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Sammanställning över begagnade Sea Force One RIB:ar
Datum:

2018-02-13

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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SE-182 48 Enebyberg
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Sea Force One RIB808 – årsmodell 2007
En fantastisk båt att köra. RIB808 har ett lättdrivet skrov som går stadigt och torrt i tuff
sjö. Maxfart 50+ knop.
Grått skrov och däck i handupplagd glasfiberarmerad plast
Grå tub i Hypalon med svarta detaljer
Stor konsol med soffa i framkant
Kraftig targabåge
Badstege
2 st långa jockeysäten med stuv och ryggstöd
1 st soffa med stuvutrymme i aktern
Suzuki DF225, 225hk direktinsprutad 4-taktsmotor, årsmodell 2007
Rostfri High Performance-propeller
2-spaks-racingreglage
Analoga motorinstrument
Garmin 10” kartplotter
Stereo med skvättskydd och högtalare
LED-lanternor
LED-nattbelysning på durken
Bottenmålad








Bensintank (240 liter) i skrovet
Säkerhetsbygel i stäven, klass 3
Brandsläckare

Kraftig hydraulstyrning
Batteribox och batteri
Elcentral med automatsäkringar

Välskött ekipage med nyservad motor. Båt och motor har gått ca 460 timmar totalt.
Nypris för ovanstående ekipage 2018:
Begagnat-pris:
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767.500 SEK
295.000 SEK
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Sea Force One RIB555 – årsmodell 2014
Vitt skrov och däck i handupplagd glasfiberarmerad plast
Marinblå tub i högkvalitets-Hypalon med ljusgrå detaljer
Stor konsol med soffa i framkant
2 st långa jockeysäten med stuv och ryggstöd
Kraftig targabåge
Rulle med ankarband
Suzuki DF80A, 80hk direktinsprutad motor, 2014
1-spaks-reglage
Kartplotter Lowrance HDS5m och digitalt sjökort över Östersjön
Båttrailer TK-Trailer BT750 Special (obromsad 80 km/h EU-vagn)
Dessutom ingår:






Fast bränsletank (65 liter) i konsolen
Säkerhetsbygel i stäven, klass 3
Elektrisk, automatisk länspump
Brandsläckare
Motorlås






Batteribox och batteri
Elcentral
LED-lanternor
Luftpump för tuben

Nypris (2018) för motsvarande ekipage:
Pris:

349.900 SEK
268.000 SEK

Förmedlingsuppdrag. Fint ekipage med endast ca 60 drifttimmar. Förvarad i varmhall
och servad av Sea Force One.
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