hoeveelheid bagage. Kan ook 
goed solo gevaren worden. 
Leverbaar in rood en groen.

Ally 17’ DR
De 17’DR is de middenformaat 
vlakwater-Ally. Geschikt voor twee 
personen met een flinke hoeveelheid 
kampeeruitrusting of met twee kinderen. 
Leverbaar in rood en groen.

Specificaties:

Lengte: 490 cm
Breedte: 84 cm
Breedte / Dolboord: 77 cm
Breedte / Waterlijn: 80 cm
Diepte: 34 cm
Bodemhoogte: 45 cm
Gewicht: 17,5 kg
Laadvermogen: 320 kg
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Verkoop
Uiteraard kun je vrijblijvend komen proefvaren op een van 
de demodagen of op afspraak in Akersloot. Nieuwe Ally 
kano’s worden door mij altijd persoonlijk afgeleverd inclusief 
gratis instructie en assistentie bij de eerste montage. Door 
deze unieke service weet ik zeker dat je meer plezier aan je 
nieuwe boot beleeft.

Verhuur
Een nieuwe Ally kopen is een flinke investering en wellicht 
vind je een uurtje proefvaren niet genoeg om de boot echt 
goed te leren kennen. In dat geval kun je ook een Ally kano 
huren voor een weekend of langer. Er is een Ally 15’  DR, 
Ally 16,5’  DR (allround modellen) en een Ally 15,5’  DR 
(vlakwater model) beschikbaar in de verhuur.

Cursussen en instructie
Kano-instructie is een investering die zich veelvoudig 
terugbetaalt in kanoplezier. Een montage-instructie, een 
of meer dagen instructie op vlakwater, of een weekend 
wildwatervaren in de Ardennen. Op Allykano.nl staat het 
complete aanbod en vind je niet wat je zoekt of wil je op 
een andere datum, dan lever ik in overleg maatwerk.

Reparatie
Bijna alles aan de Ally kun je eenvoudig zelf repareren met 
eenvoudig handgereedschap. Vrijwel alle onderdelen, clips, 
buizen en veertjes, verstevigingsstrips en lijm heb ik op 
voorraad of kan ik voor je bestellen. En kom je er niet uit 
met je reparatieklus, neem dan contact met me op zodat 
we samen kunnen bekijken wat de beste oplossing is.

Over Allykano.nl
Ik heb duizenden kilometers in de 
Ally gevaren tijdens expedities in 
Canada en Scandinavië, in Hollandse 
poldersloten en over bruisende berg-
beken en ben dé Ally kanodealer van 
Nederland en België. Ik help je graag 
op weg met je eigen kano-avontuur.

ALLYKANO.NL
Frank van Zwol
Hoocamp 33
1921 WC Akersloot
0251-316-316 / 06-44229629
fvz@wilderness-effect.nl




