
Banbrytande bowrider
Askeladden C65 BR är en öppnare version av den kritikerrosade C65 CR. Det maximerar 
ytorna för sociala dagsturer och underlättar hanteringen. Möjligheten finns nu till 
uppgraderat utrustningsutbud med t.ex bogpropeller och ankarvinsch som gör C65 
BR extra bekväm. Unikt för modellen är det separata toalettutrymmet placerat i den 
vänstra pulpeten med en riktig spoltoalett i ett rum du kan stänga. C65 BR sätter en 
helt ny standard för framtidens bowriders!

AskelADDen C65 BowrIder

PRIs FRÅn:

548.800:-
Båtlån, 180 mån

3.237:-/mån

teknisk data
längd 6,45 m
Bredd 2,46 m
Vikt 1 400 kg
Personer 7 st
sover  st
Tank 230 l

Baspris båt och motor
suzuki DF150 APX 548.800:-
suzuki DF175 APX 564.100:-
suzuki DF200 APX 576.600:-
suzuki DF250 APX 628.100:-
suzuki DF300 APX 660.100:-

COMPleTe™-paket (ord. 162.060:-) 116.200:-

tillval
Ryggdyna fören 3.700:-
"Dörr" till badplattform i rostfritt stål 4.900:-
landström med batteriladdare 26.600:-
Ankarspel akter m fjärrkontroll 38.300:-
BT-2700 Blueline, 80 km/h 52.500:-
BV 2000 ("Harry") 27.635:-

l Ingår i basutförande  Ingår dessutom i COMPleTe™-paketet

l Bottenmålning
l laminatdurk (C-däck)
l leD-belysning 

akterdäck blå
l leD-lanternor
l elektronisk startspärr
 Förtöjningspaket
 Akterkapell
 Hamnkapell

 soldyna för
 soldyna till bord
 Bord silvertex m 

mugghållare
 Utdragbar kyllåda 30 liter
 spoltoalett
 Vattenskidstång
 Zipwake automatiska 

trimplan

 extrabatteri med laddare
 stereo fusion Ms 

RA, Dab+
 simrad nss eVO 9 Touch
 Bultlås
 stöldmärkning motor
 låspaket klass 3

Körfakta
suzuki DF150

Varvtal Fart Bränsle

3500 18 1,09
4500 27 1,04
5750 37 1,65

nya tidens bowrider
C61 BR har den karakteristiska vindruta som kännetecknar C-serien och ger båtens 
passagerar ett ordentligt vindskydd. styrplatsen är utrustad med en bekväm sport-
stol och passagerarsätet har vipprygg vilket ger många sittmöjligheter runt bordet. 
Främre sittbrunnen kan enkelt göras om till ett soldäck. skrovkonstruktion med vasst 
v-skrov i fören som planar ut mot aktern kombinerar en mycket låg planingströskel 
med hög sjöduglighet.

AskelADDen C61 BowrIder

PRIs FRÅn:

414.400:-
Båtlån, 180 mån

2.444:-/mån

teknisk data
längd 6,10 m
Bredd 2,25 m
Vikt 980 kg
Personer 7 st
Tank 140 l

Baspris båt och motor
suzuki DF140 ATl 429.600:-
suzuki DF150 APl 449.300:-
suzuki DF200 APl 477.100:-

COMPleTe™-paket (ord. 44.460:-) 37.800:-

tillval
Akterkapell  15.000:-
Bord till sittbrunn, litet 5.600:-
soldyna till bord  1.900:-
Vattenskidstång 4.900:-
Zipwake automatiska trimplan 18.100:-
BV 1300 ("Dan") 17.985:-
1800 BT 208 ("Parker") 36.300:-

l Ingår i basutförande  Ingår dessutom i COMPleTe™-paketet

l Bottenmålning
l Hydraulstyrning
l laminatdurk (C-däck)
l sportstol förarplats
l Vändbart ryggstöd 

aktersoffa
l Dynsats komplett

l leD-lanternor
l elektroniska reglage
l elektronisk startspärr
 Förtöjningspaket
 Bord till sittbrunn, mellan
 soldyna till fören
 Utdragbar kyllåda 30 liter

 Vindrutetorkare styrbord
 simrad GO 7 Xse med lod
 Bultlås
 stöldmärkning motor
 låspaket klass 3

Körfakta
suzuki DF150

Varvtal Fart Bränsle

3000 17 0,84
4000 26 0,86
5000 35 1,31
5750 41 1,41

NyhEt!
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