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SUVI 57 Duo
Suvi 57 Duo – allt mer värde för pengarna, nu med fast mellandörr 
och nytt utseende. För 2021 års Suvi 57-modeller finns som 
standardutrustning en fabriksinstallerad 70 liters fast bränsletank.
57 Duo är utrustad med god standardutrustning, en modell med 
stor öppen bakre sittbrunn för resor till stugan, som fiske- och 
förbindelsebåt i skärgården och i större sjöar. Den stora bakre 
sittbrunnen är praktisk vid exempelvis fiske och bordet (tillval) 
kommer väl till pass vid matpauser.
Utmärkta köregenskaper, planingströskeln är i praktiken obefintlig 
och modellen är ytterst kursstabil. Utrustad med regnläns. 
Rekommenderad motoreffekt varierar efter användningsändamål. 
Rymligt och högt tvådelat kapell för akterhytten. Rejält tilltagna 
stuvutrymmen för t.ex. kylväska eller kassar under styrpulpeterna.

Som standardutrustning bl.a. mellandörr, formade säten, 
laminatserie, köljärn och 70L fast bränsletank.

CE-godkänd / VTT / Eurofins

STYRPULPETBÅTAR MED SJÄLVTÖMNING

En modell med stor öppen bakre sittbrunn 
för resor till stugan, som fiske- och 
förbindelsebåt

För 2021 års Suvi 
57-modeller finns 
som standardutrust-
ning en fabriksins-
tallerad 70 liters fast 
bränsletank

LÄNGD 5,70 m 

BREDD 2,28 m 

VIKT 520 kg 

ANTAL PERS. 6 pers. 

REKOMM. MOTOR  50-80 hk

EFFEKT 1 pers. 6 pers.

50 hk 26 kn 22 kn

60 hk 29 kn 24 kn

70 hk 31 kn 26 kn

80 hk 33 kn  28 kn 

styrkabel 14´ft

reglagekabel 13´ft
KABELS LÄNGD

TEKNISKA DATA FART I KNOPP

STANDARDUTRUSTNING
laminatserie, mellandörr, köljärn, navigationsljus, batterilåda, 
handskfack, räcken, avbärarlist i gummi, rep- / ankarbox 2 st., huvuds-
trömbrytare, brandsläckare, stuvutrymme 5 st. (3 låsbar), formade 
säten, vindrutor, tömningspropp, badstege, 12 v eluttag,
70L fast bränsletank

EXTRA TILLBEHÖR
löstagbart bord (komplett), extra durkbeslag för bord, sittdynor, 
stävstege, fenderställning, tvådelat akterkapell, hamnpresenning, 
fästplatta för djuprigg, targabåge för fiskespön, spöhållare, 
vattenskidbåge
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STYRPULPETBÅTAR MED SJÄLVTÖMNING

STANDARDUTRUSTNING
laminatserie, mellandörr, köljärn, navigationsljus, batterilåda, 
handskfack, räcken, avbärarlist i gummi, rep- / ankarbox 2 st., 
huvudströmbrytare, brandsläckare, stuvutrymme 5 st. (3 låsbar), 
formade säten, vindrutor, tömningspropp, badstege, 12 v eluttag,
70L fast bränsletank

EXTRA TILLBEHÖR
löstagbart bord (komplett), extra durkbeslag för bord, sittdynor, 
stävstege, fenderställning, tvådelat akterkapell, hamnpresenning, 
fästplatta för djuprigg, targabåge för fiskespön, spöhållare, 
vattenskidbåge, vastplattform för fiske/solbedd med förvaringslåd, 
tillägsdyna för solbädd, sittdyna för solbädd synt. polyet.

För 2021 års Suvi 57-modeller finns som standardut-
rustning en fabriksinstallerad 70 liters fast bränsletank

SUVI 57 Duo Fisher
Suvi 57 Duo Fisher är designad för fiskare, en kapelltäckt trolling/
fiskebåt med dubbelpulpet. Fisher har samma utmärkta skrov och 
köregenskaper som grundmodellen 57 Duo. Löstagbara hörnele-
ment i baksätet ger ännu mer öppen yta baktill och gör det lätt att 
röra sig i fiskesammanhang. Som extra utrustning multifunktionellt 
skyddande tvådelat kapell. Två långa förvaringsutrymmen för till 
exempel spön. Fördäcket är fast utan lucka. Främre förvaringsutrym-
me finns via öppningen i den främre sitsens ryggstöd. 
Det är lätt att bulta igenom exempelvis en frontmotor på fördäck, 
ankringsfunktion. För frontmotorns kablar finns färdiga rör från 
fören till det bakre utrymmet under mellandäck. Till förens öppna 
utrymme finns som extra tillbehör en löstagbar förvaringsbox som 
samtidigt fungerar som hjälpyta vid kastfiske och som plats för 
solbad vid rekreation samt till och med som fisksump. Tekniska data 
samma som för modellen Suvi 57 Duo.

Som standardutrustning bl.a. mellandörr, formade säten, 
laminatserie, köljärn och 70L fast bränsletank.

CE-godkänd / VTT / Eurofins

 Designad för fiskare, 
en kapelltäckt trolling/fiskebåt 
med dubbelpulpet.

KABELS LÄNGD

TEKNISKA DATA FART I KNOPP

LÄNGD 5,70 m 

BREDD 2,28 m 

VIKT 520 kg 

ANTAL PERS. 6 pers. 

REKOMM. MOTOR  50-80 hk

EFFEKT 1 pers. 6 pers.

50 hk 26 kn 22 kn

60 hk 29 kn 24 kn

70 hk 31 kn 26 kn

80 hk 33 kn  28 kn 

styrkabel 14´ft

reglagekabel 13´ft
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SUVI 57 CC Fisher
Suvi 57 CC Fisher som är försedd med bred mittpulpet lämpar sig 
bra för stugliv, fiske eller som förbindelsebåt även i hårdare väder. 
Utmärkta köregenskaper. Löstagbara hörnelement i baksätet ger 
ännu mer öppet utrymme baktill och gör det möjligt att röra sig 
lätt i fiskesammanhang. 2 st. långa stuvutrymmen för t.ex. spön. 
Fördäcket är fast utan lucka. 
Främre förvaringsutrymme finns via öppningen i den främre sitsens 
ryggstöd. Det är lätt att bulta igenom exempelvis en frontmotor på 
fördäck ––ankringsfunktion. För frontmotorns kablar finns färdiga 
rör från fören till det bakre utrymmet under mellandäck. Till förens 
öppna utrymme finns som extra tillbehör en löstagbar förvarings-
box som samtidigt fungerar som hjälpyta vid kastfiske och som plats 
för solbad vid rekreation samt till och med som fisksump.
Som extra utrustning finns en skärm lika bred som styrpulpeten för 
att skydda föraren och hjälpföraren. Finns med antingen en bred sits 
för två personer eller enskilda skålsitsar. Tekniska data samma som 
för modellen Suvi 57 CC. Ersätter modellen Suvi 57 CC.

 Som standardutrustning bl.a. formade säten, 
laminatserie, köljärn och 70L fast bränsletank.

CE-godkänd / VTT / Eurofins.

STANDARDUTRUSTNING
köljärn, laminatserie, navigationsljus, batterilåda, räcken, avbärarlist i 
gummi, rep- / ankarbox 2 st., låsbart förvaringsfack, 3 st., 
huvudströmbrytare, brandsläckare, bred sits för två, 
tömningspropp, badstege, 12 v eluttag, 70L fast bränsletank

EXTRA TILLBEHÖR
sittdynor, stävstege, fenderställningar, tvådelat akterkapell, hamn-
presenning, fästplatta för djuprigg, targabåge för fiskespön, spöhål-
lare, vattenskidbåge, vastplattform för fiske/solbedd med förvarings-
låd, tillägsdyna för solbädd, sittdyna för solbädd synt. polyet.

För stugliv, fiske eller 
som förbindelsebåt 
även i hårdare väder

STYRPULPETBÅTAR MED SJÄLVTÖMNING

KABELS LÄNGD

TEKNISKA DATA FART I KNOPP

LÄNGD 5,70 m 

BREDD 2,28 m 

VIKT 520 kg 

ANTAL PERS. 6 pers. 

REKOMM. MOTOR  50-80 hk

EFFEKT 1 pers. 6 pers.

50 hk 26 kn 22 kn

60 hk 29 kn 24 kn

70 hk 31 kn 26 kn

80 hk 33 kn  28 kn 

styrkabel 18´ft

reglagekabel 18´ft

För 2021 års Suvi 
57-modeller finns 
som standardutrust-
ning en fabriksins-
tallerad 70 liters fast 
bränsletank
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STANDARDUTRUSTNING
laminatserie, mellandörr, köljärn , navigationsljus, batterilåda, 
handskfack, räcken, avbärarlist i gummi, rep- / ankarbox 2 st., 
huvudströmbrytare, brandsläckare, förvaringsfack, 4 st. (2 låsbar), 
formade säten, vindrutor, tömningspropp, badstege, 12 v eluttag

EXTRA TILLBEHÖR
sittdynor, stävstege, fenderställningar, tvådelat akterkapell, 
hamnpresenning, fästplatta för djuprigg, targabåge för fiskespön, 
spöhållare, vattenskidbåge

SUVI 50 Duo Fisher
Suvi 50 Duo Fisher är designad för fiskare, en kapelltäckt trolling/
fiskebåt. Fisher har samma utmärkta skrov och köregenskaper 
som 50 Duo. Som tilläggsutrustning multifunktionellt skyddande 
tvådelat kapell. Långt förvaringsutrymme bland annat för spön och 
löstagbara hörnelement i baksätet ger extra utrymme för fiske. 
Fördäcket är fixerat och utan lucka. Det främre förrådsutrymmet 
kan användas via öppningen på frambänkens ryggsäte. I fördäcket 
är det lätt att bulta igenom t.ex. en frontmonterad elmotor – en 
trollingmotor. Flexibiliteten gör att den fungerar bra också som 
fritidsbåt.

Som standardutrustning bl.a. mellandörr, laminatserie, 
köljärn och formade säten.

CE-godkänd / VTT / Eurofins.

Designad för fiskare, 
en kapelltäckt 
trolling/fiskebåt

STYRPULPETBÅTAR MED SJÄLVTÖMNING

KABELS LÄNGD

TEKNISKA DATA FART I KNOPP

LÄNGD 5,08 m 

BREDD 2,08 m 

VIKT 380 kg 

ANTAL PERS. 5 pers. 

REKOMM. MOTOR  40-60 hk

EFFEKT 1 pers. 2 pers.

40 hk 27 kn 26 kn

50 hk 29 kn 28 kn

60 hk 31 kn 30 kn

styrkabel 13´ft

reglagekabel 11´ft
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SUVI 50 Duo
Mycket populär förbindelse- och fiskebåt med dubbelpulpet. Ut-
märkta köregenskaper. Bred modell med mycket god sidostabilitet. 
Båten är utrustad med väl skyddande vindrutor, rikligt med räcken, 
2 st. låsbara stuvutrymmen. Rejält tilltagna stuvutrymmen för t.ex. 
kylväska eller kassar under styrpulpeterna. Rekommenderad moto-
reffekt max. 60 hk. Utrustad med regnläns. Nytt, tvådelat kapell för 
akterhytten finns att få som extrautrustning.

Som standardutrustning bl.a. mellandörr, laminatserie, 
köljärn och formade säten.

CE-godkänd / VTT / Eurofins.

STANDARDUTRUSTNING
laminatserie, mellandörr, köljärn , navigationsljus, batterilåda, 
handskfack, räcken, avbärarlist i gummi, rep- / ankarbox 2 st., 
huvudströmbrytare, brandsläckare, förvaringsfack, 4 st. (2 låsbar), 
formade säten, vindrutor, tömningspropp, badstege, 12 v eluttag

EXTRA TILLBEHÖR
sittdynor, stävstege, fenderställningar, tvådelat akterkapell,
hamnpresenning, fästplatta för djuprigg, targabåge för fiskespön, 
spöhållare, vattenskidbåge

Suvi 50 Duo – en förnyad klassiker, 
nu med fast mellandörr och 
nytt utseende.

STYRPULPETBÅTAR MED SJÄLVTÖMNING

KABELS LÄNGD

TEKNISKA DATA FART I KNOPP

LÄNGD 5,08 m 

BREDD 2,08 m 

VIKT 380 kg 

ANTAL PERS. 5 pers. 

REKOMM. MOTOR  40-60 hk

EFFEKT 1 pers. 2 pers.

40 hk 27 kn 26 kn

50 hk 29 kn 28 kn

60 hk 31 kn 30 kn

styrkabel 13´ft

reglagekabel 11´ft
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SUVI 47 Duo
Suvi 47 Duo är en ekonomisk dubbelpulpetmodell med brett 
användningsområde som kan användas både som förbindelsebåt 
och för sommarstuge- och fiskebruk. Eftersom båten är lätt fungerar 
den utmärkt även med lägre motoreffekt. Det utökade utrymmet i 
aktern ger personer på bakbänken behövligt extra utrymme. 
Båtens utrustning omfattar bl.a. räcken, vindrutor och badstege. 
Rejält tilltagna stuvutrymmen för t.ex. kylväska eller kassar under 
styrpulpeterna. För långriggad motor. Utrustad med regnläns. Nytt, 
tvådelat kapell för akterhytten finns att få som extrautrustning.

Som standardutrustning bl.a. mellandörr, laminatserie, 
köljärn och formade säten klädda med konstläder.

CE-godkänd / VTT / Eurofins.

STANDARDUTRUSTNING
laminatserie, mellandörr, köljärn , navigationsljus, batterilåda, 
handskfack, räcken, avbärarlist i gummi, rep- / ankarbox 2 st., 
huvudströmbrytare, brandsläckare, förvaringsfack, 4 st. (2 låsbar), 
formade säten klädda med konstläder, vindrutor, tömningspropp, 
badstege, 12 v eluttag

EXTRA TILLBEHÖR
sittdynor, stävstege, fenderställningar, tvådelat akterkapell, 
hamnpresenning, fästplatta för djuprigg, targabåge för fiskespön, 
spöhållare, vattenskidbåge

Favoritmodellen med större 
utrymme i aktern, nu med fast 
mellandörr och nytt utseende

STYRPULPETBÅTAR MED SJÄLVTÖMNING

KABELS LÄNGD

TEKNISKA DATA FART I KNOPP

LÄNGD 4,70 m 

BREDD 1,96 m 

VIKT 310 kg 

ANTAL PERS. 4 pers. 

REKOMM. MOTOR  25-40 hk

EFFEKT 1 pers. 2 pers.

25 hk 24 kn 23 kn

30 hk 25 kn 24 kn

40 hk 28 kn 27 kn

styrkabel 12´ft

reglagekabel 10´ft
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SUVI 47 Duo Fisher
Fisher har samma utmärkta skrov och köregenskaper som 47 Duo. 
Tack vare sin anpassningsförmåga fungerar den också bra som 
fritidsbåt.
Långt stuvutrymme för t.ex. spön och löstagbara hörnelement 
ger extra utrymme för fiske. Storleken på instrumentpanelen har 
utökats, även en 9″ kartplotter får plats inbäddad. Fördäcket är fast 
utan lucka. Främre förvaringsutrymme finns via öppningen i den 
främre sitsens ryggstöd. Det är lätt att bulta igenom exempelvis en 
frontmotor på fördäck – ankringsfunktion. För frontmotorns kablar 
finns färdiga rör från fören till det bakre utrymmet under mellan-
däck. Som extra utrustning skyddande tvådelat kapell med flera 
funktioner.

Som standardutrustning bl.a. mellandörr, laminatserie, 
köljärn och formade säten klädda med konstläder.

CE-godkänd / VTT / Eurofins.

STANDARDUTRUSTNING
laminatserie, mellandörr, köljärn , navigationsljus, batterilåda, 
handskfack, räcken, avbärarlist i gummi, rep- / ankarbox 2 st., 
huvudströmbrytare, brandsläckare, förvaringsfack, 4 st. (2 låsbar), 
formade säten klädda med konstläder, vindrutor, tömningspropp, 
badstege, 12 v eluttag

EXTRA TILLBEHÖR
sittdynor, stävstege, fenderställningar, tvådelat akterkapell, 
hamnpresenning, fästplatta för djuprigg, targabåge för fiskespön, 
spöhållare, vattenskidbåge

En kapelltäckt trolling/fiskebåt 
i en ny storleks- och prisklass 
designad för fiskare.

NYHET 2021

STYRPULPETBÅTAR MED SJÄLVTÖMNING

KABELS LÄNGD

TEKNISKA DATA FART I KNOPP

LÄNGD 4,70 m 

BREDD 1,96 m 

VIKT 310 kg 

ANTAL PERS. 4 pers. 

REKOMM. MOTOR  25-40 hk

EFFEKT 1 pers. 2 pers.

25 hk 24 kn 23 kn

30 hk 25 kn 24 kn

40 hk 28 kn 27 kn

styrkabel 12´ft

reglagekabel 10´ft
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STANDARDUTRUSTNING
laminatserie, köljärn, navigationsljus, batterilåda, räcken, avbärarlist 
i gummi, rep- / ankarbox 2 st., låsbart förvaringsfack, 3 st., huvuds-
trömbrytare, brandsläckare, vindruta, tömningspropp, badstege, 
12 v eluttag

EXTRA TILLBEHÖR
sittdynor, stävstege, fenderställning, akterkapell, 
hamnpresenning, fästplatta för djuprigg, targabåge 
för fiskespön, spöhållare, vattenskidbåge

SUVI 46
Suvi 46 är utrustad med regnvattenläns och har utmärkta köregens-
kaper och stora stuvutrymmen, bl.a. ett 140 cm långt utrymme t.ex. 
spön. För långriggad motor. 
Rekommenderad motoreffekt max. 40 hk.

Denna motorbåt är standardutrustad med bl.a. räcken, 
vindruta, köljärn, badstege och nu även laminatserie.

CE-godkänd / VTT / Eurofins.

Utrustad med regnvattenläns och 
har utmärkta köregenskaper

STYRPULPETBÅTAR MED SJÄLVTÖMNING

KABELS LÄNGD

TEKNISKA DATA FART I KNOPP

LÄNGD 4,70 m 

BREDD 1,96 m 

VIKT 280 kg 

ANTAL PERS. 4 pers. 

REKOMM. MOTOR  25-40 hk

EFFEKT 1 pers. 2 pers.

25 hk 24 kn 23 kn

30 hk 26 kn 25 kn

40 hk 28 kn 27 kn

styrkabel 10´ft

reglagekabel 8´ft
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STANDARDUTRUSTNING
laminatserie, förare och co-förarens sittdynor, navigationsljus, 
batterilåda, räcken, vindrutor, avbärarlist i gummi, rep- / ankarbox 2 
st., huvudströmbrytare, brandsläckare, låsbart förvaringsfack, 2 st., 
tömningspropp, badstege, 12 v eluttag, köljärn

EXTRA TILLBEHÖR
sittdynor, hamnpresenning, akterkapell, presenning mittgång, 
stävstege, fästplatta för djuprigg, targabåge för fiskespön, 
spöhållare

45 Duo är lillasyster till Suvis 
populära Duo-modeller

SUVI 45 Duo
Ett väl beprövat koncept har införts i en helt ny storleksklass. Nu kan 
även köpare av lite mindre och förmånligare båtar njuta av 
fördelarna och egenskaperna hos dubbelpulpetbåtar.

45 Duo är en modell med bra standardutrustning för fiske- och 
stugbruk. Båten har gott om stuvutrymme med tanke på storleken. 
Även rep-/ankarboxar finns i fören och aktern. Den största rekom-
menderade motoreffekten är 30 hk, som ger en hastighet på ca 26 
knop med en person och ca 23 knop med fyra personer. 
Utrustad med regnläns.

Som standardutrustning bl.a. laminatserie, köljärn.

CE-godkänd / VTT / Eurofins.

STYRPULPETBÅTAR MED SJÄLVTÖMNING

KABELS LÄNGD

TEKNISKA DATA FART I KNOPP

LÄNGD 4,54 m 

BREDD 1,71 m 

VIKT 280 kg 

ANTAL PERS. 4 pers. 

REKOMM. MOTOR  25-30 hk

EFFEKT 1 pers. 3 pers. 4 pers.

25 hk 23 kn 20 kn 

30 hk 26 kn 24 kn 23 kn

styrkabel 12´ft

reglagekabel 10´ft
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STANDARDUTRUSTNING
navigationsljus, batterilåda, klykor, avbärarlist i gummi, rep- / 
ankarbox 2 st., låsbart förvaringsfack, 2 st., huvudströmbrytare,
 tömningspropp, badstege, walk trough – mittbänk, 
walk trough – mittbänk, 12 v eluttag, köljärn

EXTRA TILLBEHÖR
sittdynor, räcken i fören rfr, stävstege, akterräcke rfr, hamnpresen-
ning, sidoräcke 200 cm rfr, sittdynor i polyet., fästplatta för djuprigg, 
vindruta, rostfri båge för vindruta, targabåge för fiskespön, 
spöhållare, sprayhood

Suvi 4250 
Suvi 4250 är en modell för 4 personer med självtömning av 
regnvatten. I båten finns rejäla stuvutrymmen (bl.a. förvaringsbox 
för linor i fören och aktern samt stuvutrymme för fiskespön ca. 120 
cm). Motorrekommendation max. 25 hk. 
En båt för stug- och fiskebruk. 
Roddmöjlighet. 
För motor med lång rigg.

Köljärn som standard.

CE-godkänd / VTT / Eurofins.

En modell för 4 personer 
med självtömning 
av regnvatten

STYRPULPETBÅTAR MED SJÄLVTÖMNING

KABELS LÄNGD

TEKNISKA DATA FART I KNOPP

LÄNGD 4,32 m 

BREDD 1,70 m 

VIKT 210 kg 

ANTAL PERS. 4 pers. 

REKOMM. MOTOR  20-25 hk

EFFEKT 1 pers 2 pers

25 hk 25 kn 24 kn

20 hk 22 kn 21 kn

styrkabel 10´ft

reglagekabel 8´ft
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STANDARDUTRUSTNING
batterilåda, klykor, avbärarlist i gummi, låsbart förvaringsfack, 
tömningspropp, badstege, walk trough – mittbänk, köljärn

EXTRA TILLBEHÖR
sittdynor, räcken i fören rfr, akterräcke rfr, hamnpresenning, 
sidoräcke 170 cm rfr, sidoräcke 210 cm rfr, sittdynor i polyet., 
fästplatta för djuprigg, vindruta, rostfri båge för vindruta, 
targabåge för fiskespön, spöhållare

En styrpulpetbåt för sommar-
stugeanvändning och fiske

Suvi 4230
Suvi 4230 R är en styrpulpetbåt för sommarstugeanvändning och 
fiske. 4230 är stabilare för sin storlek tack vare den bredare 
vattenlinjen.  Den rekommenderade motoreffekten är 20 hk. 
Då planar båten med tre passagerare (à 85 kg). Roddmöjlighet. 
För motor med kort eller lång rigg. 
Finns också att få utan styrpulpet (Suvi 4230 MV).

Köljärn som standard.

CE-godkänd / VTT / Eurofins.

STYRPULPETBÅTAR MED SJÄLVTÖMNING

KABELS LÄNGD

TEKNISKA DATA FART I KNOPP

LÄNGD 4,23 m 

BREDD 1,70 m 

VIKT 180 kg 

ANTAL PERS. 4 pers. 

REKOMM. MOTOR  15-20 hk

styrkabel 9´ft

reglagekabel 7´ft

EFFEKT 1 pers 2 pers

20 hk 24 kn 22 kn

15 hk 21 kn 19 kn
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STANDARDUTRUSTNING
köljärn, navigationsljus, batterilåda, mittpulpet med styranordn., 
avbärarlist i gummi, huvudströmbrytare, brandsläckare, förvarings-
fack, 4 st., formade säte, tömningspropp, badstege, 12 v eluttag

EXTRA TILLBEHÖR
sittdynor, räcke i fören rfr, stävstege, dynor för skålformade säten, 
akterkapell, akterräcke rfr, hamnpresenning, sidoräcke 250 cm rfr, 
vindruta, rostfri båge för vindruta, targabåge för fiskespön, 
spöhållare

Meri-Palta CC 
Denna självtömmande modell är försedd med mittpulpet och 
förarsäte med stativ. En utmärkt modell för fiske och transporter i 
skärgården eller större sjöar. Rejält med utrymme t.ex. för fiske. 
I praktiken saknar båten helt planingströskel, så det går bra att 
köra i olika hastigheter. Om man vill ha ett mycket stort öppet golv-
utrymme i fram, finns det möjlighet att välja en version som konsolen 
flyttats bakåt och man sitter på baksätet.(Inga separata båtstolar) 
Motoreffekt max. 50 hk. 
För motor med lång rigg.

Standardutrustning: köljärn och formade säte.

CE-godkänd / VTT / Eurofins.

 En utmärkt modell för fiske

NETBÅTAR / FISKEBÅTAR

KABELS LÄNGD

TEKNISKA DATA FART I KNOPP

LÄNGD 5,85 m 

BREDD 2,05 m 

VIKT 420 kg 

ANTAL PERS. 5 pers. 

REKOMM. MOTOR  40-50 hk

EFFEKT 1 pers 5 pers

40 hk 26 kn 21 kn

50 hk 29 kn 24 kn

styrkabel 16´ft

reglagekabel 15´ft
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STANDARDUTRUSTNING
köljärn, avbärarlist i aluminium, kölkonstruktion i harts /sand, lös-
tagbara bänkar i trä, låsbart förvaringsfack, grabbräcken, tömnings-
propp, nedsänkta klykor

EXTRA TILLBEHÖR
räcke i fören rfr, akterräcke rfr, hamnpresenning, sidoräcke 170 cm 
rfr, sidoräcke 200 cm rfr, sittdynor i polyet., rostfri båge för vindruta, 
targabåge för fiskespön, fästplatta för djuprigg, spöhållare

Nätfiskarnas favorit

Kala-Palta 
En mycket stabil båt med hög köl. Båten har ett öppet och rym-
ligt utrymme inombords och ett kraftigt upphöjt förskepp som 
möjliggör fiske även i hårdare väder. Även med fast styrpulpet och 
extrautrustning. 
Du kan välja mellan basmodellen eller den mer utrustade versionen 
beroende på dina behov. (Kala-Palta R). Se fotot nedan. 
För motor med kort eller lång rigg.

Köljärn som standard.

CE-godkänd / VTT / Eurofins.

NETBÅTAR / FISKEBÅTAR

KABELS LÄNGD

TEKNISKA DATA FART I KNOPP

LÄNGD 5,18 m 

BREDD 1,62 m 

VIKT 153 kg 

ANTAL PERS. 4 pers. 

REKOMM. MOTOR  3-15 hk

styrkabel 9´ft

reglagekabel 7´ft

EFFEKT 1 pers 2 pers

10 hk 17 kn 16 kn

15 hk 21 kn 19 kn
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STANDARDUTRUSTNING
köljärn, avbärarlist i aluminium, stuvutrymme i fören, kölkonstruk-
tion i harts /sand, löstagbar mittbänk i trä, låsbart förvaringsfack, 
grabbräcken, tömningspropp, nedsänkta klykor, önskar

EXTRA TILLBEHÖR
räcken i fören, akterräcke, hamnpresenning, sidoräcke 100 cm rfr, 
sidoräcke 170 cm rfr, sittdynor i polyet., vindruta, rostfri båge för 
vindruta, targabåge för fiskespön, fästplatta för djuprigg, spöhållare

Kala-Kaveri 475
Kala-Kaveri 475 är en multifunktionell regnvattendränerande modell 
för stuga och fiske. Båten har ett plant golv som är lätt att gå på, ett 
löstagbart säte i mitten ger mer öppet utrymme vid behov. 120 cm 
långt låsbart spö-/förvaringsutrymme. Fördäcket är fast utan lucka 
till repbox. 
Utrymmet kan dock användas som repbox via öppningen i framsä-
tets ryggstöd. Vattnet töms från båten även när den flyter i vattnet, 
t.ex vid bryggan. Kom bara ihåg att dra ut dyvikan. Finns för motor 
med kort eller lång rigg. Du kan välja en basbåt utan styrpulpet 
(Kala-Kaveri 475 MV) eller en version med styrpulpet (Kala-Kaveri 
475 R). Köljärn som standardutrustning! Ersätter den nuvarande 
Kalakaveri-modellen som utgår ur kollektionen.

Köljärn som standard.

CE-godkänd / VTT / Eurofins.

En multifunktionell 
regnvattendränerande 
modell för stuga och fiske

NETBÅTAR / FISKEBÅTAR

KABELS LÄNGD

TEKNISKA DATA FART I KNOPP

LÄNGD 4,77 m 

BREDD 1,56 m 

VIKT 190 kg 

ANTAL PERS. 4 pers. 

REKOMM. MOTOR  5-15 hk

EFFEKT 1 pers 2 pers

5 hk 7 kn 5 kn

10 hk 15 kn 13 kn

15 hk 19 kn 17 kn

styrkabel 9´ft

reglagekabel 7´ft
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STANDARDUTRUSTNING
lackade åror 270 cm, batterilåda, avbärarlist i aluminium, kölkonst-
ruktion i harts /sand, låsbart förvaringsfack, 2 st., motorbrunn, 
grabbräcken, tömningspropp, nedsänkta klykor

EXTRA TILLBEHÖR
hamnpresenning, sidoräcke 100 cm rfr, sittdynor i polyet.

Soutu-Palta 495 
En mycket stabil, säker och osänkbar roddbåt till sommarstugan 
eller för fiske i den populära modellserien Palta. Skrovets utformning 
medger att båten intar en bättre position även när man kör för mo-
tor ensam. Båten har två låsbara stuvutrymmen och en motorbrunn 
som underlättar körning för motor. Med tanke på nätfiske finns en 
avbärarlist i aluminium. Båten är konstruerad även med tanke på 
användning av elmotor. 
För motor med kort rigg.

CE-godkänd / VTT / Eurofins.

En mycket stabil, säker och 
osänkbar roddbåt

Under akterbänken finns 
ett låsbart utrymme för 
batterier och batteriladdare.

TEKNISKA DATA FART I KNOPP

LÄNGD 4,95 m 

BREDD 1,54 m 

VIKT 115 kg 

ANTAL PERS. 4 pers. 

REKOMM. MOTOR  4 hk

EFFEKT 1 pers. 2 pers.

 4 hk 6 s  8 s

 M12* 3 kn 3 kn

      * ELMOTOR

NETBÅTAR / FISKEBÅTAR
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STANDARDUTRUSTNING
avbärarlist i aluminium, kölkonstruktion i harts /sand, löstagbara bän-
kar i trä, låsbart förvaringsfack, 2 st., motorbrunn, flyttankar i sidorna, 
grabbräcken, tömningspropp, nedsänkta klykor

EXTRA TILLBEHÖR
köljärn, hamnpresenning, sidoräcke 100 cm rfr, sittdynor i polyet.

Soutu-Palta 605 
En ny roddbåt i en helt ny storleksklass. En rymlig, lättglidande 
modell för sex personer. Uppnår en hastighet på 12 knop med en 
10 hk:s motor. Tre årtullar + styrmannens årtull. Lämpar sig utmärkt 
även för parrodd. Upp till fem personer kan ro samtidigt. Utrustad 
med två låsförsedda förvaringsutrymmen och löstagbara mittofter. 
Båten är rymligt och öppen inuti. Modellen har mycket god sidosta-
bilitet. En fiskebåt som heter duga även i hårda väder.  
För en kortriggad motor.

CE-godkänd / 
VTT / Eurofins.

NETBÅTAR / FISKEBÅTAR

Soutu-Palta 510 
Nu med två låsbara stuvutrymmen. En stor planande roddbåt för 
fem personer. Uppnår en hastighet på 10 knop med en 6 hk motor. 
Ett stort och rymligt utrymme inombords och ett plant golv. En 
mycket stabil modell. En utmärkt båt för nätfiske som planar även 
med en liten motor och håller en bra färdposition även om man är 
ensam i båten. För motor med kort rigg.

CE-godkänd / VTT / Eurofins.

STANDARDUTRUSTNING
lackade åror 270 cm, avbärarlist i aluminium, kölkonstruktion 
i harts /sand, löstagbar mittbänk i trä, låsbart förvaringsfack, 2 st., 
motorbrunn, flyttankar i sidorna, grabbräcken, tömningspropp, 
nedsänkta klykor

EXTRA TILLBEHÖR
köljärn, hamnpresenning, sidoräcke 100 cm rfr, sittdynor i polyet.

En stor planande roddbåt 
för 5 personer

En stor planande roddbåt 
för 6 personer

TEKNISKA DATA

TEKNISKA DATA

FART I KNOPP

FART I KNOPP

LÄNGD 5,10 m 

BREDD 1,63 m 

VIKT 135 kg 

ANTAL PERS. 5 pers. 

REKOMM. MOTOR  4-6 hk

LÄNGD 6,05 m 

BREDD 1,54 m 

VIKT 180 kg 

ANTAL PERS. 6 pers. 

REKOMM. MOTOR  4-10 hk

EFFEKT 1 pers 2 pers

4 hk 7 kn 6 kn

6 hk 10 kn 9 kn

EFFEKT 1 pers 2 pers 3 pers.

4 hk 6 kn 6 kn 5 kn

10 hk 12 kn 13 kn 11 kn

NETBÅTAR / FISKEBÅTAR



450

18

STANDARDUTRUSTNING
lackade åror 270 cm, klykor, kölkonstruktion i harts /sand, avbärarlist 
i gummi, låsbart förvaringsfack, 2 st., tömningspropp, öskar

EXTRA TILLBEHÖR
sidoräcke 100 cm rfr, akterräcke rfr, hamnpresenning, 
sittdynor i polyet.

En regnvattendränerande 
rodd-motorbåt för 
stug- och fiskebruk.

SUVI 450
Suvi 450 är en regnvattendränerande rodd-motorbåt för stug- och 
fiskebruk. Båten är lätt att förvara till exempel flytande vid en brygga 
tack vare regnvattendräneringen. Med samma skrov har båten 
samma dokumenterat goda köregenskaper som Suvi 444-model-
len.  Den löstagbara mittbänken gör det lättare att röra sig i båten 
och transportera långa varor. Två låsbara förvaringsutrymmen. För 
kortriggad motor.

CE-godkänd / VTT / Eurofins.

RODD-MOTOSBÅTAR

TEKNISKA DATA FART I KNOPP

LÄNGD 4,44 m 

BREDD 1,50 m 

VIKT 140 kg 

ANTAL PERS. 4 pers. 

REKOMM. MOTOR  4-10 hk

EFFEKT 1 pers 2 pers

6 hk 12 kn 7 kn

9,9 hk 18 kn 12 kn



444
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Tack vare att skrovet inför säsongen 2016 fick en ny utformning och 
en bredare vattenlinje har den rekommenderade maximala moto-
reffekten utökats till 10 hästkrafter. 
Båten är smidigare än sin föregångare och uppnår en hastighet 
 på max 19 knop med en person och 18 knop med två personer. 
Rekommenderad motoreffekt 4–10 hk.
Roddegenskaperna har bevarats och båten fungerar bra med åror. 
Två låsbara stuvutrymmen. För en kortriggad motor.

CE-godkänd / VTT / Eurofins.

En rodd-/motorbåt med bredare 
vattenlinje och större bärkraft 
för fiske- och stugbruk.

STANDARDUTRUSTNING
lackade åror 270 cm, klykor, kölkonstruktion i harts /sand, 
avbärarlist i gummi, låsbart förvaringsfack, 2 st., tömningspropp

EXTRA TILLBEHÖR
sidoräcke 100 cm rfr, akterräcke rfr, hamnpresenning, 
sittdynor i polyet.

RODD-MOTOSBÅTAR

TEKNISKA DATA FART I KNOPP

LÄNGD 4,44 m 

BREDD 1,50 m 

VIKT 115 kg 

ANTAL PERS. 4 pers. 

REKOMM. MOTOR  4-10 hk

EFFEKT 1 pers 2 pers

6 hk 13 kn 8 kn

9,9 hk 19 kn 13 kn



495 ”terva”
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”TJÄRA” RODDBÅTAR

STANDARDUTRUSTNING
klykor, kölkonstruktion i harts /sand, avbärarlist i gummi, låsbart 
förvaringsfack, motorbrunn, tjärade åror 270 cm, tömningspropp 

EXTRA TILLBEHÖR
hamnpresenning, sidoräcke 100 cm rfr, sittdynor i polyet.

TEKNISKA DATA

FART I KNOPP

EFFEKT 1 pers. 2 pers. 

4 hk 6 kn 8 kn

SUVI 495 ”terva”
En väldigt stabil, säker och osänkbar roddbåt för stug- och 
fiskebruk. Formen på skrovet garanterar bättre köregenskaper 
vid bruk av aktersnurra. I båten finns ett låsbart stuvutrymme 
och en motorbrunn vilket gör det är lättare att använda 
aktersnurra. 
För motor med kort rigg

CE-godkänd / VTT / Eurofins.

...kombinerad med glasfiberbåtens lätta skötsel

Med att använda färgen till traditionella träroddbåtar (som tjära) är detta ett fint alternativ 
till ljusa roddbåtar. Denna färg passar utmärkt till den finska stugmiljön. Till båtarna hör som 
standard  tjärade/ytbehandlade krokbladåror. 

En nypa gammaldags stämning

LÄNGD 4,95 m

BREDD 1,54 m

VIKT 103 kg

PERSONANTAL 4

MOTORREKOMM.  2,5-4 hk 



460 ”terva”

420 ”terva”
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SUVI 460 ”terva”
Suvi 460 är en traditionell roddbåt i savolaxstil med en sand-
hartsköl och med låsbart stuvutrymme. Det är en säker, osänkbar 
båt för stug- och fiskebruk. Formen på skrovet garanterar bättre 
köregenskaper vid bruk av aktersnurra. Den är lätt att ro tom. 
Längre sträckor. För motor med kort rigg.

CE-godkänd / VTT / Eurofins.

SUVI 420 ”terva”
Suvi 420 är en lättare roddbåt av savolaxmodell för stug- och  
fiskebruk. En säker, osänkbar modell som är försedd med 
en kölkonstruktion i harts/sand. 
Väldigt lätt att ro. För motor med kort rigg.

CE-godkänd / VTT / Eurofins.

EFFEKT 1 pers. 2 pers. 

2,5 hk  5 kn 5 kn

STANDARDUTRUSTNING
klykor, kölkonstruktion i harts /sand, tjärade åror 240 cm, 
tömningspropp

EXTRA TILLBEHÖR
sidoräcke 100 cm rfr, sittdynor i polyet.

”TJÄRA” RODDBÅTAR

TEKNISKA DATA

TEKNISKA DATA

FART I KNOPP

LÄNGD 4,60 m

BREDD 1,41 m

VIKT 85 kg

PERSONANTAL 3

MOTORREKOMM.  2,5 hk  

LÄNGD 4,18 m

BREDD 1,41 m

VIKT 75 kg

PERSONANTAL 3 pers.

MOTORREKOMM.  2,5 hk  

STANDARDUTRUSTNING
klykor, kölkonstruktion i harts /sand, avbärarlist i gummi, låsbart 
förvaringsfack, motorbrunn, tjärade åror 240 cm, tömningspropp

EXTRA TILLBEHÖR
hamnpresenning, sidoräcke 100 cm rfr, sittdynor i polyet.

”TJÄRA” RODDBÅTAR



495
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SUVI 495
En väldigt stabil, säker och osänkbar roddbåt för stug- och 
fiskebruk. Formen på skrovet garanterar bättre köregenska-
per vid bruk av aktersnurra. I båten finns ett låsbart stuvut-
rymme och en motorbrunn vilket gör det är lättare 
att använda aktersnurra. 
För motor med kort rigg.

CE-godkänd / VTT /Eurofins.

RODDBÅTAR

STANDARDUTRUSTNING
klykor, kölkonstruktion i harts /sand, avbärarlist i gummi, lackade åror 
270 cm, låsbart förvaringsfack, motorbrunn, tömningspropp

EXTRA TILLBEHÖR
hamnpresenning, sidoräcke 100 cm rfr, sittdynor i polyet.

Roddbåtarnas historiaFÖRR

Idag är det allt vanligare att 
man vill ha en liten akters-
nurra (2-4 hk) i sin roddbåt. 
Det har varit problema-
tiskt att köra båten ensam 
eftersom det lätt går som 
på bilden bredvid, att fören 
stiger och båten tar in vatten 
i aktern och föraren blir våt.

Tack vare en bottenform kan våra modeller SUVI 460 och SUVI 495 SVM också användas 
med aktersnurra. Roddegenskaperna är fortfarande utmärkta och stabiliteten i sidoled har 
förbättras ytterligare. Det är fråga om en väldigt intressant förändring som fört med sig en 
länge efterlängtad förbättring.

NU

HAR DET NÅGONGÅNG HÄNT DIG ATT.....SÅHÄR?

TEKNISKA DATA

FART I KNOPP

EFFEKT 1 pers. 2 pers. 

4 hk    6 kn    8 kn

LÄNGD 4,95 m

BREDD 1,54 m

VIKT 103 kg

PERSONANTAL 4

MOTORREKOMM.  2,5-4 hk 



465
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SUVI 465
Är det problematiskt att förvara roddbåten eller vill du kanske 
inte dra upp båten på land varje gång du använt den?

I Suvi 465 töms vattnet från båten medan den flyter i vattnet. 
Kom bara ihåg att dra ut dyvikan.
En roddbåt med brett användningsområde som kan utrustas 
med en liten motor och som också kan användas för parrodd. 
Båten är även planerad för drift med elmotor med en batterilåda 
som standard.
Även tillgänglig i brun färg, “tjära”.

CE-godkänd / VTT /Eurofins.

STANDARDUTRUSTNING
klykor, kölkonstruktion i harts /sand, avbärarlist i gummi, löstagbar 
mittbänk, lackade åror 240 cm, låsbart förvaringsfack, motorbrunn, 
tömningspropp, öskar

EXTRA TILLBEHÖR
hamnpresenning, sidoräcke 100 cm rfr, sittdynor i polyet.

Roddbåt med regnvattenläns

RODDBÅT MED SJÄLVTÖMNING

TEKNISKA DATA

FART I KNOPP

EFFEKT 1 pers. 2 pers. 

2,5 hk   5 kn   5 kn

LÄNGD 4,65 m

BREDD 1,42 m

VIKT 110 kg

PERSONANTAL 3

MOTORREKOMM.  3,5 hk 
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Nu med låsbart stuvutrymme. Suvi 460 är en traditionell roddbåt i 
savolaxstil med en sandhartsköl. Det är en säker, osänkbar båt för 
stug- och fiskebruk. Formen på skrovet garanterar bättre köregenska-
per vid bruk av aktersnurra. 
Den är lätt att ro tom. längre sträckor.

CE-godkänd / VTT / Eurofins.

Suvi 420 är en lättare roddbåt av savolaxmodell för stug och fis-
kebruk. En säker, osänkbar modell som är försedd med 
en kölkonstruktion i harts/sand. 
Väldigt lätt att ro. 
För motor med kort rigg.

CE-godkänd / VTT / Eurofins.

STANDARDUTRUSTNING
klykor, kölkonstruktion i harts /sand, avbärarlist i gummi, lackade 
åror 240 cm, låsbart förvaringsfack, motorbrunn, tömningspropp

EXTRA TILLBEHÖR
hamnpresenning, sidoräcke 100 cm rfr, sittdynor i polyet.

STANDARDUTRUSTNING
klykor, kölkonstruktion i harts /sand, lackade åror 240 cm, 
tömningspropp

EXTRA TILLBEHÖR
sidoräcke 100 cm rfr, sittdynor i polyet.

RODDBÅTAR

TEKNISKA DATA

TEKNISKA DATA

EFFEKT 1 pers. 3 pers. 

2,5 hk   5 kn   5 kn

LÄNGD 4,60 m

BREDD 1,41 m

VIKT 85 kg

PERSONANTAL 3

MOTORREKOMM.  2,5 hk 

LÄNGD 4,18 m

BREDD 1,41 m

VIKT 75 kg

PERSONANTAL 3

MOTORREKOMM.  2,5 hk 

FART I KNOPP
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52

48

42

STANDARDUTRUSTNING
klykor, kölkonstruktion i harts /sand, avbärarlist i gummi, lackade 
åror 270 cm, låsbart förvaringsfack 2 st., tömningspropp

EXTRA TILLBEHÖR
hamnpresenning, sidoräcke 100 cm rfr

STANDARDUTRUSTNING
klykor, kölkonstruktion i harts /sand, avbärarlist i gummi, lacka-
de åror 270 cm, låsbart förvaringsfack 2 st., tömningspropp

EXTRA TILLBEHÖR
hamnpresenning, sidoräcke 100 cm rfr

STANDARDUTRUSTNING
klykor, kölkonstruktion i harts /sand, avbärarlist i gummi, lacka-
de åror 240 cm, låsbart förvaringsfack 2 st., tömningspropp

EXTRA TILLBEHÖR
hamnpresenning, sidoräcke 100 cm rfr

Två låsbara förvaringsutrymmen, den mittersta sittplatsen är samtidigt 
en löstagbar förvaringslåda. Standardårorna har vinklade blad och fär-
gen är grå, vilket gör att de passar in i båtens färg. Den rekommendera-
de motoreffekten för 52 ”kelo” är max. 5 hk.  För en kortriggad motor.

CE-godkänd / VTT / Eurofins.

Två låsbara stuvutrymmen, den mittersta sittplatsen är samtidigt 
en löstagbar förvaringslåda.  Standardårorna har vinklade blad och 
färgen är grå, vilket gör att de passar in i båtens färg. Den rekommen-
derade motoreffekten för 48 ”kelo” är max. 4 hk. 
För kortriggad motor.

CE-godkänd / VTT / Eurofins.

Två låsbara förvaringsutrymmen, den mittersta sittplatsen är 
samtidigt en löstagbar förvaringslåda. Standardårorna har 
vinklade blad och färgen är grå, vilket gör att de passar in 
i båtens färg. 
Den rekommenderade motoreffekten för 42 ”kelo” är max. 2,5 hk. 
För en kortriggad motor.

CE-godkänd / VTT / Eurofins.

RODDBÅTAR

RODDBÅTAR

RODDBÅTAR

TEKNISKA DATA

LÄNGD 5,20 m

BREDD 1,48 m

VIKT 140 kg

PERSONANTAL 4

MOTORREKOMM. 5 hk

FART I KNOPP

EFFEKT 1 pers. 2 pers. 4 pers.

5 hk 7 kn 8 kn 6 kn

TEKNISKA DATA

LÄNGD 4,80 m

BREDD 1,48 m

VIKT 115 kg

PERSONANTAL 4

MOTORREKOMM. 4 hk

FART I KNOPP

EFFEKT 1 pers. 2 pers. 3 pers.

4 hk 6 kn  7 kn 5 kn

TEKNISKA DATA

LÄNGD 4,20 m

BREDD 1,40 m

VIKT 106 kg

PERSONANTAL 3

MOTORREKOMM. 2,5 hk

FART I KNOPP

EFFEKT 1 pers. 2 pers. 3 pers.

2,5 hk 5 kn  5 kn 4 kn

Suvi ”kelo”-båtarna är mångsidiga kölförsedda båtar 
för stugan.

De är lättrodda och fungerar även bra  med motor. Båten har en tvåskals-
konstruktion och det finns luft mellan skalen i flytutrymmet.  Den inre 
bottnen och sittområdena är uppruggade.  Två låsbara förvaringsutrymmen, 
den mittersta sittplatsen är samtidigt en löstagbar förvaringslåda.  
Standardårorna har vinklade blad och färgen är grå, vilket gör att de passar 
in i båtens färg.



26

TILLÄGGSUTRUSTNING

Självtömning av regnvatten betyder att regnvatten töms automatiskt då båten flyter i 
vattnet utrustad med maximimotor, full bränsletank, batteri och till båten hörande 
utrustning utan personer ombord. Vattnet töms då bottenproppen lämnas öppen.

BILDEN visar SUVI 50 Duo i liggande i vattnet med bottenproppen öppnad. Båten
är utrustad med en 110 kg motor, full bränsletank och 70 Ah batteri. Vattnet håller sig inom 
fördjupningen för bottenproppen, och vatten som regnar in i båten rinner ut genom hålet.

VAD BETYDER SJÄLVTÖMNING AV REGNVATTEN?

FÖRVARINGSPRESENNINGAR

Räcken i fören rfr

Räcke 200 cm rfr

Vindruta
Rostfri båge 
för vindruta

Akterräcke rfr

PRESENNINGAR FÖR KÖRNING

Passar för modeller: 47 Duo, 50 Duo ja 57 Duo

SUVI utrustning paket
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SPRAYHOOD

Fenderställning Flaskhållare

TILLÄGGSUTRUSTNING

SITTDYNOR SYNT.POLYET. 

DYNSERIER

VATTENSKIDBÅGE

STÄVSTEGE

STÄLLNINGAR
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