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För sommarens utflykter och familjenöjen är Suzumar gummibåtar utmärkta. Dessa suveränt smidiga båtmodeller kom-
binerade med Suzukis 4-takts utombordsmotorer blir enkla att handha och helt oemotståndliga. 

NYHETER

310 FD
310 FDJ

350 FD
350 FDJ

Detta är en ny serie ribbåtar med dubbelbotten vilket innebär att båtarna har en plan durk. 
Dessutom finns ett stuvutrymme i fören. 

DS-310 FD och DS-350 FD är avsedda för motor med rorkult. DS-310 FDJ och DS-350 
FDJ är förberedda för montage av jockeysäte. Läs mer på sidan 5.
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Vi kan nu introducera årets stora nyhet! 5 års garanti på Suzuki 
utombordsmotorer. Vår nya garanti innebär ett bekymmersfritt 
ägande och trygghet för dig som kund. Många yrkesanvändare 
såsom t.ex. fiskeguider och ribcharterföretag, väljer Suzuki 
utombordare på grund av driftsäkerheten och prestandan. 

Till 2008 inför vi en 5-års motorgaranti 
på samtliga av våra utombordsmotorer. 
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Fördelarna med en uppblåsbar båt är många. De är lätt att transportera, enkel att förvara och har 
samtidigt mycket goda sjöegenskaper.



420VIB 350VIB 310VIB

Tuberna på 310VIB, 350VIB 
och 420VIB är tillverkade av 
ett extra kraftigt treskikts-
PVC med breda gummistråk. 
Skrovet är tillverkat av tjock 
polyesterfylld väv med dub-
belvägg och ett yttre lager 
av mycket tålig, slitstark och 
friktionsbeständig Shaferväv. 
Allt detta tillsammans gör en 
utmärkt hållbarhet.

När den inbyggda durken i V-
skrovet på VIB-modellerna är 
uppblåst får man den styrka 
och styvhet som vanligen för-
knippas med konventionella 
båtar med glasfiberarmerad 
plast (GRP). V-skrovet ger en 
otroligt bra stabilitet vid alla 
hastigheter och förhållanden. 

Durken har förlängda upp-
blåsbara trimplan bakom 
akterspegeln vilket bidrar till 
att båten planar snabbt och 
får utmärkt ritningsstabilitet. 
Dessutom ger V-durken en 
extra flytförmåga vid akter-
spegeln så att större motorer 
kan monteras på vid efter 
önskemål.

Längd (mm) 3100

Invändig längd (mm) 2130

Bredd (mm) 1560

Tubdiameter (mm) 435

Rek. motor (hk) 4-10

Akterspegelshöjd (mm) 410

Torrvikt (kg) 31,46

Luftkammare 3+2

Max antal personer 3

Max lastkapacitet (kg) 620

Durktyp
Uppblåst
högtryck

Längd (mm) 4180

Invändig längd (mm) 2010

Bredd (mm) 2880

Tubdiameter (mm) 950

Rek. motor (hk) 10-25

Akterspegelshöjd (mm) 410

Torrvikt (kg) 61

Luftkammare 3+2

Max antal personer 7

Max lastkapacitet (kg) 1316

Durktyp
Uppblåst
högtryck

Längd (mm) 3560

Invändig längd (mm) 2380

Bredd (mm) 1720

Tubdiameter (mm) 450

Rek. motor (hk) 6-15

Akterspegelshöjd (mm) 410

Torrvikt (kg) 43,37

Luftkammare 3+2

Max antal personer 5

Max lastkapacitet (kg) 900

Durktyp
Uppblåst
högtryck

VIB-båtar
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310RIB 270RIB
Längd (mm) 3090 Akterspegelshöjd (mm) 392

Invändig längd (mm) 2200 Torrvikt (kg) 48

Bredd (mm) 1520 Luftkammare 3

Tubdiameter (mm) 420 Max antal personer 3,5

Rek. motor (hk) 4-15 Max lastkapacitet (kg) 600

Durktyp Glasfiber

Längd (mm) 2680 Akterspegelshöjd (mm) 392

Invändig längd (mm) 1880 Torrvikt (kg) 42

Bredd (mm) 1540 Luftkammare 3

Tubdiameter (mm) 415 Max antal personer 3

Rek. motor (hk) 4-9.9 Max lastkapacitet (kg) 510

Durktyp Glasfiber

270RIB och 310RIB är ett rent nöje att hantera ute på sjön. Båda båtmodellerna har dubbelgjutet skrov i 
glasfiberarmerad plast. Tuben är tillverkad av samma högkvalitativa material som Suzumars traditionella 
gummibåtar. För samma höga standard är de också utrustade med ett slitstarkt akterspegelsskydd, förtöj-
ningsringar och lyftöglor i rosfritt stål, fånglina, toft, åror, fotpump, reparationssats och förvaringsväska. 

RIB-båtar

350 FD 350 FDJ
Nyhet

Längd (mm) 3480 Akterspegelshöjd (mm) 392

Invändig längd (mm) * Torrvikt (kg) 73

Bredd (mm) 1760 Luftkammare 3

Tubdiameter (mm) * Max antal personer 4

Rek. motor (hk) 15 Max lastkapacitet (kg) 600

Durktyp Glasfiber

310 FD 310 FDJ
Nyhet

Längd (mm) 3080 Akterspegelshöjd(mm) 392

Invändig längd (mm) * Torrvikt (kg) 58,4

Bredd (mm) 1540 Luftkammare 3

Tubdiameter (mm) * Max antal personer 4

Rek. motor (hk) 15 Max lastkapacitet (kg) 500

Durktyp Glasfiber

Vår nya serie ribbåtar har dubbelbotten 
vilket innebär att båtarna har en plan 
durk. Dessutom finns ett stuvutrymme 
i fören.

DS-310 FD och DS-350 FD är avsedda 
för motor med rorkult och DS-310 
FDJ och DS-350 FDJ är förberedda för 
montage av jockeysäte. Jockeysätet 
har sittplats för 2 personer.

Längd (mm) 1350

Bredd (mm) 500

Torrvikt (kg) 13,5

Max antal personer 2

Jockeysäte
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390AL 360AL 320AL 290AL
Längd (mm) 3790

Invändig längd (mm) 2545

Bredd (mm) 1730

Tubdiameter (mm) 450

Rek. motor (hk) 6-25

Akterspegelshöjd (mm) 380

Torrvikt (kg) 68,9

Luftkammare 3+1

Max antal personer 5,5

Max lastkapacitet (kg) 700

Durktyp Aluminium

Längd (mm) 3560

Invändig längd (mm) 2380

Bredd (mm) 1730

Tubdiameter (mm) 450

Rek. motor (hk) 6-15

Akterspegelshöjd (mm) 380

Torrvikt (kg) 66,9

Luftkammare 3+1

Max antal personer 5

Max lastkapacitet (kg) 700

Durktyp Aluminium

Längd (mm) 3180

Invändig längd (mm) 2080

Bredd (mm) 1540

Tubdiameter (mm) 430

Rek. motor (hk) 4-15

Akterspegelshöjd (mm) 380

Torrvikt (kg) 51,7

Luftkammare 3+1

Max antal personer 4,5

Max lastkapacitet (kg) 620

Durktyp Aluminium

Längd (mm) 2895

Invändig längd (mm) 1825

Bredd (mm) 1545

Tubdiameter (mm) 425

Rek. motor (hk) 4-9.9

Akterspegelshöjd (mm) 380

Torrvikt (kg) 46,6

Luftkammare 3+1

Max antal personer 4

Max lastkapacitet (kg) 500

Durktyp Aluminium

Dessa båtmodeller är riktiga familje- 
och fritidsgummibåtar. 

AL-modellerna med aluminiumdurk 
tillsammans med den uppblåsbara 
kölen ger en imponerande stabilitet, 
kontroll och prestanda. 

De är byggda för hårda utmaningar 
och är därför utrustade med förtöj-
ningsringar av rostfritt stål, trätoft, 
åror, fotpump, reparationssats och 
bärväska. 

AL-båtar
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En egenskap som alla Suzumar gum-
mibåtar innehar är de tre separata 
luftkamrarna, dessa ökar säkerheten 
till sjöss avsevärt. Ett noggrant utfört 
utvecklingsarbete har resulterat i 
båtar som är användarvänliga, har 
god stabilitet och är ett rent nöje att 
köra.



265

230

225

Längd (mm) 2705 Akterspegelshöjd (mm) 380

Invändig längd (mm) 1710 Torrvikt (kg) 31,6

Bredd (mm) 1530 Luftkammare 3+2

Tubdiameter (mm) 425 Max antal personer 3,5

Rek. motor (hk) 4-8 Max lastkapacitet (kg) 550

Durktyp Uppblåst

Längd (mm) 2280 Akterspegelshöjd (mm) 380

Invändig längd (mm) 1350 Torrvikt (kg) 25,6

Bredd (mm) 1335 Luftkammare 3+2

Tubdiameter (mm) 365 Max antal personer 2,5

Rek. motor (hk) 2.5-5 Max lastkapacitet (kg) 400

Durktyp Uppblåst

Längd (mm) 2270 Akterspegelshöjd (mm) 380

Invändig längd (mm) 1460 Torrvikt (kg) 26,2

Bredd (mm) 1340 Luftkammare 3

Tubdiameter (mm) 350 Max antal personer 2,5

Rek. motor (hk) 2.5 Max lastkapacitet (kg) 300

Durktyp Lattedurk

Småbåtar

Förra årets nyhet, Suzumar 225, är en kompakt 
jolle som gör den till en idealisk tenderbåt som 
är mycket lätt att transportera och förvara – 
speciellt när utrymme är dyrbart. Båten rullas in 
i en smart väska för lagring och/eller transport. 
Den starka durken av träribbor ger båten en god 
stabilitet. 

Båten har goda egenskaper såsom lyftringar i 
akterspegel och på tuber i rostfritt stål, akter-
spegel av trä med hög hållfastighet, rephandtag 
runt om, lackad trätoft och lackade träribbor 
i durken. Ett par åror och fotpump följer med 
som standard.

230 är en lätt 2,3m lång båt med uppblåsbar 
köl och durk som ger en dämpad komfortabel 
färd. Idealisk som tenderbåt för upp till två 
passagerare. Upplevelsen blir fulländad får man 
när man sätter på en Suzuki på akterspegeln. 
Rekommenderad max motorstyrka är 5 hk.
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Den snabba, moderna gummibåten 265 med 
uppblåsbar köl och durk har plats för tre personer 
ombord. 265 är en robust, stilig och lätt tenderbåt 
som enkelt kan förvaras eller transporteras i den 
smarta väskan. När man kombinerar båten med en 
Suzuki utombordare blir nöjsamheten fulländad.

Suzumars tre minsta 
båtar är perfekta 
transportbåtar på 
korta sträckor. 265 
och 230 med upp-
blåsbar durk samt 
minsta modellen 225 
med lattedurk. 



Din Suzumar återförsäljare:

Vi kan nu introducera årets stora nyhet! 5 års garanti 
på Suzuki utombordsmotorer. Vår nya garanti innebär 
ett bekymmersfritt ägande och trygghet för dig som 
kund. Många yrkesanvändare såsom t.ex. fiskeguider och 
ribcharterföretag, väljer Suzuki utombordare på grund av 
driftsäkerheten och prestandan. 

KGK Suzuki AB, Sollentuna
förbehåller sig rätten att utan föregående avisering ändra på utrustning, färger, priser, material och andra objekt för att passa lokala 
förhållanden. Varje modell kan upphöra utan avisering. Kontakta din återförsäljare om eventuella ändringar. Faktiska färger kan 
skilja sig mot denna broschyr. Med reservation för feltryck. Layout & Produktion: KGK Suzuki AB/Reklam  Best.nr: R422008

Med Suzuki-kortet kan du på ett enkelt och bra sätt 
finansiera ditt Suzukiköp!

Med kortet kan du lägga upp till 72 månaders delbetal-
ning! Du kan också välja upp till 12 månaders räntefri 
betalning! Kortet kostar inget att inneha och du ansöker 
om det online på vår hemsida eller hos din närmaste 
Suzuki-återförsäljare.

SUZUKI KORTET 5 ÅRS MOTORGARANTI

www.suzuki.se


