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Livet till sjöss. Vad är det som gör att det utövar en sådan tidlös dragningskraft på så många 
av oss? Är det kanske just det faktum att det drar till sig en sådan variation av människor och 
individer, eller att det erbjuder så många olika möjligheter? För där finns umgänget i båtklub-
ben, attraktionen i urkraften och skönheten i den gråa och upprörda sjön. Där finns stillheten i 
de avskilda vikarna och glädjen när näten vittjas. Fartfylldheten i vattensporter som vattenskid-
åkning och wakeboarding. Där finns barfotavandringar över solvarma hällar med picnickorgen 
i hand, och vildmarksupplevelsen med spö och rulle, tält och sovsäck.

Vad du än föredrar så tar vi dig dit. Dit ut. Till den allt sällsyntare och därigenom allt mer efter-
traktade avskildhet som sjö och kust erbjuder. Till ett umgänge själsfränder emellan som till 
fullo vet att uppskatta båtlivets finare poänger. Dit ut där äventyret fortfarande råder och na-
turen sätter agendan. Och samtidigt en säker färd mellan trygga hamnar i pittoreska och ofta 
undersköna omgivningar och landskap, vilka många erbjuder livsnjutningar i lika ombonade 
som eleganta miljöer. Som för att riktigt tydliggöra kontrasten mellan vattnets öppna och ibland 
oberäkneliga ytor, och landbackens varma trygghet.

För livet på sjön är ett annat liv. Ett liv som för de flesta av oss betyder en lika tydlig som väl-
kommen kontrast till en – om inte nödvändigtvis grå – så i alla fall en ofta alltför bekant vardag. 
Att äga en Crescentbåt är att lämna vardagen bakom sig, såväl fysiskt som mentalt. Och att 
köra en Crescent är att lämna vardagen bakom sig – fysiskt, mentalt och säkert.

CRESCEnT BOATS – TAkES yOu THERE

FÖR ETT AKTIVT LIV TILL HAVS!



nEW: CRESCEnT 630 DC

CRESCEnT 630 DC

Vägen ut på vattnet har blivit snabbare, enklare och bekvämare! Vår nya day-
cruiser 630 DC är framtagen för att möta den moderna människans behov, krav 
och önskemål på ett aktivt båtliv. Valfriheten är stor. 630 DC finns som både 
inombordare och utombordare, allt för att tilltala både dom fartsugna frihets-
törstarna och familjen som vill ha en skön dag på havet utan att ge avkall på 
bekvämlighet, snabbhet och säkerhet. 

Förarplatsen är bekväm och överskådlig för fart, navigation och säkerhet. Här 
finns gott om plats för exempelvis GPS, ekolod etc. Stereo med mp3 och hög-
talare är standard. Boglyktorna ger bra sikt nattetid. Här finns stora ytor för 
avkoppling och soffan kan fällas ut och bli en skön sunbed. I sittbrunnen finns 
även ett litet kök. nere i kabinen finns bra utrymmen med sköna bäddar för 
övernattning och många praktiska fack. Fördäcket är rymligt och underlättar 
för en enkel och säker ombordstigning.

Crescent 630 DC är en modern daycruiser för där dagens alla krav på funktion, 
komfort och säkerhet är uppfyllda.

konstruktör: Cremo Produktions AB
För ytterligare information www.crescent-boats.se

En DAyCRuISER MED SunT FÖRnuFT!
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Längd: 6,16 m
Bredd: 2,35 m
Vikt: ca 770 kg
max motor:  112 kW/150 hk
max BeLastning:  6 pers/725 kg

crescent t-rex V-23
t-rex V-23 är en modern daycruiser med 
personlig stil. med sin väl tilltagna v-
botten går t-rex mjukt och stabilt i sjön. 
Bekvämlighet är med de två bekväma sto-
larna och den stora u-soffan,  känneteck-
nande för t-rex. de höga grabbräckena 
och den stora dörröppningen i frontrutan 
gör ombordstigningen lätt och säker. or-
dentliga stuvfack, vattenskyddad radio, 
mp3 och cd-spelare och väl tilltagen 
bränsletank ca 150 l. För övernattning 
finns kojplatser i förpiken.
konstruktör: pelle petersson.

Längd:  6,16 m
Bredd:  2,35 m
Vikt:  ca 770 kg
max motor:  112 kW/150 hk
max BeLastning:  6 pers/910 kg

crescent 620 br
crescent 620 Br är en modern uppdate-
ring av crescent dorado V-23 med nya bog- 
räcken, ny ruta och ny instrumentpanel. 
gps, ekolod, radio med cd och mp3 och 
högtalare är standard. som extra tillbehör 
kan man köpa till sittbänkar, som man kan 
lägga i fören för att få flera sittplatser.
konstruktör: pelle petersson.

Längd:  5,50 m
Bredd:  2,10 m
Vikt:  ca 510 kg
max motor:  45 kW/60 hk
max BeLastning: 6 pers/740 kg

crescent 535 classic
en klassiker med väl tilltagen fribordshöjd 
och plats för hela familjen i den rymliga 
kajutan. För din säkerhet är det breda 
skarndäcket vinklat mot båten och försett 
med halkmönster. Båten är utrustad med 
stuvfack både i för och akter, innertak 
med belysning och styrpulpet av nyare 
modell.
classic 535 är en båt med brett använd-
ningsområde, där crescentkvalitén är ex-
tra tydlig. Babord styrpulpet är förberedd 
för en 12 V kylbox och i ruffen finns det 
plats för en porta potti.
konstruktör: pelle petterson.

ALLROUNDDAYCRUISER/HT / FISKE

Längd: 7,40 m
Bredd: 2,72 m
Vikt: ca 1255 kg
max motor:  29,8 kW/40 hk
max BeLastning:  8 pers/1145 kg

allure 26
allure 26 är en 26 fots båt med en klas-
sisk slups robusta utseende och dess 
lugna, trygga gång. en stabil och rymlig 
båt som är godkänd för 8 personer.  allure 
26 har en inbyggd 40 hk utombordsmotor 
och är förberedd för bogpropeller. Båten 
har rejäla stuvfack och ankarbox. toalett 
är standard.
konstruktör: cremo produktions aB.

Längd:  6,30 m
Bredd:  2,60 m
Vikt:  ca 800 kg
max motor:  19 kW/25 hk
max BeLastning:  7 pers/860 kg

allure 21
allure 21 är en deplacementbåt med ut-
ombordsmotor. Lätt att manövrera i låga 
farter och vid backning. Båten har en 
spännande inredning med styrpulpet och 
träratt, rostfria grabbräcken, durk med 
inlägg av teaklaminat och lanternor. ca-
pen på båten är extra tillbehör. kan köpas 
monterad på båten vid leverans. Båten 
finns även med blått skrov.
konstruktör: cremo produktions aB.

Längd:  4,97 m
Bredd:  2,12 m
Vikt:  ca 415 kg
max motor:  6 kW/8 hk
max BeLastning:  6 pers/520 kg

allure 17
en stor fördel med allure 17 är att den är 
liten nog att transportera efter en med-
elstor bil, samtidigt som den är stor nog 
att låta familj och vänner följa med på 
en dagstur. allure 17 ligger bra i sjön och 
är behaglig i måttliga hastigheter. styr-
pulpet, träratt, bad- och räddningsstege 
samt lanternor är några av båtens stan-
dardtillbehör.
konstruktör: cremo produktions aB.

Längd:  5,92 m
Bredd:  2,46 m
Vikt:  ca 930 kg
max motor:  11,2 kW/15 hk
max BeLastning: 6 pers/690 kg

allure 19
allure 19 är helt perfekt för dagsutflykter 
bland kobbar och skär. risken är bara att 
det kan bli en vana, allure 19 är nämli-
gen en behaglig och lättsam båt med bra  
köregenskaper. 
standardutrustad med bl.a. styrpulpet, 
lanternor, grabbräcken, brandsläckare, 
bord och automatisk elektrisk länspump. 
Bad- och räddningsstegen ingår också. 
konstruktör: cremo produktions aB.

Längd:  6,16 m
Bredd:  2,35 m
Vikt:  ca 830 kg
max motor:  101 kW/135 hk
max BeLastning:  4/6 pers/855 kg

crescent Virgo V-23
Bara en sådan detalj som att den heltäck-
ta hytten är placerad åt styrbordssidan 
för att ge passage till fördäck på babord-
sidan gör Virgo V-23 till en mycket person-
lig båt. rejält lastutrymme under durken, 
pentrymodul i hytten för en enkel måltid 
när sjön suger och övernattningsmöjlig-
heter i kojplatser under fördäck. Virgo 
V-23 är utrustad med fast tank och hy-
draulstyrning. som extra tillbehör finns en 
vinklad soffa för bekväma sittplatser ute 
i brunnen.
konstruktör: pelle petterson.
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Längd:  5,51 m
Bredd:  2,10 m
Vikt:  ca 480 kg
max motor:  45 kW/60 hk
max BeLastning: 4 pers/560 kg

crescent 552 bJÖrnen
gillar du jakt och fiske är detta den per-
fekta båten för dig. Björnen är rymlig 
och stabil med självlänsande durk, med 
integrerad styrpulpet och med vindruta. 
i standardutrustningen ingår självläns-
system, styrsats, vindskärm med rostfritt 
handtag runt om, brandsläckare och fast 
tank på ca 70 liter. Båten väger 480 kg 
utan motor och är godkänd för 4 personer. 
konstruktör cremo produktions aB.

Längd:  5,51 m
Bredd:  2,10 m
Vikt:  ca 520 kg
max motor:  45 kW/60 hk
max BeLastning:  4 pers/560 kg

crescent
552 pikemaster
pikemaster är baserad på vår klassiska 
båt Björnen, och har försetts med en mitt-
styrpulpet och en stol. den går att få med 
eller utan en 70 liters fast tank. det finns 
även möjlighet att att montera en elmo-
tor i fören och en i aktern för specialfiske 
(vertikalfiske).  Vidare är det också möjligt 
att montera en extra stol i fören. som ex-
tra tillbehör finns en akter- eller trollingre-
ling. pikemaster lämpar sig för fiske såväl 
i insjöar som  ute på havet.
konstruktör: cremo produktions aB.

STYRPULPET

Längd: 5,28 m
Bredd: 1,96 m
Vikt: ca 550 kg
max motor:  67,1 kW/90 hk
max BeLastning:  6 pers/750 kg

crescent
stingray entré V-20
stingray V-20 bjuder på körglädje och 
många knop. med sitt v-formade skrov på 
20 grader går båten mjukt även om det 
är lite sjö.
stuvfack som rymmer det du kan tänkas 
behöva för en dagstur hittar du i durken 
och i bänkarna. den fasta tanken på  
ca 100 liter, hydraulstyrningen och  
dynsatsen till akterbänken ingår i  
standardutrustningen. 
en enklare version är stingray entré V-20 
utan fast tank och dynsats.
konstruktör cremo produktions aB.

Längd:  5,18 m
Bredd:  2,03 m
Vikt:  ca 400 kg
max motor:  45 kW/60 hk
max BeLastning:  6 pers/725 kg

crescent 518 arrow
en trevlig bekantskap med lättdrivet 
skrov. arrow är en mittpulpetbåt som bju-
der på smarta lösningar och ett sportigt 
utseende. passar alldeles utmärkt för 
mindre motorer (40-50 hk). praktiskt för-
varingsutrymme som passar för allt från 
lanternstång till nycklar och mobiltelefon. 
Flera stuvfack, brandsläckare, själv-
länssystem, grabbräcken, styrsats med 
sportratt och bad- och räddningsstege 
ingår i standardutrustningen. arrow är en 
egen konstruktion som vi är stolta över.
konstruktör: cremo produktions aB.

Längd:  5,14 m
Bredd:  1,95 m
Vikt:  ca 390 kg
max motor:  45 kW/60 hk
max BeLastning: 5 pers/550 kg

crescent 506
du väljer själv om du vill ha crescent 506 
utrustad med två extra kuber som sitt-
plats. det beror helt enkelt på vad du skall 
använda din båt till. crescent 506 har v-
format skrov och i standardutrustningen 
ingår bad- och räddningsstege, styrpulpet 
med vindruta, brandsläckare och huvud-
strömbrytare. i akterspegeln finns plats 
för montering av en mindre extramotor. 
konstruktör: pelle petterson.

Längd:  4,88 m
Bredd:  2,03 m
Vikt:  ca 370 kg
max motor:  45 kW/60 hk
max BeLastning:  6 pers/580 kg

crescent 491 sc
en stor och rymlig styrpulpetbåt med 
självlänsande durk. de släta och långa 
sittbänkarna på båda sidorna är rejält 
tilltagna i både bredd och höjd, så att 
man får ett utomordentligt ryggstöd.  
Under det breda fördäcket finns en  
dränerad ankarbox.
konstruktör: pelle petterson.

Längd:  4,88 m
Bredd:  2,03 m
Vikt:  ca 435 kg
max motor:  45 kW/60 hk
max BeLastning:  6 pers/580 kg

crescent 491 br
491 Br är en sportig, elegant och säker 
modell i 5 metersklassen. komforten är 
suverän för både förare och passage-
rare. ett stort stuvfack under durken är 
lämpligt för vattenskidor, utrustningar,  
paddel etc.
konstruktör: pelle petterson.

STYRPULPET

Längd: 4,88 m
Bredd: 2,03 m
Vikt: ca 430 kg
max motor:  45 kW/60 hk
max BeLastning:  6 pers/700 kg

crescent primo
Låt solen gassa eller låt det komma en 
skur! det gör egentligen inget, för primo 
kan utrustas för både det ena och det 
andra. med extra dynor får du ett härligt 
soldäck och med ett akterkapell är du 
skyddad mot vind och väta. primo är en 
styrpulpetbåt med goda egenskaper, kon-
struerad av pelle petterson. Fräck design 
och stora ytor ger primo en extra person-
lighet. Bad- och räddningsstege, förpulpit 
med integrerade grabbräcken, lanternor 
och självläns ingår som standard.
konstruktör: pelle petterson.
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FÖR KUSTSTYRPULPET / FÖR KUST

Längd:  4,70 m
Bredd:  1,80 m
Vikt:  ca 290 kg
max motor:  22,4 kW/30 hk
max BeLastning:  7 pers/655 kg

crescent 465 trader
crescent 465 trader är populär, stilren, 
klassisk och användbar till det mesta. 
rejäla stuvfack där fiskeutrustningen får 
plats, prylfack vid den integrerade styr-
pulpeten, automatisk elektrisk länspump. 
Över 500 kg, eller sju personer om man så 
vill, lastar 465 trader och med sitt höga 
fribord känns båten extra tillförlitlig. Vill 
du använda muskelkraft kommer båtens 
nedsänkta årklykfästen väl till pass. 
Vindruta till fördäcket, olika kapell och 
akterhytt är några av de tillbehör vi kan 
erbjuda.
konstruktör: hans reich.

Längd:  4,49 m
Bredd:  1,86 m
Vikt:  ca 265 kg
max motor:  26 kW/35 hk
max BeLastning: 6 pers/550 kg

crescent cosmos
cosmos är den lilla men stora båten som 
ger fart, action och massor av körglädje! 
en integrerad styrpulpet och ett väl 
designat skrov ger båten ett tufft utse-
ende. crescent cosmos är både en fräck  
ungdomsbåt och en stadig utflyktsbåt  
för familjebruk.
konstruktör: cremo produktions aB.

Längd: 4,70 m
Bredd: 1,80 m
Vikt: ca 240 kg
max motor:  22,4 kW/30 hk**

max BeLastning:  7 pers/650 kg
** om Båten UtrUstas med styrpULpet

crescent flexi
crescent Flexi är en prisvärd kvalitetsbåt 
med god sidostabilitet och ett lättdri-
vet skrov. det är en mycket rymlig och 
praktisk båt med en automatisk elektrisk 
länspump som standard. som extra till-
behör finns bland annat sidostyrpulpet 
och vindskärm.
konstruktör: cremo produktions aB.

Längd:  3,75 m
Bredd:  1,49 m
Vikt:  ca 215 kg
max motor:  19 kW/25 hk
max BeLastning:  3 pers/370 kg

crescent 381 free time
Vi tycker att namnet passar riktigt bra. 
detta är verkligen en båt för fritid, för 
sköna turer när vattnet lockar. sportig och 
fräck ungdomsbåt. Välutrustad med  t.ex. 
fördäckspulpit med integrerade handtag, 
lanternor, styrsats med sportratt, brand-
släckare, räddningssteg, självlänssystem 
och pollare. som alla crescentbåtar är 
381 Free time en kvalitétsbåt som känns 
trygg både att äga och att använda.
konstruktör: cremo produktions aB.

Längd:  5,60 m
Bredd:  2,08 m
Vikt:  ca 360 kg
max motor:  37 kW/50 hk**

max BeLastning:  6 pers/790 kg
** om Båten UtrUstas med styrpULpet

crescent 551 panda
551 panda är en stabil båt med stor, ren 
durk. Utmärkt för fisketuren eller när du 
behöver ta ut grejor till stugan.
sidstabiliteten på denna båt är en trygg-
hetsfaktor vid t.ex. upptagning av garn. 
551 panda har infällda årklyksfästen, 
bad- och räddningsstege och goda för-
varingsutrymmen. Båten är förberedd för 
mittpulpet genom kanalen för styr- och 
reglagekablar under durken. som extra 
tillbehör kan vi erbjuda akterhytt, vind-
ruta på fördäck, kapell och styrpulpeter i 
olika modeller.
konstruktör: hans reich.

Längd:  4,76 m
Bredd:  1,70 m
Vikt:  ca 200 kg
max motor:  3,7 kW/5 hk
max BeLastning:  5 pers/410 kg

crescent 470 lången
det finns stunder då man bara vill glida 
fram helt ljudlöst, låta vågorna skvalpa 
mot fören och känna hur båten svarar vid 
varje årtag. precis så är det med Lången, 
en klinkbyggd eka som bland annat pas-
sar perfekt för nätfiske. de löstagbara 
tofterna ger extra utrymme och de ned-
sänkta årklyksfästena förhindrar att nätet 
hänger upp sig. det främre stuvfacket kan 
bli fiskesump eller fungera som ballast-
tank. åror ingår. 
konstruktör: cremo produktions aB.

Längd: 4,03 m
Bredd: 1,67 m
Vikt: ca 130 kg
max motor:  11,2 kW/15 hk
max BeLastning:  5 pers/410 kg

crescent 405
crescent 405 är en oöm och rymlig båt 
med lastförmåga för hela 5 personer. ett 
praktiskt handtag i fören gör det lätt att 
dra upp båten på stranden. 405:an går 
att komplettera med styrpulpet, om man 
vill ha säker körning i högre farter. kort 
sagt - crescent 405 är den perfekta som-
marstugebåten!
konstruktör: hans reich.

Längd:  4,62 m
Bredd:  2,00 m
Vikt:  ca 290 kg
max motor:  22,4 kW/30 hk**

max BeLastning:  6 pers/635 kg
** om Båten UtrUstas med styrpULpet

crescent 462 bufo
komplettera med styrpulpet, vindskärm 
eller förkapell. Välj helt vitt skrov eller 
tag det där med den blå bården. häkta på  
en 30 hästars utombordare och stick  
iväg ut på en fisketur, fast det går precis 
lika bra att köra ut till ön och grilla korv 
med familjen.
med sitt höga fribord och goda bärighet 
känns 462 Bufo pålitlig. självlänsande 
durk och prylfack längs sidorna är ett  
par av de praktiska fördelarna med  
denna båt.
konstruktör: cremo produktions aB.

Längd: 4,34 m
Bredd: 1,72 m
Vikt: ca 210 kg
max motor:  11,2 kW/15 hk
max BeLastning:  6 pers/550 kg

crescent 434
gå nära land, crescent 434 har ett grund-
gående skrov och passar alldeles förträff-
ligt för badturerna ut bland öarna. Lätt-
drivet skrov som ger goda farter även med 
en 10 hk motor. Fast det går bra att tuffa
fram i sakta mak också.
Låsbart stuvfack med separata utrym-
men för tank och batteri i aktern och 
dessutom ett extra fack i fören. toft med 
uppfällbar mittdel, åror och årklykor. kan 
man önska något mer? det skulle i så fall 
vara ett av kapellen som finns som extra 
tillbehör.
konstruktör: hans reich.
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Längd:  3,64 m
Bredd:  1,37 m
Vikt:  ca 65 kg
max motor:  2,4 kW/3 hk
max BeLastning:  3 pers/245 kg

crescent 364 rodd
Liten men naggande god. Lätt nog att 
lyfta upp på biltaket, stabil nog att ta 
tre personer ut på en härlig fisketur när 
gäddan lurar i vassen. den breda relings-
sargen ger båten god styvhet, något som 
känns när man sätter årorna i vattnet och 
gör ett par drag.
Utrustad med ordentliga bärhandtag och 
tre löstagbara tofter av trä. kan utrustas 
med en mindre motor, men egentligen är 
ju 364 en roddbåt!
konstruktör: kjell sallén.

Längd:  4,44 m
Bredd:  1,42 m
Vikt:  ca 110 kg
max motor:  3 kW/4 hk
max BeLastning: 4 pers/330 kg

crescent 444 rodd
du får stå för allt underhåll själv, men 
egentligen behövs det inte mycket. det 
räcker med att lacka tofterna och göra 
rent bottnen, sedan klarar sig 444 rodd 
ganska bra. en klassisk modell som kom-
binerar träbåtens känsla med glasfiber-
båtens bekvämlighet.
den unika bottenformen ger båten god 
drift både i lugn sjö och i strida vatten-
drag. Låsbart stuvfack i aktern. mittoften 
kan flyttas om för att uppnå bästa balans 
vid rodd. Väger bara dryga 100 kg.
konstruktör: kjell sallén.

Längd: 3,80 m
Bredd: 1,56 m
Vikt: ca 100 kg
max motor:  4 kW/5,5 hk
max BeLastning:  4 pers/330 kg

Längd: 2,45 m
Bredd: 1,35 m
Vikt: ca 50 kg
max motor:  1,5 kW/2 hk
max BeLastning:  2 pers/150 kg

crescent 380
när man gör små strandhugg vill man gå 
nära land och allra helst kunna dra upp 
båten en bit. inte bli helt genomblöt och 
inte behöva släpa på matkorgen och bras-
sestolarna för långt. det är bland annat 
därför crescent 380 är så liten och be-
händig, men samtidigt stabil och pålitlig. 
du ror den lätt, men den passar lika bra 
med motor. det ena behöver inte utesluta 
det andra! Låsbart stuvfack i aktern.  
åror och årklykor ingår. praktiskt handtag 
i fören.
konstruktör: hans reich.

crescent 245
en jolle på släp är inte fel. är det dess-
utom en jolle som är följsam och rider fint 
på aktersvallet känns det ännu bättre. 
trots att 245 är en liten båt har vi lagt 
ner mycket kärlek och stort arbete för att 
få fram en jolle med bra egenskaper. Vi 
tycker att vi har lyckats riktigt bra!
konstruktör: rolf eliasson.

Längd:  3,08 m
Bredd:  1,42 m
Vikt:  ca 75 kg
max motor:  3 kW/4 hk
max BeLastning:  3 pers/325 kg

Längd:  3,74 m
Bredd:  1,51 m
Vikt:  ca 85 kg
max motor:  3,9 kW/5 hk
max BeLastning:  3 pers/255 kg

crescent 312 electra
med en elmotor i aktern blir detta fak-
tiskt ett miljövänligt alternativ. om man  
inte väljer att bara förflytta sig med hand-
kraft förstås!
312 electra är en liten båt för hyfsat 
lugna vatten. För fisketuren, nöjesturen 
eller kanske rent av något nyttigt. med sin 
vikt på ca 75 kg är den lätt att lyfta upp 
på bilens tak och ännu lättare att dra upp 
på land.
konstruktör: cremo produktions aB.

crescent 375 sailor
den ligger och väntar på dig nere vid 
bryggan. alltid lika pålitlig och trofast. 
men den är också så lätt att du enkelt kan 
dra upp den till stugan över natten. sailor 
har bra roddegenskaper men kan också 
utrustas med en mindre aktersnurra. Vad 
du än väljer är sailor en utmärkt båt för 
mindre sjöar och vattendrag. en riktigt 
god vän om man så vill.
konstruktör: cremo produktions aB.

BESTÄLLNINGSSORTIMENTSKYDDADE VATTEN

Längd: 5,50 m
Bredd: 2,10 m
Vikt: ca 490 kg
max motor:  45 kW/60 hk
max BeLastning:  4 pers/855 kg

crescent HanÖ
hanö har god kursstabilitet även i låga 
farter och passar alldeles utmärkt för trol-
lingfiske, samtidigt som den är perfekt för 
transporter eller en dagstur med familjen.
i kabinen sitter man i lä. högt eller lågt 
heltäckande kapell kan du få som extra 
tillbehör samt ett ”doghouse” som du 
kan se på bilderna. i aktern finns en väl  
tilltagen arbetsdurk. hanö har själv- 
länsande durk.
konstruktör: cremo produktions aB.

Längd: 6,16 m
Bredd: 2,35 m
Vikt: ca 900 kg
max motor:  112 kW/150 hk
max BeLastning:  6 pers/855 kg

Längd:  5,14 m
Bredd:  1,95 m
Vikt:  ca 355 kg
max motor:  45 kW/60 hk
max BeLastning: 5 pers/530 kg

crescent 506 argo
detta är en riktig liten godbit där cremo 
haft de aktiva fritidsfiskarna i tankarna. 
ordentlig arbetsyta och förkabin med två 
kojplatser. den stora förluckan gör det  
enkelt och smidigt att ta sig ombord. 
argo är väl utrustad med grabbräcken, 
lanternor, dynor till ruffen, brandsläckare, 
bad- och räddningsstege, huvudström-
brytare och pollare. Vill du brassa på  
lite extra finns t.ex. akterdynsats och ett 
högt kapell.
konstruktör: cremo produktions aB.

CRESCENTS BESTÄLLNINGSSORTIMENT
Följande båtmodeller tillhör vår beställningssortiment för mer information kontakta din crescenthandlare.

Längd:  5,28 m
Bredd:  1,96 m
Vikt:  ca 550 kg
max motor:  67,1 kW/90 hk
max BeLastning:  6 pers/750 kg

crescent exray V-20
tag med vattenskidorna så sticker vi ut 
och drar lite. eller skall vi snorkla istäl-
let... det finns mycket att hitta på, och 
med en bra båt blir det extra trevligt. Just 
därför vill vi puffa lite extra för exray 
V-20 med sin väl tilltagna v-botten och 
med crescents specialsoffa. en fröjd att 
köra helt enkelt! i standardutrustningen 
ingår hydraulisk styrning, självlänsande 
durk (teaklaminat), lanternor, fast tank 
och stuvfack långa nog att rymma dina  
vattenskidor!
konstruktör: cremo produktions aB.

crescent salmon V-23
Båten är förberedd för montage av down-
rigger och i originalutrustningen ingår 
bland annat lanternor, vindrutetorkare, 
belysning i kajutan, hydraulisk styrning 
med ratt och transportabel toalett.
Bland de extra tillbehören skall du kolla in 
de rostfria fiskespöhållarna, kylboxen med 
sittplats och kapellet för kajutan.
konstruktör: cremo produktions aB.
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Längd:  4,70 m
Bredd:  1,80 m
Vikt:  ca 240 kg
max motor:  22,4 kW/30 hk**

max BeLastning: 7 pers/655 kg
** om Båten UtrUstas med styrpULpet

crescent 465 cirrus
465 cirrus är en stilren båt med goda  
utrymmen. ordentliga stuvfack i fören  
och stor durk gör 465 cirrus till en mycket 
användbar båt. inredd med U-bänk och 
med kapacitet för sju personer.
Försänkta årklyksfästen och bad- och 
räddningsstege är standard. styrpulpet, 
vindskärm och automatisk länspump 
finns  bl a som extra tillbehör. hög trivsel-
faktor får du på köpet.
konstruktör hans reich.

Längd:  4,51 m
Bredd:  1,94 m
Vikt:  ca 320 kg
max motor:  22,4 kW/30 hk
max BeLastning: 5 pers/530 kg

crescent 450 winner
Vissa saker vill man hålla för sig själv. 
den där härliga badviken, klippan med 
solnedgången, ön som är perfekt för 
fågelskådning. Winner är den perfekta 
styrpulpetbåten för bad och nöje. en till-
förlitlig båt med brett skarndäck och högt 
fribord. infällda grepphandtag och själv-
länsande durk. inbyggd ankarbox i fören 
och förvaringsfack längs sidorna. kapell 
i olika modeller finns som extra tillbehör. 
Välj mellan helt vitt skrov eller ett med 
läckert blå bård.
konstruktör cremo produktions aB.

Längd:  4,03 m
Bredd:  1,67 m
Vikt:  ca 145 kg
max motor:  11,2 kW/15 hk
max BeLastning:  5 pers/475 kg

crescent 410
crescent 410 är en sidostabil båt 
med god fribordshöjd. skrovet är lätt- 
drivet och väljer du en 15 hästars motor  
passar det också perfekt att förse båten 
med crescents styrpulpet Universal. på så  
sätt har 410:an vuxit ett par nummer  
men är i grunden ändå samma behändiga  
båt. mittoft med stuvfack. åror och  
årklykor ingår.
konstruktör hans reich.

BESTÄLLNINGSSORTIMENT

styrpulpet

styrpulpet anpassad för stående körning. stor horison-
tell yta för montering av instrument.
inredd med 4 stuvfack. ett nås förifrån och detta stuv-
fack fungerar också som sittplats. akterifrån nås stuv-
facken genom 3 vertikalt placerade luckor. ett nedre 
fack är förberett med ventilation för lös bensintank. 
ett annat fack är förberett för batteri. det övre facket 
är tänkt som stuvfack.

styrpULpet ceLest sida
hÖJd: 83 cm
Färg: elfenben, beige, mörk elfenben,   
 ljusgrå och gråvit
art.nr. 800 200 332 elfenben
 800 200 465 beige
 800 200 5022 mörk elfenben
 800 200 803 ljusgrå
 800 200 808 gråvit

Vindskärm FÖr styrpULpet
celest sida
hÖJd: 70 cm
art.nr. 800 200 000

FÖLJande UtrUstning ingår:
- Vindskärm i plexiglas
- rostfri båge till vindskärm
- två handtag på sidan av sittplatsen
- rostfritt handtag vid förarplatsen
- huvudströmbrytare och kabel
   för anslutning till batteriplats
- Brandsläckare
- skruvar och tätmassa

extra UtrUstning
ryggstöd för stående körning i 551 panda, rostfritt 
med galonklädd rund kudde och räcke för montering 
av t.ex. fiskespöhållare. Lanternstång för montering 
på rutbåge.

Längd: 1,27 m
Bredd: 1,15 m
hÖJd: 1,73 m
Vikt: ca 90 kg
Färg: elfenben, ljusgrå och gråvit
art.nr. 800 302 332 elfenben
 800 302 803 ljusgrå
 800 302 808 gråvit

styrpulpet / Vindskärm

styrpULpet UniVersaL
hÖJd: max 83 cm
Färg: elfenben, orange, beige, mörk elfenben,   
 ljusblå, ljusgrå, gråvit och vit
art.nr. 800 000 332 elfenben
 800 000 347 orange
 800 000 465 beige
 800 000 5022 mörk elfenben
 800 000 782 ljusblå
 800 000 803 ljusgrå
 800 000 808 gråvit
 800 000 8541 vit

Vindskärm FÖr styrpULpet
Universal. Lätt att demontera utan verktyg
hÖJd: 71 cm
art.nr. 800 000 000

styrpULpet ceLest centraL
hÖJd: max 85 cm
Färg: elfenben, mörk elfenben,
 ljusgrå och gråvit
art.nr. 800 300 332 elfenben
 800 300 5022 mörk elfenben
 800 300 803 ljusgrå
 800 300 808 gråvit

Vindskärm FÖr styrpULpet
celest central
hÖJd: 70 cm
art.nr. 800 300 000

styrkaBeLsats
för motorer upp till 40 kW/55 hk.
Välj mellan 2,25 - 4,5 m kabel.
art.nr. 830 073 225 / 450

styrpULpet
Färg: elfenben, mörk elfenben,
 ljusgrå och gråvit
art.nr. 800 301 332 elfenben
 800 301 5022 mörk elfenben  
 800 301 803 ljusgrå
 800 301 808 gråvit

Vindskärm
art.nr. 800 507 000 till 506 argo
 800 536 000 till hanö

med samtliga crescent originaltillbehör levereras för monteringen erforderliga skruvar, brickor och muttrar av rostfritt material.

TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR

TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR

Längd:  4,88 m
Bredd:  2,03 m
Vikt:  ca 500 kg
max motor:  45 kW/60 hk
max BeLastning:  5 pers/450 kg

crescent gemini
gemini är utrustad med högt kapell,  
lanternor, elegant ratt och ett par av 
marknadens bekvämaste stolar.
Vill du övernatta går det alldeles utmärkt 
i kojplatserna under hardtopen. Båten har 
bra förvaringsutrymmen. det breda för-
däcket och den uppåtvinklade förluckan 
som hålls uppe med gasfjädrar, gör det 
enkelt att gå ombord.
konstruktör pelle petterson.
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modeLLer hamnkapeLL, hamnkapeLL, FÖrkapeLL, akterdeL, akterdeL, akterkapeLL
 eJ deLBart deLBart FäLLBart Låg tiLL FÖrkapeLL hÖg tiLL FÖrkapeLL

DAyCRuISER / HARDTOp      
T-Rex V-23 •     
535 Classic •     
Gemini •     

SpORTFISKE      
Salmon V-23      •
Virgo V-23      •
Hanö •     •
506 Argo •     •

ALLROuND
Allure 26, 21, 19, 17   • • •

STyRpuLpETBåTAR      
552 Björnen  • • • • 
552 Pikemaster  • • • •
Stingray V-20/Entré      •
Primo      •
491 BR      •
506  • • • • 
465 Trader  • • • • 
Cosmos  • •
450 Winner  • •   

ÖppNA BåTAR FÖR KuST      
551 Panda  • • • • 
Flexi  • • • • 
470 Lången  • • •  
465 Standard  • • • • 
465 Cirrus  • • • • 
462 Bufo  • • •  
434  • • • • 

ÖppNA BåTAR FÖR SKyDDADE VATTEN      
410 •  • •  
405 •  • •  
380 •  • •  
375 Sailor •     
312 Electra •     
245 •     
444 Rodd •     
364 Rodd •     
Våra kapell finns även att få till många av crescents äldre båtmodeller, ta kontakt med din crescenthandlare.

akterhytt
levereras som monteringssats, komplett med targabåge 
och kapell av pVc. akrylkapell kan fås mot tillägg (enl 
bild). crescent 465: art.nr. 872 465 808. crescent 498: 
art.nr. 872 498 808. crescent 550: art.nr. 872 550 808.

VindrUta tiLL FÖrdäck och hÖgt kapeLL
Vindruta till crescent 465/465 trader: art.nr. 871 465 332 
elfenben, 871 465 347 orange, 871 465 705 mörkblå, 871 
465 803 ljusgrå, 871 465 808 gråvit, 880 465 226.
kapell till crescent 465/465 trader: 871 550 347 orange.
Vindruta till crescent 550: 871 550 803 ljusgrå, 871 550 
808 gråvit. kapell till crescent 550: 880 550 226.

FÖrkaBin

art.nr. 872 499 808, förkabin till crescent 499 trygge 
och 506
art.nr. 764 499 001, satsräcken, vinklade, 1 par
art.nr. 764 499 010, grabbräcke på taket

transportkapeLL av pVc är ett praktiskt tillbehör som 
finns att få till många av crescents båtmodeller. skyddar 
vid transporter, längre förvaringar osv.

reservdelar som gummigångjärn, luckor, ramar, relings-
lister mm finns att beställa hos din crescenthandlare.

hamnkapeLL, ej delbart

hamnkapeLL, delbart

akterdeL, låg till förkapell

FÖrkapeLL, fällbart

akterdeL, hög till förkapell
med samtliga crescent originaltillbehör levereras för monteringen erforderliga skruvar, brickor och muttrar av rostfritt material.

HYTT, KABIN OCH KAPELLTILLBEHÖR OCH RESERVDELAR

lanternor
sido- och toppLanterna
med rostfri stävpulpit. komplett med kabel.
Ø 25 mm. materialtjocklek 1,5 mm.
art.nr. 878 100 340

akterLanterna
med rostfri mast. komplett med kabel.
höjd 49 cm. materialtjocklek 1,5 mm.
art.nr. 878 200 000

sido- och toppLanterna
på lanternstång. komplett med kabel.
höjd 71 cm. materialtjocklek 1,5 mm.
inkl. monteringssats.
art.nr. 878 105 000

FäLLBar Lanternstång
med akterlanterna, komplett med kabel.
höjd 47 cm. materialtjocklek 1,5 mm.
art.nr. 878 210 000

Lanternstång
med topplanterna.
art.nr. 878 535 000 till crescent 480,  
 gemini och 535 classic
art.nr. 878 536 000 till crescent hanö

Lanterna
hÖJd: 75 mm
art.nr. 890 000 100 topp, vit
 890 000 200 sB, grön
 890 000 300 BB, röd
 890 000 400 akter, vit
 890 000 500 runtomlysande, vit

Lanterna
hÖJd: 108 mm
art.nr. 891 000 100 topp, vit
 891 000 200 sB, grön
 891 000 300 BB, röd
 891 000 400 akter, vit
 891 000 500 runtomlysande, vit

inredningsdetalJer
stoL
finns i två storlekar. den större har även en 
ficka för småprylar på baksidan.
art.nr. 844 482 832, standard
 844 610 832, stor

akterBänk
till Virgo.
art.nr. 810 621 808
 841 621 808, dyna

dynsatser
gör din crescentsbåt ännu skönare, finns till 
flera modeller bl.a. för solo, primo, gemini, 
stingray V-20, exray V-20 och dorado V-23 
men även för vissa äldre modeller.

åror ocH årklykor
årkLyksFäste
art.nr. 760 761 841, rakt
 760 761 842, vinklat
 760 761 842-1, bussning

årkLyka
special. Fixerar åran lätt utan att borra hål.
passar till årklyksfästen 760 761 841 och 
842.
art.nr. 760 761 830

årkLyka
standard. passar till årklyksfästen
760 761 841 och 842.
art.nr. 760 761 840

åror
finns i storlekarna 180-330 cm (6-11 fot).
art.nr. 760 180 006 / 330 011

rostfritt
graBBräcke
rostfri. Levereras i par. Längd 170 cm. höjd 10 
cm. Ø 25 mm. materialtjocklek 1,5 mm.
art.nr. 764 170 001

pULpit
rostfri med fästögla. Bredd 34 cm. höjd 45 cm. 
Ø 25 mm. materialtjocklek 1,5 mm.
art.nr. 876 460 310

Bad- och räddningsstege rostFri
Bredd 18 cm. Längd nedfälld 70 cm, uppfälld 
50 cm. Ø 25 mm. materialtjocklek 1,5 mm.
art.nr. 700 700 200

LåsÖgLa
rostfri. godkänd av ssF klass 3. Försvårar stöld 
av låst båt. materialtjocklek 14 mm.
art.nr. 702 083 005

poLLare
rostfri. Längd 150 och 205 mm.
art.nr. 765 150 050, 150 mm
 765 205 050, 205 mm

diVerse
stUVFacksinsats
för sidobänk till solo och duo. stuvfackets mått: 
Längd 67 cm, djup 21 cm, bredd 24 cm.
art.nr. 810 480 808

stUVFack/sittBänk 
inkl. monteringssats.
art.nr. 810 591 808

kLaFFBord
med teleskopiskt stag, komplett med gångjärn.
art.nr. 811 620 000

Bord 
av glasfiber.
art.nr. 811 610 000
 811 610 010, stativ
 811 610 020, durkbeslag

eLektrisk LänspUmp 
länspump med automatik. komplett sats med 
skyddskåpa. (obs. Batteri ingår ej).
art.nr. 817 465 200 

VinkLad motorpLatta 
av glasfiber. För maximalt utnyttjande av  
motorer med power trim. höjd 37 cm. Bredd 
41 cm. största tjocklek 2,5 cm.
art.nr. 710 400 450

reserVdelar
här visar vi ett urval av våra reservdelar. din 
crescenthandlare hjälper dig att hitta rätt.

LUcka/ram
komplett monterad med gångjärn och häng-
låsöverfall. Finns i två storlekar 640 x 420 mm 
och 915 x 425 mm. med eller utan slanguttag. 
Finns i flera färger.

gUmmigångJärn
komplett.
art.nr. 770 762 350

handtag
art.nr. 701 765 360, vit, nylon, 170 mm
 701 765 370, svart, nylon, 180 mm

mUgghåLLare
art.nr. 803 000 808, gråvit
 803 000 8541, vit

styrLänkskopp
för styrkabel.
art.nr. 830 535 808, gråvit
 830 535 8541, vit

kaBeLgenomFÖring
för reglagekabel.
art.nr. 830 500 808

VentiLationsgaLLer
85 x 85 mm.
art.nr. 808 000 100

motorpLatta
finns i olika storlekar och tjocklekar.

pLUgg
till självläns.
art.nr. 805 705 900

pLastpLUgg
till flyttank (6 st/frp).
art.nr. 805 705 920, Ø 13 mm
 805 705 921, Ø 17 mm

pLUggar
art.nr. 805 705 925, till flyttank,
 rawlnut (till vänster)
art.nr. 805 705 950, plastplugg till
 ventilation i durk, cerbo (till höger)

med samtliga crescent originaltillbehör levereras för monteringen erforderliga skruvar, brickor och muttrar av rostfritt material.
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modeLLer LÖa Bredd Vikt max motor rigg max BeLastning Fartex 4 pers  kategori ankarBox Badstege BränsLetank FärgVaL
      inkL motor max motor ***

DAyCRuSIER / HARDTOp            
t-rex V-23 6,16 m 2,35 m ca 770 kg 112 kW/150 hk L 6 pers/725 kg ca 42 knop c 2 s s ca 150 L e
620 Br 6,16 m 2,35 m ca 770 kg 112 kW/150 hk L 6 pers/910 kg ca 42 knop c 2 s s ca 150 L -
535 classic 5,50 m 2,10 m ca 510 kg 45 kW/60 hk L 6 pers/740 kg ca 25 knop c 1 s - -
gemini 4,88 m 2,03 m ca 500 kg 45 kW/60 hk L 5 pers/450 kg ca 28 knop c 1 s e e

SpORTFISKE            
salmon V-23 6,16 m 2,35 m ca 900 kg 112 kW/150 hk L 6 pers/855 kg ca 40 knop c 2 s s ca 145 L -
Virgo V-23 6,16 m 2,35 m ca 830 kg 101 kW/135 hk L 4/6 pers/855 kg* ca 38 knop c 2 s s ca 150 L -
hanö 5,50 m 2,10 m ca 490 kg 45 kW/60 hk L 4 pers/855 kg ca 27 knop c 1 s - -
506 argo 5,14 m 1,95 m ca 355 kg 45 kW/60 hk L 5 pers/530 kg ca 30 knop c 1 s - -

ALLROuND            
allure 26 7,40 m 2,72 m ca 1255 kg 29,8 kW/40 hk L 8 pers/1145 kg ca 11 knop c 1 s - e
allure 21 6,30 m 2,60 m ca 800 kg 19 kW/25 hk L 7 pers/860 kg ca 8 knop c 2 s - e
allure 19 5,92 m 2,46 m ca 930 kg 11,2 kW/15 hk L 6 pers/690 kg ca 6 knop d 1 s - e
allure 17 4,97 m 2,12 m ca 415 kg 6 kW/8 hk L 6 pers/520 kg ca 6 knop d 1 s - e

STyRpuLpET            
552 Björnen 5,51 m 2,10 m ca 480 kg 45 kW/60 hk L 4 pers/560 kg ca 25 knop c 1 s s ca 70 L -
552 pikemaster 5,51 m 2,10 m ca 520 kg 45 kW/60 hk L 4 pers/560 kg ca 25 knop c 1 s s ca 70 L -
stingray V-20/entré 5,28 m 1,96 m ca 550 kg 67,1 kW/90 hk L 6 pers/750 kg ca 38 knop c 1 s s ca 100 L/e -
exray V-20 5,28 m 1,96 m ca 550 kg 67,1 kW/90 hk L 6 pers/750 kg ca 35 knop c 1 s s ca 75 L -
518 arrow 5,18 m 2,03 m ca 400 kg 45 kW/60 hk L 6 pers/725 kg ca 27 knop c 1 s - -
506 5,14 m 1,95 m ca 390 kg 45 kW/60 hk L 5 pers/550 kg ca 29 knop c - s - -
primo 4,88 m 2,03 m ca 430 kg 45 kW/60 hk L 6 pers/700 kg ca 30 knop c 1 s e e
491 Br 4,88 m 2,03 m ca 435 kg 45 kW/60 hk L 6 pers/580 kg ca 30 knop c 1 s - -
491 sc 4,88 m 2,03 m ca 370 kg 45 kW/60 hk L 6 pers/580 kg ca 30 knop c 1 s - -
465 trader 4,70 m 1,80 m ca 290 kg 22,4 kW/30 hk L 7 pers/655 kg ca 24 knop c - s - -
cosmos 4,49 m 1,86 m ca 265 kg 26 kW/35 hk L 6 pers/550 kg ca 23 knop c 1 e - e
450 Winner 4,51 m 1,94 m ca 320 kg 22 kW/30 hk** L 5 pers/530 kg ca 22 knop c 1 e - e
381 Free time 3,75 m 1,49 m ca 215 kg 19 kW/25 hk k 3 pers/370 kg ca 25 knop d - s - e

ÖppNA BåTAR FÖR KuST            
551 panda 5,60 m 2,08 m ca 360 kg 37 kW/50 hk** L 6 pers/790 kg ca 27 knop c - s - -
Flexi 4,70 m 1,80 m ca 240 kg 22,4 kW/30 hk L 7 pers/650 kg ca 24 knop c - s - -
470 Lången 4,76 m 1,70 m ca 200 kg 3,7 kW/5 hk L 5 pers/410 kg ca 6 knop c - e - -
465 cirrus 4,70 m 1,80 m ca 240 kg 22,4 kW/30 hk** L 7 pers/655 kg ca 24 knop c - s - -
462 Bufo 4,62 m 2,00 m ca 290 kg 22,4 kW/30 hk** L 6 pers/635 kg ca 23 knop c - e - e
434 4,34 m 1,72 m ca 210 kg 11,2 kW/15 hk L 6 pers/550 kg ca 14 knop c - e - - 

ÖppNA BåTAR FÖR SKyDDADE VATTEN            
444 rodd 4,44 m 1,42 m ca 110 kg 3 kW/4 hk L 4 pers/330 kg ca 4 knop d - - - -
410 4,03 m 1,67 m ca 145 kg 11,2 kW/15 hk k 5 pers/475 kg ca 12 knop d - e - -
405 4,03 m 1,67 m ca 130 kg 11,2 kW/15 hk k 5 pers/410 kg ca 12 knop d - e - -
380 3,80 m 1,56 m ca 100 kg 4 kW/5,5 hk k 4 pers/330 kg ca 6 knop d - - - -
375 sailor 3,74 m 1,51 m ca 85 kg 3,9 kW/5 hk k 3 pers/255 kg - d - - - -
364 rodd 3,64 m 1,37 m ca 65 kg 2,4 kW/3 hk k 3 pers/245 kg - d - - - -
312 electra 3,08 m 1,42 m ca 75 kg 3 kW/4 hk k 3 pers/325 kg - d - - - -
245 2,45 m 1,35 m ca 50 kg 1,5 kW/2 hk k 2 pers/150 kg - - - - - -

Förklaring kategori c = ”kustvatten och inomskärs”: Båtar konstruerade för färder nära kusten, sjöar och floder,
då vindstyrkan kan vara upp till och med 6 (Beaufort-skalan) och med en signifikant våghöjd på upp till och med 2 m.

Förklaring kategori d = ”skyddade farvatten”: Båtar konstruerade för färder på mindre sjöar, floder och kanaler,
då vindstyrkan kan vara upp till och med 4 (Beaufort-skalan) och med en signifikant våghöjd på upp till och med 0,5 m.

modeLLer hamnkapeLL hÖgt kapeLL koJer dynsats Lanternor pULpit sJäLVLäns styrpULpet styrning stUVFack transport- VindrUta åror
           /VinterkapeLL på pULpet

DAyCRuSIER / HARDTOp             
t-rex V-23 e s 2 s s s - s hydraulisk 5 st e - -
620 Br - s - s/e s s s s hydraulisk 6 st e s -
535 classic e s 4 s s s - s mekanisk 3 st e - -
gemini e s 2 s s s - s mekanisk 4 st e - -

SpORTFISKE             
salmon V-23 - e - - s s s s hydraulisk 8 st e - -
Virgo V-23 - e 2 s/e s s s s hydraulisk 5 st e - -
hanö e e - s s s s s mekanisk 5 st e - -
506 argo e e 2 s/e s e s s mekanisk 3 st - - -

ALLROuND             
allure 26 e e - e s s s s mekanisk 9 st - - -
allure 21 e e - e s s - s mekanisk 7 st - - -
allure 19 e e - e s s - s mekanisk 6 st - - -
allure 17 e e - e s s - s mekanisk 5 st - - -

STyRpuLpET             
552 Björnen e e - - e e s s mekanisk 3 st - s -
552 pikemaster e e - - e - s s mekanisk 4 st - s - 
stingray V-20/entré - e - s/e s s s s hydraulisk 4 st e s -
exray V-20 - - - e s s s s hydraulisk 3 st e s -
518 arrow - - - e s s s s mekanisk 5 st - s -
506 e e - - e s s s mekanisk 2 st - s -
primo - e - e s s s s mekanisk 4 st - s -
491 Br s s - s/e s s - s mekanisk 6 st - s -
491 sc e - - e s s s s mekanisk 2 st - s -
465 trader e e - - e e - s mekanisk 2 st - s s 10 fot
cosmos e - - e e s s s mekanisk 2 st - s -
450 Winner e - - - e e s s mekanisk 2 st - s -
381 Free time - - - e s s s s mekanisk 2 st e - -

ÖppNA BåTAR FÖR KuST             
551 panda e e - - e e s e - 3 st - e s 11 fot
Flexi e e - - e e - e - 2 st - e s 10 fot
470 Lången e - - - - - - - - 2 st - - s 9 fot
465 cirrus e e - - e e - e - 3 st - e s 10 fot
462 Bufo e - - - - - s e - 2 st - e s 11 fot
434 e e - - e e - e - 2 st - e s 9 fot

ÖppNA BåTAR FÖR SKyDDADE VATTEN            
444 rodd e - - - - - - - - 1 st - - s 8 fot
410 e - - - - e - e - 1 st - e s 9 fot
405 e - - - - - - e - 1 st - e s 8 fot
380 e - - - - - - - - 1 st - - s 8 fot
375 sailor e - - - - - - - - - - - s 8 fot
364 rodd e - - - - - - - - - - - s 7 fot
312 electra e - - - - - - - - - - - s 8 fot
245 e - - - - - - - - - - - s 6 fot

s = standardutrustning   |   e = extra utrustning   |   * godkänd för 4 pers i standardutförande och för 6 pers med extra soffa   |   ** om båten utrustas med styrpulpet   |   *** Farten kan variera kraftigt mellan olika motormodeller Vi förbehåller oss rätten att utan avisering ändra modeller eller utrustning som anges i denna katalog.
Vissa bilder och illustrationer visar båtar med extra tillbehör. För tryckfel ansvaras ej.
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CRESCENT BOATS – TAKES YOU THERE

  CREMO PRODukTIOnS AB  BOx 188, SE-432 24 VARBERG

VISITInG ADDRESS: BIRGER SVEnSSOnS VÄG 34

PHOnE +46 340-161 70  FAx +46 340-874 47  InFO@CREMO.SE  WWW.CRESCEnT-BOATS.SE


