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Den snygga pulpetbåten
Wolf Avant har samma skrov som succébåtarna Wolf Br och Wolf DC men med ett 
annat däck och innerliner. Avant är en mellanstor styrpulpetare i aluminium med 
bekväm utgång till badstegen och fritt fram hela vägen till fören, sittplats för fyra 
personer bakom vindrutan, föraren i mitten av båten och fortfarande gott om utrymme 
på fördäck. Där finns sittplats för två personer och plats för kylbox som dessutom 
ger ytterligare sittplats.

Silver WolF 510 AVANT

PriS FrÅN:

250.800:-
Båtlån, 144 mån

1.479:-/mån

Teknisk data
längd 5,10 m
Bredd 1,98 m
vikt 520 kg
Personer 6 st

Baspris båt och motor
endast båt 167.900:-
Mercury F60 elPT eFi 250.800:-
Mercury F60 CT 252.500:-
Suzuki DF60 ATl 251.800:-
Honda BF 60 lrTU 263.800:-

COMPleTe™-paket (ord. 10.935:-) 9.300:-

Tillval
Flaggstång med flagga 1.480:-
Dynsats för 1.580:-
vattenskidbåge 4.400:-
Spöhållare, mittenfäste 570:-
Kylbox inkl dyna 2.840:-
Givarstativ 980:-
Bv 750 ("Baxter") 9.450:-

l ingår i basutförande  ingår dessutom i COMPleTe™-paketet

l Dynsats akter
l Osänkbar konstruktion enligt Ce
l lanternor
l Brandsläckare
l Huvudströmbrytare
l länspump, elektrisk

l Badstege
l Stuvfack låsbart
l 12v eluttag monterat
l låsbygel klass 3
l Startspärr (Mercury)
l raymarine a78, exkl kort

 Förtöjningspaket
 låspaket klass 3
 Bultlås
 Stöldmärkning båt & motor
 Navionics Gold plottersjökort

Komfort och stil
Fox Br är en båtmodell med omfattande komforthöjande utrustningsnivå. Till Br-
modellens standard hör bl.a. snurrbara komfortstolar för förare och en passagerare 
samt dynsats till akterbänken. Dörr mellan pulpeterna är standardutrustning. Det 
finns sittplats för fem personer bakom pulpeterna och väljer man att utrusta sin 
båt med akterkapell får man tak över huvudet för alla. Fox Br är ett utmärkt val för 
dagsutflykter i våra skärgårdsvatten.

Silver Fox 485 BR

PriS FrÅN:

221.100:-
Båtlån, 144 mån

1.304:-/mån

Teknisk data
längd 4,85 m
Bredd 1,95 m
vikt 430 kg
Personer 5 st

Baspris båt och motor
endast båt 149.900:-
Mercury F50 elPT eFi 221.100:-
Mercury F60 elPT eFi 232.800:-
Suzuki DF60 ATl 233.800:-
Honda BF 60 lrTU 245.800:-

COMPleTe™-paket (ord. 10.935:-) 9.300:-

Tillval
Flaggstång med flagga 1.480:-
Akterkapell 12.220:-
Dynsats för 3.150:-
Kylbox inkl dyna 2.840:-
vattenskidbåge 4.890:-
Bv 750 ("Baxter") 9.450:-
1000 BT 208 ("Kyle") 24.250:-

l ingår i basutförande  ingår dessutom i COMPleTe™-paketet

l Dörr och ruta mellan 
pulpeterna

l Dynsats akter
l Osänkbar konstruktion 

enligt Ce
l lanternor
l Brandsläckare

l Huvudströmbrytare
l Bränslefilter
l länspump, elektrisk
l Badstege
l låsbygel klass 3
l Startspärr (Mercury)
l raymarine a78, exkl kort

 Förtöjningspaket
 låspaket klass 3
 Bultlås
 Stöldmärkning 

båt & motor
 Navionics Gold 

plottersjökort

Körfakta
Mercury F60 elPT eFi

varvtal Fart Bränsle

4000 21 0,36
5000 27 0,44
6000 34 0,60


