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CAPELLI SWE
Sport och komfort i snygg förpackning

Italien är kanske världens ledande RIB-land. Här används båten
varje dag, och det ska gå enkelt att snabbt ta sig ut på sjön. På
en äkta Capelli finns inga kompromisser – materialet i pontonerna
är världens tuffaste. Sjösäkerheten och komforten är extrem –
båten ska kunna användas dagligen. Att varje Capelli dessutom
ger sportig körglädje och en hög dos av den där svårdefinierade
italienska elegansen, det får varje hjärta att slå lite fortare.
UNIK DESIGN
Capellis unika design och färgsättningar harmonierar med våra
Suzukimotorer. Från och med i år finns Capelli Tempest i två
färger, SWE Dark ock SWE Light. På den nya färgen SWE Dark är
tuberna Antracit (mörkt grå)/Black carbon/Red line. Det ger
tillsammans med rmatchande dynor i färgerna Platinum och
Nickel Vouge riktigt snygga båtar.

SMARTA LÖSNINGAR
Samtliga Tempest SWE har en plattform i stäven för enklare
ombord- och ilandstigning samt knapar både i fören och i aktern
för enkel tilläggning. Vidare levereras alla båtar med targabåge
i rostfritt (vattenskidbåge på 570). Det är rymliga RIB-båtar som
har plats för umgänge när man förtöjt för dagen. Ett bord med
sittplatser är en självklarhet liksom gott om plats för sol och bad.
Det finns också rejäla stuvutrymmen för dynor och packning.
BRA MATERIALVAL
Flexiteek är standard, vilket lyfter båtens utseende och gör däcket
skönt att gå på med bara fötter. Alla RIB-båtar från Capelli har
tuber i Hypalon som är mer beständigt mot mekanisk nötning och
inverkan från väder och vind än andra förekommande material.
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NYHET! Tempest BR65
Ett helt nytt båtkoncept med smidighet och körglädje
från bowriders kombinerat med ribbåtarnas snabbhet
och fina sjöegenskaper. Tempest BR 65 är konstruerad
för vardaglig användning. Med sin kompakta storlek
och sportiga egenskaper är den en lättmanövrerad
båt perfekt för både fartfylld vattensport och lugna
dagsutflykter. Däckets konstruktion påminner om en
bowrider, men är utbyggt med två stora plattformar i
aktern. Tack vare justerbara ryggstöd på akterbänk
och förarplats (framåt eller bakåtvända), skapar man
enkelt en social plats i sittbrunnen.

STANDARDUTRUSTNING
Vindruta i glas och plexiglas, Badplattformar i akter, Flexiteek
komplett, Soldäck i fören, Dynor: Panama Beige, Seastar hydraul
styrning, Plattform i fören med knapar, Hamnkapell, Pre riggning
Suzuki, Luftpump, Polerkit, Länspump, Stege, Bränsletank 220 l,
Bord, Vindrutetorkare Styrbord, Dynor i akter, fören och cockpit,
Vindrutetorkare babord.

EXTRAUTRUSTNING

TEKNISKA DATA

Dusch, Förvaringskapell, Kapell
komplett, Kylskåp 16l, Plotter Simrad
GO9 inkl montage, Plotter Simrad
NSS9 Evo3 inkl montage, Solskydd
i rostfritt, Vattenskidbåge

Längd: 6,50 m
Bredd: 252 cm
Vikt: 1000 kg
Max antal personer: 10
Max motorstorlek 200 hk

Färg: SWE Light

Tempest 570 SWE
Ut på tur med familjen – bad, sol, fiske eller vatten
skidåkning: Tempest 570 SWE klarar allt! Modellen
har mycket goda sjöegenskaper och är både bekväm
och stabil. Den djupa V-bottnen gör att båten går
tryggt och stadigt i sjön.

STANDARDUTRUSTNING
Handtag på tuber, Dynor: Panama Pietra (ljust grå), Flexiteek:
Teak black insert, Soldäck i fören, Vattenskidbåge, Plattform i
fören med knapar, Pulpetöverdrag, Pre riggning Suzuki, Glas
fiber: Ivory White, Luftpump, Polerkit, Länspump, Stege, Bräns
letank 86 l, Baystar plus hydraulstyrning.

EXTRAUTRUSTNING

TEKNISKA DATA

Dusch, Förvaringskapell,
Plotter Simrad GO7 inkl
montage.

Längd: 5,6 m
Bredd: 260 cm
Vikt: 551 kg
Max antal personer: 12
Max motorstorlek: 115 hk

NYHET! Färg: SWE Dark

Tempest 650 SWE
Tempest 650 SWE har gott om förvaringsutrymme
under soldäcket i fören och lösningen med styrkon
sol och leaning post fungerar mycket bra vid aktiv
körning. Den stående positionen ger bättre över
blick och kontroll vid hög fart i ruff sjö. Med ett en
kelt handgrepp fälls ryggstödet på aktersoffan ned
och soffan blir till ännu ett soldäck. Båten går högre
i vattnet än tidigare modeller och får därigenom en
mjukare gång.

STANDARDUTRUSTNING
Handtag på tuber, Dynor: Panama Pietra (ljust grå), Flexiteek:
Teak black insert, Soldäck i fören, Rostfri targabåge, Seastar
hydraulstyrning, Plattform i fören med knapar, Pulpetöverdrag,
Pre riggning Suzuki, Glasfiber: Ivory White, Luftpump, Polerkit,
Länspump, Stege, Bränsletank 220 l, bord, kompass.

EXTRAUTRUSTNING

TEKNISKA DATA

Dusch, Förvaringskapell, Radio/
stereo, Solkit akter, Solskydd targa
båge, Solskydd (alu), Vattenskid
båge, Plotter Simrad GO9 eller
NSS9 inkl montage.

Längd: 6,55 m
Bredd: 267 cm
Vikt: 800 kg
Max antal personer: 12
Max motorstorlek 200 hk

NYHET!

Tempest 700 SWE
Populära Tempest 700 SWE har fått en helt ny de
sign till 2020 med moderna linjer och helt ny interiör.
Ryggstödet till akterbänken är justerbart så man
kan sitta framåtvänd eller bakvänd för att maximalt
kunna utnyttja den nya stora badplattformen. Nya
Tempest 700 SWE är båten för dig som verkligen vill
njuta på sjön.

STANDARDUTRUSTNING
Elektrisk luftpump, Flexiteek: Teak black insert, Färg på tuber:
Antracit (mörkt grå)/Black carbon/red line* Glasfiber: Ivory
White, Handtag på tuber, Kompass, Länspump, Plattform i
fören med knapar, Polerkit, Pulpetöverdrag, Rostfri targabåge,
Seastar hydraulstyrning, Soldäck i fören, Stege, Bord, Dynor:
Panama Pietra (ljusgrå).

EXTRAUTRUSTNING

TEKNISKA DATA

Dusch, Förvaringskapell, Radio/
stereo, Solkit akter, Solskydd från
targabåge, Trävagga, Vattenskid
stång, Plotter Simrad GO9 eller
NSS9 Evo3 inkl montage.

Längd: 7,35 m
Bredd: 278 cm
Vikt: 1050 kg
Max antal personer: 16
Max motorstorlek 225 hk

Tempest 770 WA SWE
En båt med utmärkta sjöegenskaper och härlig komfort. Tempest
770 WA SWE har en central styrkonsol med passager på båda sidorna
för bästa access till soldäcket. Inuti konsolen finns en användbar liten
kabin med toalett samt ett litet utrymme där t.ex. barnen kan sova.
Sittbrunnen har en bekväm sittplats med bord. Under förarsätet finns
diskho och kokplatta.

Färg: SWE Light

STANDARDUTRUSTNING

EXTRAUTRUSTNING

Handtag på tuber, Dynor: Panama Pietra
(ljust grå), Flexiteek: Teak black insert,
Soldäck i fören, Rostfri targabåge, Seastar
hydraulstyrning, Badplattform, Plattform i
fören med knapar, Pulpetöverdrag, Pre
riggning Suzuki, Glasfiber: Ivory White,
Elektrisk luftpump, Polerkit, Länspump,
Stege, Vattenskidbåge, Bränsletank 215 l,
Bord, Kompass, Dusch 60 l, Kokplatta,
Marin WC inkl septiktank, Plotter Simrad
GO9.

Förvaringskapell, Kyllåda, Land
ström, Solkit akter, Solskydd
targabåge, Solskydd (inox)
TEKNISKA DATA
Längd: 7,7 m
Bredd: 298 cm
Vikt: 1600 kg
Max antal personer: 18
Max motorstorlek: 250 hk

Tempest 800 SWE
Här finns gott om plats för det stora sällskapet, båten rymmer hela
18 personer! Den stora mittkonsolen ger en bekväm körställning och
dess skjutdörr leder in till en kabin med gott om stuvutrymme samt
marin wc. Under bänken i fören finns en diskho samt plats för en
portabel spis. Sittplatserna i för och akter rymmer många, vilket ger
en trygg och bekväm båttur.

STANDARDUTRUSTNING

EXTRAUTRUSTNING

Handtag på tuber, Dynor: Panama Pietra
(ljust grå), Flexiteek: Teak black insert,
Soldäck i fören, Rostfri targabåge, Seastar hydraulstyrning, Låg plattform i fören med knapar, Pulpetöverdrag,
Pre riggning Suzuki, Glasfiber: Ivory White,
Elektrisk luftpump, Polerkit, Länspump,
Stege, Bränsletank 300 l, Bord, Kompass,
Dusch 67 l, Marin WC inkl septiktank,
Badplattform.

Förvaringskapell, Kylbox, Portabel
spis (Gas), Radio/stereo, Soldynor
akter, Solskydd targabåge, Solskydd (inox), Vattenskidbåge,
Plotter Simrad GO9 eller NSS9
inkl montage

Obs! Båten på bilden har en färgsättning som avviker
från SWE. Se 570-770 för korrekt färgsättning.

TEKNISKA DATA
Längd: 7,91 m
Bredd: 305 cm
Vikt: 1500 kg
Max antal personer: 18
Max motorstorlek: 300 hk

Tempest 850 SWE
En härlig båt med brett användningsområde. Funktionell inredning
med bl.a. solsäng i fören, stor mittpulpet med toalett och kylskåp
under däck samt en social soffa i aktern vilket gör detta till en unik båt.

Färg: SWE Light

STANDARDUTRUSTNING

EXTRAUTRUSTNING

Handtag på tuber, Dynor: Panama Pietra
(ljust grå), Flexiteek: Teak black insert,
Soldäck i fören, Rostfri targabåge, Seastar hydraulstyrning, Plattform i
fören med knapar, Pulpetöverdrag, Pre
riggning Suzuki, Glasfiber: Ivory White,
Elektrisk luftpump, Polerkit, Länspump,
Stege, Bränsletank 390 l, Bord, Kompass,
Marin WC inkl septik tank, Badplattform,
Kyl 48l, Dusch 60l.

Vattenskidbåge, Soldynor i aktern,
Radio/stereo, Förvaringskapell,
Solskydd targabåge, Pulpet
Rostfri, Plotter Simrad NSS12 inkl
montage
TEKNISKA DATA
Längd: 5,5 m
Bredd: 325 cm
Vikt: 1 900 kg
Max antal personer: 16
Max motorstl: 2 x 200 hk

Tempest 850 WA SWE
En spektakulär båt med utmärkta sjöegenskaper och överlägsen kom
fort. Tempest 850 WA SWE har en central styrkonsol med passager
på båda sidorna för bästa access till det stora soldäcket. Innanför
skjutdörren på konsolen finns en användbar liten kabin med toalett
och kyl samt ett litet utrymme där t.ex. barnen kan sova. Sittbrunnen
har två bekväma bänkar med bord, som lätt omvandlas till ytterligare
ett stort soldäck.

STANDARDUTRUSTNING

EXTRAUTRUSTNING

Handtag på tuber, Dynor: Panama Pietra
(ljust grå), Flexiteek: Teak black insert,
Soldäck i fören, Glasfiber targabåge, Seastar hydraulstyrning, Plattform i
fören med knapar, Pulpetöverdrag, Pre
riggning Suzuki , Glasfiber: Ivory White,
Elektrisk luftpump, Polerkit, Länspump,
Stege, Bränsletank 325 l, Bord, Kompass,
Dusch 70 l, Marin WC inkl septik tank,
Badplattform, Kokplatta, Kyl 48 l.

Vattenskidbåge, Landström 220V,
Soldynor i aktern, Radio/stereo,
Förvaringskapell, Solskydd targa
båge, SeaStar power assist, Plotter
Simrad NSS12 inkl montage
TEKNISKA DATA
Längd: 8,85 m
Bredd: 328 cm
Vikt: 2 000 kg
Max antal personer: 16
Max motorstl: 2 x 200 hk

Obs! Båten på bilden har en färgsättning som avviker
från SWE. Se 570-770 för korrekt färgsättning.

Tempest 900 SWE
En sportig arbetshäst – Tempest 900 SWE har stor lastkapacitet och
det öppna däcket kan inredas med olika konsoler och säteslösningar.
Båten har plats för upp till 22 personer. Möjlighet till 500 hk på akter
spegeln ger stora fartresurser!

STANDARDUTRUSTNING

EXTRAUTRUSTNING

Handtag på tuber, Dynor: Panama Pietra
(ljust grå), Flexiteek: Teak black insert,
Soldäck i fören, Rostfri targabåge, Seastar
hydraulstyrning, Plattform i fören med
knapar, Pulpetöverdrag, Pre riggning Suzuki, Glasfiber: Ivory White,
Elektrisk luftpump, Vindruta klar,
Länspump, Stege, Bränsletank 370 l, Bord,
Kompass, Dusch 60 l, Akterplattformar.

Kylbox, Radio/Stereo,
Soft top (Inox)
TEKNISKA DATA
Längd: 9,55 m
Bredd: 326 cm
Vikt: 1 550 kg
Max antal personer: 22
Max motorstl: 2 x 250 hk

Tempest 900 WA SWE
En helt ny RIB med moderna snygga linjer. Liksom övriga Capelli har
denna båt fantastiska sjöegenskaper. Den rymliga ruffen har ett sepa
rat toalett utrymme, en stor dubbelsäng och även ett pentry. I fören
finns ett stort och härligt soldäck.

STANDARDUTRUSTNING

EXTRAUTRUSTNING

Handtag på tuber, Dynor: Panama Pietra
(ljust grå), Flexiteek: Teak black insert
Flexiteek, Soldäck i fören, Rostfri
targabåge, Seastar hydraulstyrning,
Plattform i fören med knapar, Pulpetöver
drag, Pre riggning Suzuki, Pulpit i rostfritt,
Glasfiber: Ivory White, Elektrisk luftpump,
Vindruta klar, Länspump, Stege,
Bränsletank 350 l, Bord, Kompass, Dusch
67 l, Marin WC inkl. septiktank, Kyl 48l,
Akterplattformar.

Seastar power assist, Radio/Stereo,
Soft top (Inox), Landström 220V,
Soldynor i aktern, Targabåge
Glasfiber, Förvaringskapell,Sol
skydd targabåge, Solskydd (inox),
Plotter Simrad NSS12 inkl
montage
TEKNISKA DATA
Längd: 9,5 m
Bredd: 330 cm
Vikt: 2 400 kg
Max antal personer: 18
Max motorstl: 2 x 250 hk

Obs! Båten på bilden har en färgsättning som avviker
från SWE. Se 570-770 för korrekt färgsättning.

Tempest 1000 SWE
En båt som gjord för härliga dagsutflykter. Tempest 1000 SWE ger
nästintill obegränsat utrymme för trevligt umgänge ombord och är
godkänd för upp till 20 personer. Det finns bra stuvutrymmen under
det stora soldäcket och en bekväm sittgrupp med bord i aktern bjuder
in till avslappnat umgänge. I styrpulpeten finns ett utrymme där
barnen kan sova middag. Djup V-botten gör att båten går mjukt i sjön.

Obs! Båten på bilden har en färgsättning som avviker
från SWE. Se 570-770 för korrekt färgsättning.

STANDARDUTRUSTNING

EXTRAUTRUSTNING

Dusch 107 l, Dynor till soldäck akter, Dynor:
Panama Pietra (Ljust grå), Elektrisk luftpump
Flexiteek: Teak black insert, Färg på tuber:
Antracit (mörkt grå)/Black carbon/red line*
Glasfiber targabåge, Glasfiber: Ivory white
Handtag på tuber, Kokplatta, Kompass, Kyl
48 l, Länspump, Marin WC inkl septik tank
Bränsletank 390 l, Badplattform Bord,
Plattform i fören med knapar, Pulpet i
rostfritt, Pulpetöverdrag, Radio/Stereo,
Seastar hydraulstyrning, Soldäck i fören,
Badplattform, Bord, Bränsletank 390 l,
Stege

Landström 220V, Radio/stereo,
Soft top, Solskydd targabåge,
Seastar power assist, Vattenskid
båge, Plotter Simrad GO9 inkl
montage, Plotter Simrad NSS9
inkl montage
TEKNISKA DATA
Längd: 10,07 m
Bredd: 335 cm
Vikt: 2 300 kg
Max antal personer: 22
Max motorstl: 2 x 300 hk

Tempest 1000 WA SWE
1000 WA SWE är en rejäl ribbåt på 32 fot. Här är det gott om plats
och komfort, i fören finns en mycket stor solbädd. Styrpulpeten har
en sportig design och ergonomisk utformning. I ruffen finns både
toalett och pentry och i aktern en stor och rymlig soffa.

STANDARDUTRUSTNING

EXTRAUTRUSTNING

Badplattform Bord, Dusch 77 l, Dynor:
Panama Pietra (Ljust grå), Elektrisk
luftpump, Flexiteek: Teak black insert, Färg
på tuber: Antracit (mörkt grå)/Black
carbon/red line*, Glasfiber targabåge,
Glasfiber: Ivory white, Handtag på tuber
Kokplatta, Kompass, Kyl 48 l, Länspump,
Bränsletank 500 l, Marin WC inkl septik
tank, Plattform i fören med knapar, Pulpet i
rostfritt, Pulpetöverdrag, Radio/Stereo,
Seastar hydraulstyrning, Soldäck akter
Soldäck i fören, Stege

Landström 220V, Soft top, Solskydd targabåge, Seastar power
assist, Vattenskidstång, Plotter
Simrad GO9 inkl montage, Plotter
Simrad, NSS9 inkl montage,
soldäck akter. Trävagga

Obs! Båten på bilden har en färgsättning som avviker
från SWE. Se 570-770 för korrekt färgsättning.

TEKNISKA DATA
Längd: 10,07 m
Bredd: 335 cm
Vikt: 2 900 kg
Max antal personer: 18
Max motorstl: 2 x 300 hk

Tempest 38
Capelli har återigen skapat en fantastiskt fin RIB, med rena och
moderna linjer. Målet har varta att skapa en båt med elegans, kom
fort och inovation. Båten har en härlig stor sittbrunn och solbed samt
en rymlig ruff.

STANDARDUTRUSTNING

EXTRAUTRUSTNING

Dinett konverterbar till soffa/dubbelsäng,
Flexiteek: Teak black insert, Glasfiber:
Ivory white, Handtag på tuber, Komplett
dynpaket däck, Komplett dynpaket kabin.
Kyllåda 65 l, Länspump, Radio/Stereo med
4st högtalare, Seastar hydraulstyrning med
power assist, Separat toalett med tvättfat
och WC (inkl. septiktank 60 l), Styrpulpet
med integrerad kokplatta och diskbänk,
T-top, Tuber i Orca® 1670 dtex, Vattentank
140 l, Överdrag till pulpet (T-top) och
bänk, Bord i akter Bränsletank 650 l, Extern
dusch.

Vattenskidbåge, Varmvatten
beredare, Bogpropeller, Teak
komplett, Landström 220V,
Targabåge Glasfiber Solstol till
akter, Bimini top, T-top Bimini,
Bimini Targabåge, Stege till akter
stuvutrymme, Överdrag för akter
soldäck och bänk, Plotter Simrad
NSS12 Evo3 inkl montage.
TEKNISKA DATA
Längd: 11,97 m
Bredd: 354 cm
Vikt: 3 400 kg
Max antal personer: 18
Max motorstl: 2 x 350 hk

Tempest 40
En elegant båt där du obehindrat rör dig runt på däck och det v-
formade skrovet ger mycket bra sjöegenskaper. Tempest 40 SWE
ger dig en perfekt kombination av kabinkomfort och bra umgänges
ytor uppe på däck. Gott om förvaringsutrymmen, elegant led
belysning och förstklassig inredning i trä, ger en lyxig atmosfär. På
toaletten är det lika elegant med designat handfat och matchande
blandare.
STANDARDUTRUSTNING

EXTRAUTRUSTNING

Handtag på tuber, Ankarspel, Dynor
(Dinett/soffa/dubbelsäng): Panama Pietra
(ljust grå), Dinett konverterbar till soffa/
dubbelsäng, Extern dusch, Kyllåda 65 l,
LED durkbelysning, Pre riggning Suzuki,
Glasfiber: Ivory White, Styrpulpet med
integrerad kokplatta, diskbänk och
mugghållare, Radio med 4st högtalare,
Glasfiber targabåge, Vattentank 140 l,
Separat toalett med WC, tvättfat, Septik
tank, Kompass, Seastar hydraulstyrning
med power assist, Stege, Bränsletank 650
l, Bord i akter, Flexiteek: Teak black insert.

Vattenskidbåge, Varmvattenbere
dare, Bogpropeller, Landström
220V, Flexiteek cockpit, Teak komplett, Stege till aktre stuvutrymmet,
Soft top, Överdrag för aktre soldäck och bänk, Skydd för soldäck
akter, Plotter Simrad NSS12 inkl
montage
TEKNISKA DATA
Längd: 12,18 m
Bredd: 354 cm
Vikt: 3 900 kg (standardutrustad)
Max antal personer: 18
Max motorstl: 2 x 350 hk

Tempest 44
44 fot ren lyx. Du rör dig obehindrat runt på däck och kring förar
platsen finns det gott om både sitt- och solplatser. V-format skrov ger
mycket bra sjöegenskaper och med 3x300 hk är toppfarten på när
mare 50 knop. Ombord finns ett välutrustat kök, gott om förvarings
utrymmen, sängplatser och en matplats som kan göras om till
dubbelsäng i förpiken. Kabinen har högt i tak och elegant ledbelysning
och en förstklassig inredning i trä ger en lyxig atmosfär.
STANDARDUTRUSTNING

EXTRAUTRUSTNING

Handtag på tuber, Pre riggning Suzuki,
Glasfiber: Ivory White, Dynor (Dinett/soffa/
dubbelsäng): Panama Pietra (ljust grå),
Extern dusch, Kyllåda 65 l, Kyllåda i kabin
50 l, Batteriladdare 220V, LED durk
belysning, LED belysning på akter steg,
Radio med 6st högtalare och förstärkare,
Teak i kabin, Akterkabin med 2 bäddar,
Vattentank 230 l, Septiktank 60 l,
Bränsletank 1000 l, Bord i akter, Bord i
kabin, Seastar hydraulstyrning med power
assist, Separat toalett med WC, tvättfat.

Varmvattenberedare, Bogpropeller,
Mikrovågsugn 220V, Teak i fören,
Bimini top, Elektrisk bimini top,
AC, Generator 3,5 kw, Soft top,
Lyx kit i kabin (helskinn, 12 dynor
i 2 färger, extra bädd), Targabåge
Glasfiber, Plotter Simrad NSS12
inkl montage, Plotter Simrad
NSS16 inkl montage
TEKNISKA DATA
Längd: 13,10 m, Bredd: 400 cm
Vikt: 6 500 kg (standardutrustad)
Max antal personer: 18
Max motorstl: 3 x 350 hk

NYHET! Tempest 50
Capellis nya lyxiga flaggskepp, den italienska båttillverkarens största
modell hittills. Båten har sportiga sjöegenskaper som passar de flesta
förhållanden, enorma ytor på däck och en främre och aktre kabin
med varsin toalett. Två stora soldäck och en förarplats helt i teak.

STANDARDUTRUSTNING

EXTRAUTRUSTNING

Varmvattenberedare, Bogpropeller, Glasfiber: Off White, Komplett dynpaket till
däck och kabin, Akterkabin med pentry
(induktionshäll & kylskåp) och dinett
konverterbar till soffa/säng med 3 bäddar,
Främre kabin med dubbelsäng, soffa, WC
och dusch, Landströmspaket 220V, Kylskåp
i sittkonsol på däck (48L), LED durkbelys
ning, Förarplats med sittyta för 3 personer,
Radio/Stereo med 8st högtalare (200W)
och förstärkare, Teak i kabin och uppe på
sidorna, Vattentank 230 l, Septiktank,
Bränsletank 2000 l, Akterbord i teak,
Seastar Optimus EPS elektronisk styrning,
Pre riggning Suzuki, Pulpetöverdrag

AC (12000 Btu), Generator 3,5 kw,
Undervattensbelysning i aktern,
Landgång i kolfiber med räcke,
Stereokit lyx, Teak i fören, Stege i
kolfiber med räcke, Skyddsöver
drag för sittkonsol och akterkabin,
Skyddsöverdrag för bänk och soldäck, Bimini för cockpit med 4
pyloner i kolfiber, Plotter Simrad
NSS16 Evo3 inkl montage
TEKNISKA DATA
Längd: 15,00 m, Bredd: 420 cm
Vikt: ca 9 000 kg (standardutrustad)
Max. antal personer: 18
Antal bäddar: 4
Max. Motorstl: 4 x 350 hk

CAPELLI X-TREME RAID
TUFF, OÖM, SPORTIG

X-treme RAID har storbåtsegenskaper i sportigt utförande.
Båtarna är stabila och breda, vilket gör dem lättmanövrerade
även i snabba svängar. De har många användningsområden:
som transportbåtar tack vare det stora utrymmet i fören, som
dykbåtar med ställ för syrgastuber eller som dagstursbåtar med
det där lilla extra!

TE 625 X-TREME RAID har de där extra
sjöegenskaperna som behövs vid lite
extremare körning!

TE 625 X-TREME RAID
Båten är stabil, bred och framför allt trygg att köra.
Modellen har fyra sittplatser bakom, och en stor
däckyta framför pulpeten. Det går även att komplett
era med jockeysäten framför pulpeten vilket ger totalt
åtta sittplatser. TE 625 X-treme RAID har under flera
år använts i Roslagsloppets Kändis–klass.

Alla RIB-båtar från Capelli har tuber i Neopren-Hypalon som är
mer beständigt mot mekanisk nötning och inverkan från väder
och vind än andra förekommande material. Välkommen in på
www.capelli.se för att se hela vårt RIB-sortiment och hitta din
närmaste återförsäljare!

Det är en tuff och oöm båt med storbåtsegenskaper
och många användningsområden. Den fungerar lika
bra när du behöver en transportbåt med det stora
utrymmet i fören eller en dykbåt med ställ för tuber
eller varför inte som en helt vanlig dagsbåt med det
där lilla extra!

STANDARDUTRUSTNING
Targabåge RF, Hydraulstyrning Bay Star, Pulpetöverdrag, Svarta
tuber, Svart durk, Dubbla jockeybänkar bakom pulpet, Aktersoffa,
Badstege, Pollartorn i fören.

TEKNISKA DATA

EXTRAUTRUSTNING

Längd: 6,25 m
Bredd: 265 cm
Vikt: 550 kg
Max antal personer: 14
Max motorstorlek: 175 hk
Bränsletank: 140 l

Dubbel jockey bänk
Singel jockey bänk
Förvaringskapell

TE 750 X-treme RAID har de där extra
sjöegenskaperna som behövs vid lite
extremare körning!

TE 750 X-TREME RAID tar båtlivet till en helt
ny nivå. Här har du bland annat en helt ny
styrpulpet, avsmalnande tuber i specialfärger,
hydraulstyrning och antiglid paddar på tuberna.

TE 750 X-TREME RAID

STANDARDUTRUSTNING

Modellen har väckt intresse bland flera yrkesförare
men också hos gemene man. Båtarna är otroligt
snygga i design och linjer vilket väcker uppmärk
samhet där de är. Användningsområdena är många:
transportbåt med det stora utrymmet i fören (då
jockeybänkarna plockats bort), eller en dykbåt med
ställ för tuber, eller en helt vanlig dagsbåt med det
där lilla extra.

TEKNISKA DATA

EXTRAUTRUSTNING

Längd: 7,48 m
Bredd: 297 cm
Vikt: 950 kg
Max antal personer: 24
Max motorstorlek 300 hk
Bränsletank: 315 l

Dynor i fören
Akterbänk inkl
ryggstöd + dynor
Dubbel jockeybänk
Enkel jockeybänk

Targabåge RF, Hydraulstyrning SeaStar, Pulpetövderdrag,
Svarta tuber, Svart durk, Dubbla jockeybänkar framför pulpet,
4st Ståstolar bakom pulpet, Badstege.

Foto: Björn Persson

EN HELT NY SERIE RIB-BÅTAR
FÖR ETT ENKELT BÅTLIV

CAPELLI
Alla Capelli RIB-båtar levereras med fyrtaktsmotorer från Suzukis
utombordarprogram – en garanti för att båtupplevelsen börjar
i det ögonblick du vrider om startnyckeln. Du får en komplett
båtlösning med god prestanda, bränsleekonomi och tillförlitlighet.
Suzuki utombordsmotorer har 7 års motorgaranti, vilket innebär
ett bekymmersfritt ägande och trygghet för dig som kund.

KGK MOTOR AB förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra
utrustning, priser, specifikationer, färger, material och andra faktorer efter lokala
förhållanden. Varje modell kan avslutas utan föregående meddelande. Fråga din
Capelli återförsäljare beträffande ev.ändringar. Båtarna på bilderna i katalogen kan
vara extrautrustade. Vi reserverar för ev. feltryck och detaljändringar. Best.nr: RCAP2020
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