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Storsäljare i nya kläder
Storsäljaren Silver Shark 580 Br har blivit uppgraderad med nytt däck. i den nya 
båten sitter pulpeterna lite längre fram vilket skapat 25% större yta i cockpit vilket 
ger större benutrymme för både förare och pasagerare och större och bättre stuvfack. 
För om detta en rejäl ruta av glas med svarteloxerad rutram. ett nytt akterdäck finns 
också där med stora badplattformar för bad och vattensport. Skrovet är fortfarande 
det tysta och stabila med den mjuka gången.

Silver ShARK 580 BR

PriS FrÅN:

351.400:-
Båtlån, 180 mån

2.072:-/mån

Teknisk data
längd 5,80 m
Bredd 2,17 m
vikt 720 kg
Personer 7 st
Tank 130 l

Baspris båt och motor
endast båt 239.900:-
Mercury F100 elPT eFi CT 357.500:-
Mercury F115 elPT eFi CT 365.900:-
Mercury F115 elPT eFi CT Pro XS 375.800:-
Suzuki DF100 ATl 358.000:-
Suzuki DF115 ATl 368.500:-
Honda BF 100 lrTU 363.800:-

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

Tillval
Akterkapell 15.330:-
Dynsats för 3.210:-
Kylbox inkl dyna 2.840:-
vattenskidbåge 4.665:-
1200 BT 208 ("leo") 26.200:-

l ingår i basutförande  ingår dessutom i COMPleTe™-paketet

l Stolsöverdrag
l Dörr och ruta mellan 

pulpeterna
l Komfortstolar
l Dynsats akter
l lanternor
l Brandsläckare

l länspump, elektrisk
l Badstege
l Hydraulstyrning
l låsbygel klass 3
l Startspärr (Mercury)
l raymarine a98, exkl kort
 Förtöjningspaket

 låspaket klass 3
 Bultlås
 Stöldmärkning 

båt & motor
 Navionics Gold 

plottersjökort

Körfakta
115 Hk 4-takt

varvtal Fart Bränsle

4000 24 0,71
5000 31 0,96
5850 38 1,05

Storsäljare med bra prestanda
Silver Hawk är en riktig storsäljare år efter år, mycket tack vare de sportiga linjerna 
och sitt lättdrivna men stadiga skrov. i båten ingår komfortstolar, stolsöverdrag, 
akterdynor och dörr mellan pulpeterna. Till extravaganserna hör bland annat kolfi-
berlook på skrovsidorna och en exklusiv ratt. Den grå/beiga färgsättningen på dynor 
och grå plastdetaljer bidrar till dess moderna framtoning. Fördäcket är väl tilltaget 
för att ge bra förvaring och en tydlig och oöm plattform för att ta sig i och ur båten.

Silver hAWK 540 BR

PriS FrÅN:

312.800:-
Båtlån, 180 mån

1.845:-/mån

Teknisk data
längd 5,40 m
Bredd 2,17 m
vikt 540 kg
Personer 7 st
Tank 105 l

Baspris båt och motor
endast båt 204.900:-
Mercury F80 elPT eFi 312.800:-
Mercury F100 elPT eFi 320.800:-
Suzuki DF90 ATl 316.500:-
Suzuki DF100 ATl 323.000:-
Honda BF 80 lrTU 318.800:-
Honda BF 100 lrTU 328.800:-

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

Tillval
Akterkapell 13.490:-
Dynsats för 3.980:-
vattenskidbåge 5.250:-
Bv 1000 ("Charles") 13.535:-
1200 BT 208 ("leo") 26.200:-

l ingår i basutförande  ingår dessutom i COMPleTe™-paketet

l Dörr och ruta mellan 
pulpeterna

l Stolsöverdrag
l Komfortstolar
l Dynsats akter
l lanternor
l Brandsläckare

l länspump, elektrisk
l Badstege
l Hydraulstyrning
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 90

varvtal Fart Bränsle

4000 24 0,57
5000 33 0,66
5840 38 0,80

Fiskeguidens favorit
Silver Eagle CC är en sex och trettio meter lång havsjeep. 
En båt som är gjord för tuffa tag, transport av människor 
och last över stora vatten. Upp till sju personer kan 
njuta av fartens tjusning ombord och den tillhör den 
absoluta eliten bland öppna båtar. Den är mycket popu-
lär bland Stockholms fiskeguider då man når ytterskär-
gården snabbt och bekvämt. Akterspegeln rymmer en 
90-150 eller dubbla 60 hästkrafters motorer.

SilvEr EaglE 630 CC

PriS FrÅN:

390.900:-
Båtlån, 180 mån

2.305:-/mån

Baspris båt och motor
Endast båt 264.900:-
Mercury F115 EXlPT EFi CT 390.900:-
Mercury F150 EXlPT EFi 425.400:-
Suzuki DF140 ATX 409.600:-

Teknisk data
längd 6,30 m
Bredd 2,40 m
vikt 650 kg

Personer 7 st
Tank 130 l

Modern mittpulpetare
Shark CC är som gjord för tillfällen då det behövs en snabb 
och säker transport från en plats till en annan, oavsett 
om det är frågan om byte av fiskeställe eller en resa till 
stugan i skärgården. Bakom mittpulpetens stora vind-
ruta sitter man väl skyddad i bekväma komfortstolar. 
Det är en njutning att åka i hög fart även vid tuffa förhål-
landen. Höga fribord och genomtänkta grabbräcken ger 
en trygg känsla i alla lägen.

SilvEr Shark 580 CC

PriS FrÅN:

334.400:-
Båtlån, 180 mån

1.972:-/mån

Baspris båt och motor
Endast båt 222.900:-
Mercury F100 ElPT EFi CT 340.500:-
Mercury F115 ElPT EFi 347.300:-
Suzuki DF100 ATl 341.000:-
Suzuki DF115 ATl 351.500:-
Honda BF 100 lrTU 346.800:-

Teknisk data
längd 5,80 m
Bredd 2,17 m
vikt 660 kg

Personer 7 st
Tank 130 l

robust fiskefavorit
Silver Hawk CC har sora fria durkytor och en mittmonte-
rad pulpet som gör det lätt att passera på båda sidor och 
röra sig fritt i båten. Snygg kolfiberdekor på däcket ovan 
relingen och ett obehandlat skrov från relingen och 
neråt förstärker intrycket av en oöm och lättskött båt. 
Denna båt kan specialutrustas för olika användnings-
områden, t.ex. för spöfiske eller trollingfiske.

SilvEr hawk 540 CC

PriS FrÅN:

282.800:-
Båtlån, 144 mån

1.668:-/mån

Baspris båt och motor
Endast båt 174.900:-
Mercury F80 ElPT EFi 282.800:-
Mercury F100 ElPT EFi 290.800:-
Suzuki DF90 ATl 286.500:-
Suzuki DF100 ATl 293.000:-
Honda BF 100 lrTU 298.800:-

Teknisk data
längd 5,40 m
Bredd 2,17 m
vikt 520 kg

Personer 7 st
Tank 105 l

kAMPANj!
Silver hawk bR/ 

Mercury F80,  
startspärr, plotter, 

färddata
Ord pris 321.400: 

kampanj 
299.000:

Spara 22.400:


