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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

Silver Premium bowrider
Den största av bowrider-båtar i Silverfamiljen. eagle 640 Br kom till 2016 och repre-
senterar en ny era hos Silver där man framförallt visar på sportighet och multifunktion. 
Du kan välja mellan två olika konfigurationer på säten, och även välja beklädnad på 
durkarna. Den breda akterbänken omvandlas enkelt till en stor solbädd alternativt till 
ett stort kastdäck. en båt, många möjligheter. Men inga kompromisser.

Silver EAGlE 640 BR

PriS FrÅN:

470.400:-
Båtlån, 180 mån

2.774:-/mån

Teknisk data
längd 6,40 m
Bredd 2,25 m
vikt 840 kg
Personer 8 st

Baspris båt och motor
endast båt 309.900:-
Mercury F150 eXlPT eFi 470.400:-
Mercury verado 175 Xl 509.300:-

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

Tillval
Fenderkorgar, fyra stycken 3.490:-
extra marinbatteri (hög-CCA) 5.040:-
radio/CD & marinhögtalare 9.900:-
12v eluttag monterat 1.195:-
Givarstativ 980:-
Bv 1300 ("Dan") 17.985:-
1500 BT 208 ("Mike") 29.950:-

l ingår i basutförande  ingår dessutom i COMPleTe™-paketet

l Dynsats akter
l Självläns
l länspump, elektrisk
l Badstege
l inbyggd tank
l Hydraulstyrning

l rostfri propeller
l Akterkapell
l vindrutetorkare förarsida
l Trimplan
l Justerbart stolstativ förarsida
l låsbygel klass 3

l Startspärr (Mercury)
l raymarine a98, exkl kort
 Förtöjningspaket
 låspaket klass 3
 Bultlås
 Stöldmärkning båt & motor

Redo för äventyret
Förutom ett stryktåligt och mjuktgående skrov av marinaluminium, är även Shark 
BrX-modellens innersidor, durk, förvaringslådor, akterbänk och räcken av aluminium. 
Förens däck är upphöjt, och passar bra som kastdäck för spöfiske. Akterbänken till-
sammans med två klaffbänkar av aluminium bildar en bred enhetlig bänk akteröver.

Silver ShARK 580 BRx

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 F115 elPT eFi CT 365.900:-
Mercury F115 elPT eFi Pro XS 374.200:-
Mercury F115 elPT eFi CT Pro XS 375.800:-
Suzuki DF115 ATl 368.500:-
Honda BF 115 lU 376.800:-

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

Tillval
Fotstöd, aluminium durkplåt 840:-
Upphöjningsplattform till förens mittgång 7.610:-
Dynsats till upphöjningsplattform 2.620:-
Fjädrande stolstativ 3.950:-
Bv 1000 ("Charles") 13.535:-
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 Huvudströmbrytare
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

Från lugnet till äventyret
Nya eagle BrX i helaluminium är båten för dig som värdesätter lättskötthet, stryk-
tålighet och mångsidighet. Bakom den breda vindrutan sitter förare och kartläsare 
bekvämt i helstoppade komfortsäten, och vid behov kan även ytterligare två kom-
fortstolar installeras på den rymliga aluminiumdurken i aktern. Under den upphöjda 
främre durken förvarar du både fiskeutrustning och annan större packning. Främre 
durken fungerar bra som kastyta för spöfiske.

Silver EAGlE 640 BRx

PriS FrÅN:

470.400:-
Båtlån, 180 mån

2.774:-/mån

Teknisk data
längd 6,40 m
Bredd 2,25 m
vikt 840 kg
Personer 8 st

Baspris båt och motor
endast båt 309.900:-
Mercury F150 eXlPT eFi 470.400:-
Mercury verado 175 Xl 509.300:-
Honda BF 150 lU 476.800:-

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

Tillval
Bottenmålning 9.450:-
Dynsats till fören 4.340:-
Upphöjningsplattform till förens mittgång 7.610:-
Dynsats till upphöjningsplattform 2.620:-
Fotstöd, aluminium durkplåt 840:-
extra marinbatteri (hög-CCA) 5.040:-
Bv 1300 ("Dan") 17.985:-
1500 BT 208 ("Mike") 29.950:-

l ingår i basutförande  ingår dessutom i COMPleTe™-paketet

l Dynsats akter
l lanternor
l Brandsläckare
l Huvudströmbrytare
l Självläns
l länspump, elektrisk

l Badstege
l Stuvfack låsbart
l inbyggd tank
l Hydraulstyrning
l raymarine a98, exkl kort
l låsbygel klass 3

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

Silver Premium bowrider
Den största av bowrider-båtar i Silverfamiljen. eagle 640 Br kom till 2016 och repre-
senterar en ny era hos Silver där man framförallt visar på sportighet och multifunktion. 
Du kan välja mellan två olika konfigurationer på säten, och även välja beklädnad på 
durkarna. Den breda akterbänken omvandlas enkelt till en stor solbädd alternativt till 
ett stort kastdäck. en båt, många möjligheter. Men inga kompromisser.

Silver EAGlE 640 BR

PriS FrÅN:

470.400:-
Båtlån, 180 mån

2.774:-/mån

Teknisk data
längd 6,40 m
Bredd 2,25 m
vikt 840 kg
Personer 8 st

Baspris båt och motor
endast båt 309.900:-
Mercury F150 eXlPT eFi 470.400:-
Mercury verado 175 Xl 509.300:-

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

Tillval
Fenderkorgar, fyra stycken 3.490:-
extra marinbatteri (hög-CCA) 5.040:-
radio/CD & marinhögtalare 9.900:-
12v eluttag monterat 1.195:-
Givarstativ 980:-
Bv 1300 ("Dan") 17.985:-
1500 BT 208 ("Mike") 29.950:-

l ingår i basutförande  ingår dessutom i COMPleTe™-paketet

l Dynsats akter
l Självläns
l länspump, elektrisk
l Badstege
l inbyggd tank
l Hydraulstyrning

l rostfri propeller
l Akterkapell
l vindrutetorkare förarsida
l Trimplan
l Justerbart stolstativ förarsida
l låsbygel klass 3

l Startspärr (Mercury)
l raymarine a98, exkl kort
 Förtöjningspaket
 låspaket klass 3
 Bultlås
 Stöldmärkning båt & motor

Redo för äventyret
Förutom ett stryktåligt och mjuktgående skrov av marinaluminium, är även Shark 
BrX-modellens innersidor, durk, förvaringslådor, akterbänk och räcken av aluminium. 
Förens däck är upphöjt, och passar bra som kastdäck för spöfiske. Akterbänken till-
sammans med två klaffbänkar av aluminium bildar en bred enhetlig bänk akteröver.

Silver ShARK 580 BRx

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 F115 elPT eFi CT 365.900:-
Mercury F115 elPT eFi Pro XS 374.200:-
Mercury F115 elPT eFi CT Pro XS 375.800:-
Suzuki DF115 ATl 368.500:-
Honda BF 115 lU 376.800:-

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

Tillval
Fotstöd, aluminium durkplåt 840:-
Upphöjningsplattform till förens mittgång 7.610:-
Dynsats till upphöjningsplattform 2.620:-
Fjädrande stolstativ 3.950:-
Bv 1000 ("Charles") 13.535:-
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 Huvudströmbrytare
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

kAMPANj! 
Silver Eagle bR/Mercury F150,  

startspärr, plotter, färddata
Ord pris 480.200: 

kampanj 455.900: 
Spara 24.300:

NyhEt!


