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Sammanställning över begagnade Sea Force One RIB:ar 

Datum: 2019-05-22 

 

För mer information och fakta om våra RIB-modeller, se gärna vår hemsida. 

Sea Force One kan komplettera ekipagen med instrument, utrustning etc efter 
överenskommelse. Vi har också ofta begagnade båttrailers och båtvagnar till salu. 

Försäkring 

Vi kan rekommendera Svedea Försäkring som brukar ha förmånliga premier, kontakta 
oss för en offert. 

Villkor 

Samtliga priser är angivna i svenska kronor (SEK) och inklusive svensk moms. 
Leveransdatum efter överenskommelse. Leverans fritt Sea Force One i Rånäs 
(Stockholm). 

Priserna gäller tills vidare. Vi reserverar oss för att ekipage i listan kan vara sålda. Vi 
reserverar oss också för eventuella felaktigheter som kan ha smugit sig in i listan. 
 

Tveka inte att kontakta oss om ni har frågor! 
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RIB737 – begagnad årsmodell 2015 
Monterad och sjösatt i juli 2015. 
Grått skrov och däck i handupplagd glasfiberarmerad plast 
Militärgrå tub i högkvalitets-Hypalon (fabric impression) med svarta detaljer 
Stor konsol med soffa i framkant 
2 st långa jockeysäten (plats för två personer på varje säte) 
1 st aktersoffa med stort stuvutrymme inuti 
Targabåge 
Suzuki DF200 APX från 2015 
1-spaks elektronisk gas och växel 
Digital motordisplay 
Kraftig hydraulstyrning 
Rostfri stålpropeller 
Kartplotter Simrad NSS12 (12” skärm) 
Bredbandsradar Simrad 4G 
 
Dessutom ingår: 

 Bensintank (170 liter) i skrovet  Elcentral 
 Säkerhetsbygel i stäven, klass 3  LED-lanternor 
 Brandsläckare  Luftpump för tuben 
 Motorlås  Konsolkapell 
    

 
Nypris (2019) för motsvarande ekipage: 743.690 SEK 

Pris inklusive moms: 436.000 SEK 
 
Ekipage i fint skick, ca 300 drifttimmar, nyservad och genomgången. Företagsägd - 
Avdragbar moms. 
 
Med reservation för felskrivningar. 
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RIB636 – begagnad, byggd 2008 
Grått skrov och däck i handupplagd glasfiberarmerad plast. Skrovet är polerat och vaxat, aldrig 
bottenmålad 
Grå tub i högkvalitets-Hypalon med svarta detaljer. Kontinuerligt behandlad med UV-skydd. 
Stor konsol med soffa i framkant 
2 st långa jockeysäten med ryggstöd 
Kraftig targabåge 
Suzuki DF140TX, 140hk direktinsprutad 4-taktsmotor, årsmodell 2008 
Racing-propeller av rostfritt stål 
Analoga motorinstrument 
1-spaks gas/växel-reglage 
Elektronisk startspärr 
Trådlöst dödmansgrepp från 2018 
Kraftig hydraulstyrning 
Kartplotter Garmin 4010 från 2018 
Fast Icom VHF med antenn på targabågen 
Stereo, nya marinhögtalare 
Kompass från 2016 
Större LED-arbetsbelysning från 2017 
Nya dynor 2016 
Ny kraftig lucka till stuvutrymmet på fördäck, monterad av Sea Force One. 
 
Dessutom ingår: 

 Bensintank (100 liter) i skrovet  Batteribox och batteri 
 Säkerhetsbygel i stäven, klass 3  Elcentral 
 Elektrisk, automatisk länspump  LED-lanternor 
 Brandsläckare  Motorlås 
 

Nypris (2019) för motsvarande ekipage: 546.000 SEK 

Pris: 224.000 SEK 
 

Vinterförvarad i varmhall. Regelbundet servad. 
Ekipage i mycket gott skick, säljes direkt av ägaren. Kontakta oss för kontaktuppgifter. 
Båttrailer Bålstasläpet REG1000 Special med AlKo-trailerlås. Säljes separat. 
 
Med reservation för felskrivningar. 


