
Prisvärd allroundbåt
P66 Weekend är ett båtkoncept utvecklat för ett otvunget båtliv med hög komfort 
och kvalitet. ett glastak och generösa fönsterpartier ger en ljus och luftig kabin 
som imponerar. Utrymmet ombord och i kabinen i förhållande till båtlängden är 
utmärkt vilket gör modellen perfekt för en helg på sjön. Här finns sovplats för fyra 
och umgängesyta med bänkar och bord samt pentry med kylskåp, spis och vask samt 
separat toalettutrymme.

AskelADDen P66 weeKend

PRIs FRÅn:

636.300:-
Båtlån, 180 mån

3.753:-/mån

teknisk data
längd 6,53 m
Bredd 2,50 m
Vikt 1 400 kg
Personer 7 st
sover 2 st
Tank 140 l

Baspris båt och motor
suzuki DF115 ATl 636.300:-
suzuki DF140 ATl 652.100:-

COMPleTe™-paket (ord. 79.295:-) 59.500:-

tillval
Akterkapell 25.700:-
Vindrutetorkare babord 6.695:-
Utvändig styrplats 35.444:-
Däckspolning sjövatten 7.280:-
Dieselvärmare Webasto Airtop 2000 27.790:-
strålkastare med fjärreglage 8.730:-
Ankarspel 36.900:-
Radio/CD & marinhögtalare 9.900:-
BV 2000 ("Harry") 27.635:-

l Ingår i basutförande  Ingår dessutom i COMPleTe™-paketet

l Bottenmålning
l Panoramatak tonat glas
l Vattentoalett, fab.mont.
l kylskåp
l Färskvattentank
 Förtöjningspaket

 Dynsats sidobänkar
 Dynsats akter
 Däckslucka
 sidositsar akter
 Arbetsljus akterdäck
 Gardinpaket

 Trimplan
 Garmin 72sv inkl kort (inf)
 låspaket klass 3
 Bultlås
 spårsändare
 stöldmärkning motor

Körfakta
suzuki DF150

Varvtal Fart Bränsle

4000 24 1,12
4500 28 1,22
5000 31 1,22
5700 34 1,26

Hårdkokt personlighet med stark särprägel
P66 Pilothouse är en kabinbåt med stort akterdäck, hela 4,5 kvm ger gott om um-
gängesplats för både fisketur och en sällskaplig dag på sjön med familj och vänner. en 
spolpump för sjövatten förenklar däcksrengöringen. I cockpit är takhöjden hela 1,98 
m. Med bekvämligheter som spoltoalett, vask, kylbox och spis i standardutrustningen 
är det bäddat för många härliga dagar på sjön. För lite kyligare dagar är den förberedd 
för montering av defroster.

AskelADDen P66 PIlotHouSe

PRIs FRÅn:

558.500:-
Båtlån, 180 mån

3.294:-/mån

teknisk data
längd 6,60 m
Bredd 2,50 m
Vikt 1 250 kg
Personer 7 st
sover 2 st
Tank 140 l

Baspris båt och motor
suzuki DF115 ATl 558.500:-
suzuki DF140 ATl 574.300:-

COMPleTe™-paket (ord. 98.039:-) 73.500:-

tillval
Akterkapell 29.600:-
Vindrutetorkare babord 6.695:-
Vindrutespolning 9.520:-
Dieselvärmare Webasto Airtop 2000 27.790:-
strålkastare med fjärreglage 8.730:-
Fiskepaketet (2 spöhållare, bord, 12V-uttag) 6.800:-
Fiskelåda med cirkulation 7.280:-
Radio/CD & marinhögtalare 9.900:-
BV 1500 ("Finn") 18.985:-

l Ingår i basutförande  Ingår dessutom i COMPleTe™-paketet

l Bottenmålning
l Däckspolning
l Öppningsbara sidorutor
l Vattentoalett, fab.mont.
l Gasolkök
l kylbox, termo

 Förtöjningspaket
 Dynsats sidobänkar
 Dynsats akter
 Arbetsljus akterdäck
 Utvändig styrplats
 sidositsar akter

 Trimplan
 Garmin 72sv inkl kort (inf)
 låspaket klass 3
 Bultlås
 spårsändare
 stöldmärkning motor

Körfakta
suzuki DF115

Varvtal Fart Bränsle

4000 17 n/a
4500 21 n/a
5000 24 n/a
5500 26 n/a

robust helårsbåt
Askeladden P80 är rätt båt för människor som älskar att vara på sjön under alla för-
hållanden, oavsett om det är en lugn solig sommardag eller en höstdag med vinden 
från nordost. Allsidig är den bästa beskrivningen på P80 Pilothouse. en härlig ljus 
kabin med dubbla glasskjutdörrar och sittplats för fem vuxna, suverän utsikt i alla 
riktningar och ett stort glasskjuttak. komfortutrustning finns såsom pentry med vask, 
kylbox, spis och ordentlig matplats. Mycket bra förarmiljö med perfekt sikt, pilotstol 
och 12" plotter. I fören en sovkabin för två vuxna och ett separat toalettutrymme.

AskelADDen P80 PIlotHouSe

PRIs FRÅn:

887.900:-
Båtlån, 180 mån

4.286:-/mån

teknisk data
längd 7,85 m
Bredd 2,90 m
Vikt 1 875 kg
Personer 8 st
sover 2 st
Tank 230 l

Baspris båt och motor
suzuki DF250 APXX 887.900:-
suzuki DF300 APXX 920.400:-

COMPleTe™-paket (ord. 72.195:-) 54.100:-

tillval
Biminitop 14.500:-
Vindrutespolning 9.520:-
Arbetsljus akterdäck 5.180:-
separat toalettutrymme (fabriksmont.) 10.600:-
Dieselvärmare Webasto Airtop 2000 27.790:-
Ankarspel akter m fjärr 38.300:-
Radio/CD & marinhögtalare 9.900:-
P80 radarbåge 5.840:-
BV 3000 ("Hector") 44.900:-

l Ingår i basutförande  Ingår dessutom i COMPleTe™-paketet

l Bottenmålning
l Öppningsbara sidorutor
l Vindrutetorkare förarsida
l leD-lanternor
l Hydraulstyrning
l låsbygel klass 3

l stöldmärkning båt
 Förtöjningspaket
 sidositsar
 Dynsats sidobänkar
 Dynor för akterbänk
 Gardinpaket

 Trimplan
 Garmin 722 inkl kort (inf)
 låspaket klass 3
 Bultlås
 spårsändare
 stöldmärkning motor

nu med utombordare
Mellanmodellen i Askeladdens P-serie. Detta är samma båt som P77 IB men försedd 
med utombordare. skrovet är lättdrivet och den långa vattenlinjen i kombination med 
den goda bärigheten i aktern bidrar till ett bra fartregister. kabinen har pentry med 
kylskåp, sovplats samt separat toalettutrymme med handfat och fönster och det för 
Askeladden typiska panoramataket bidrar till en ljus och trivsam salong.

AskelADDen P77 weeKend oB

PRIs FRÅn:

700.600:-
Båtlån, 180 mån

4.132:-/mån

teknisk data
längd 7,70 m
Bredd 2,50 m
Vikt 1 800 kg
Personer 7 st
sover 2+2 st
Tank 140 l

Baspris båt och motor
suzuki DF175 TGX 716.000:-
suzuki DF200 APX 728.700:-

COMPleTe™-paket (ord. 91.795:-) 78.000:-

tillval
Akterkapell 29.600:-
Gardinpaket 5.300:-
Vindrutetorkare babord 6.695:-
Däckslucka 6.200:-
strålkastare med fjärreglage 8.730:-
Bogpropeller 45.600:-
landström 220V 18.900:-
BV 3000 ("Hector") 44.900:-

l Ingår i basutförande  Ingår dessutom i COMPleTe™-paketet

l Bottenmålning
l Vindrutetorkare förarsida
l Panoramatak tonat glas
l Hydraulstyrning
l Vattentoalett
l kylskåp
l stöldmärkning båt

 Förtöjningspaket
 sidositsar akter
 Dynor akterbänkar
 Utvändig styrplats 

(fabriksmont.)
 Garmin 72sv inkl kort (inf)
 Bultlås

 låspaket klass 3
 spårsändare
 leD arbetsljus 

för akterdäck
 stöldmärkning motor
 Trimplan

Körfakta
suzuki DF150TGX

Varvtal Fart Bränsle

0 30 n/a

31


