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En roligare och enklare båttyp än en RIB finns nog inte.  
Den är snabb och lättkörd, och samtidigt sjösäker. Rymlig, 
smidig och oöm. Idealisk för dagsutflykter med vänner och 
familj, eller för till exempel vattenskidor och wakeboard. 
Möjligheterna är obegränsade.

En RIB från Capelli är dessutom tillverkad i högsta kvalitet och 
med tuber av Hypalon, det starkaste och bästa material man 
kan bygga RIB-båtar av. Det här är båtar som du kan använda 
varenda dag utan att behöva vara rädd om. Och de är enkla att 
transportera och hantera. Det är bara att hoppa i och dra iväg.

Designen är sportig och elegant, och harmonierar väl med de 
kraftfulla och pålitliga Suzuki-motorerna. Med en RIB från 
Capelli går du inte obemärkt förbi.
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Stort modellprogram
Vårt modellprogram spänner från 3,40 till nästan 15 meter. 
Några av de allra största har till och med en ruff med plats för 
övernattning. Generellt är det här rymliga båtar med hög 
lastkapacitet och gott om plats för många. Alla har bord med 
sittplatser och plats för solning och bad. Här finns också stora 
utrymmen för dynor och packning. Flexiteek-däck är standard, 
vilket inte bara lyfter utseendet utan också är hållbart och 
skönt att gå på med bara fötter.

Tempest SWE
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Tempest SWE är Capellis serie RIB-båtar som är särskilt 
anpassade till den skandinaviska marknaden och har en unik 
design och färgsättning. Man har lagt till en rad funktioner 
som vi här i Norden uppskattar särskilt mycket. Det handlar 
till exempel om en plattform i stäven som underlättar 
ombord- och ilandstigning, samt extra knapar både i för och 
akter för att förenkla förtöjning. Designen har också fått ett 
lyft med en anpassad färgsättning med antracitgrå tuber  
och dynor i Silvertex beige.

TEMPEST SWE  
– Specialdesignad för oss

Tempest SWE
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TEKNISKA DATA   Längd: 422 cm   |   Bredd: 203 cm   |   Max motorstorlek: 40 hk   |   Max antal personer: 6   |   Vikt: 551 kg

Tempest 430 SWE
Capelli Tempest 430 SWE är liten sportig och kul ribbåt, men 
fortfarande med ribbåtens alla egenskaper. Goda sjöegenska-
per och öppna ytor med gott om plats. Dessutom är tuberna 
tillverkade i det mycket slitstarka materialet Neopren-Hypa-
lon Orca. Tempest 430 SWE är den perfekta båten för t.ex. 
rolig vattensport. Tillsammans med en utombordare från 
Suzuki blir Tempest 430 SWE en mycket kul båt.

STANDARDUTRUSTNING
Badstege, färg på tuber: antracit (mörkt grå)/fabric impression, 
glasfiber: bright white, handtag på tuber, luftpump, länspump, 
badstege, polerkit, pulpetöverdrag, tubmaterial: Neopren-Hypalon 
orca, däckbelysning LED, NYHET! Dynor soldäck (Silvertex beige), 
NYHET! Digitalt multifunktionsinstrument.

TILLBEHÖR
Förvaringskapell.

Tempest 430 SWE

Capelli6



TEKNISKA DATA   Längd: 472 cm   |   Bredd: 213 cm   |   Max motorstorlek: 70 hk   |   Max antal personer: 7   |   Vikt: 551 kg

STANDARDUTRUSTNING
Badstege, färg på tuber: antracit (mörkt grå)/fabric impression, 
glasfiber: bright white, handtag på tuber, luftpump, länspump, 
polerkit, pulpetöverdrag, tubmaterial: Neopren-Hypalon orca, 
däckbelysning LED, NYHET! Dynor soldäck (Silvertex beige) ink. 
bord, NYHET! Digitalt multifunktionsinstrument.

TILLBEHÖR
Förvaringskapell, vattenskidbåge, targabåge rostfri, solskydd 
(Bimini) i rostfritt, kräver targabåge, solskydd (Bimini).

Tempest 470 SWE
De främsta sjöegenskaperna med en Rib är stabilitet, lastför-
måga och körglädje. Tempest 470 SWE har dessa egenskaper 
och är den perfekta båten för dagturer och vattensport. 
Capelli Tempest 470 SWE är en kvalitetsbåt med hög finish. 
Den har även flera stuvutrymmen med god plats för ev 
packning. Med en Suzuki 4-takts utombordare så säkerställs 
både körglädje, driftekonomi och driftsäkerhet. Tuberna är 
tillverkade i det mycket slitstarka materialet Neopren-
Hypalon Orca istället för det billigare och enklare materialet 
PVC, vilket inte är så vanligt i denna storleksklass.

Tempest 470 SWE
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Tempest 570 SWE
Ut på tur med familjen – bad, sol, fiske eller vattenskidåkning: 
Tempest 570 SWE klarar allt! Modellen har mycket goda sjö- 
egenskaper och är både bekväm och stabil. Den djupa V-bottnen 
gör att båten går tryggt och stadigt i sjön.

Tempest 570 SWE

TEKNISKA DATA   Längd: 560 cm   |   Bredd: 260 cm   |   Max motorstorlek: 115 hk   |   Max antal personer: 12   |   Vikt: 551 kg

STANDARDUTRUSTNING
Badstege, bränsletank 86 l, Baystar Plus hydraulstyrning, bränsle- 
tank 86 l, färg på tuber: antracit (mörkt grå)/fabric impression, 
glasfiber: bright white, handtag på tuber, luftpump, länspump, 
plattform i fören med knapar, polerkit, pulpetöverdrag, tubmate- 
rial: Neopren-Hypalon orca, däckbelysning LED, NYHET! Dynor 
soldäck (Silvertex beige) ink. bord, NYHET! Digitalt multifunktions-
instrument.

TILLBEHÖR
Dusch, förvaringskapell, targabåge i rostfritt, Flexiteek, solskydd 
(Bimini) i rostfritt, kräver targabåge, solskydd (Bimini), vattenskid-
båge, Flexiteek on stringers.
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STANDARDUTRUSTNING
Bord, bränsletank 220 l, dynor: Silvertex beige, färg på tuber: 
antracit (mörkt grå)/fabric impression, glasfiber: bright white, 
handtag på tuber, kompass, luftpump, länspump, plattform i  
fören med knapar, polerkit, pulpetöverdrag, flexiteek, Seastar 
hydraulstyrning, soldäck i fören, stege, tubmaterial: Neopren-
Hypalon orca, däckbelysning LED.

Tempest 650 SWE
Tempest 650 SWE har gott om förvaringsutrymme under 
soldäcket i fören och lösningen med styrkonsol och leaning 
post fungerar mycket bra vid aktiv körning. Den stående posi- 
tionen ger bättre överblick och kontroll vid hög fart i ruff sjö. 
Med ett enkelt 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.

Tempest 650 SWE

TEKNISKA DATA   Längd: 655 cm   |   Bredd: 367 cm   |   Max motorstorlek: 200 hk   |   Max antal personer: 12   |   Vikt: 800 kg

TILLBEHÖR
Dusch, förvaringskapell, radio/stereo, solkit akter, solskydd  
(kräver targabåge), solskydd i aluminium, rostfri targabåge, 
vattenskidstång.

Capelli
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Tempest 700 SWE
Populära Tempest 700 SWE har fått en helt ny design 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 bad- 
plattformen. Nya Tempest 700 SWE är båten för dig som 
verkligen vill njuta på sjön.

STANDARDUTRUSTNING
Bord, bränsletank 220 l, dynor: Silvertex beige, elektrisk luftpump, 
flexiteek: teak black insert, färg på tuber: antracit (mörkt grå)/fabric 
impression, glasfiber: bright white, handtag på tuber, kompass, 
länspump, plattform i fören med knapar, polerkit, pulpetöverdrag, 
Seastar hydraulstyrning, soldäck i fören, stege, tubmaterial: 
Neopren-Hypalon orca, däckbelysning LED.

Tempest 700 SWE

TEKNISKA DATA   Längd: 715 cm   |   Bredd: 285 cm   |   Max motorstorlek: 200 hk   |   Max antal personer: 16   |   Vikt: 1 050 kg

TILLBEHÖR
Dusch, förvaringskapell, radio/stereo, solkit akter, solskydd  
(kräver targabåge), vattenskidstång, rostfri targabåge, elektrisk 
ankarvinsch.
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Tempest 1000 SWE
En båt som gjord för härliga dagsutflykter. Tempest 1000 SWE 
ger näst  intill obegränsat utrymme för trevligt umgänge ombord 
och är godkänd för upp till 20 personer. Det finns bra stuv- 
utrymmen under det stora soldäcket och en bekväm sittgrupp 
med bord i aktern bjuder in till avslappnat umgänge. I styr- 
pulpeten finns ett utrymme där barnen kan sova middag. Djup 
V-botten gör att båten går mjukt i sjön.

Tempest 1000 SWE

TEKNISKA DATA   Längd: 1 007 cm   |   Bredd: 335 cm   |   Max motorstorlek: 2 x 300 hk   |   Max antal personer: 22   |   Vikt: 2 300 kg

STANDARDUTRUSTNING
Badplattform, bord, bränsletank 390 l, dusch 107 l, dynor till 
soldäck akter, dynor: Silvertex beige, elektrisk luftpump, flexiteek: 
teak black insert, färg på tuber: antracit (mörkt grå)/fabric 
impression, glasfiber: bright white, handtag på tuber, kokplatta, 
kompass, kyl 48 l, länspump, marin WC inkl septiktank, plattform  
i fören med knapar, pulpetöverdrag, radio/stereo, Seastar 
hydraulstyrning, soldäck i fören, stege, tubmaterial: Neopren-
Hypalon orca, däckbelysning LED.

TILLBEHÖR
Landström 220V, hard top/t-top, Bimini med support i kolfiber, 
Biminitop (kräver targabåge), Seastar power assist, targabåge GRP, 
vattenskidstång, Suzuki Precision Manouvering joystick.
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Tempest 770 WA SWE
En båt med utmärkta sjöegenskaper och härlig komfort. Tem- 
pest 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.

STANDARDUTRUSTNING
Bord, badplattform i akter med Flexiteek, bränsletank 215 l, dusch 
60 l, dynor: Silvertex beige, elektrisk luftpump, flexiteek: teak 
black insert, färg på tuber: antracit (mörkt grå)/fabric impression, 
glasfiber: bright white, handtag på tuber, kokplatta, kompass, 
länspump, marin WC inkl septik tank, plattform i fören med knapar, 
polerkit, pulpetöverdrag, Seastar hydraulstyrning, soldäck i fören.

TILLBEHÖR
Förvaringskapell, kyllåda 30L, landström, solkit akter, solskydd från 
targabåge rostfritt, solskydd (Bimini) rostfritt, rostfri targabåge, 
targabåge GRP, vattenskidstång, elektrisk ankarvinsch, radio/stereo.

STANDARDUTRUSTNING
Badplattform, bord, bränsletank 300 l, dusch 67 l, dynor: Silvertex 
beige, elektrisk luftpump, flexiteek: teak black insert, färg på tuber: 
antracit (mörkt grå)/fabric impression, glasfiber: bright white, 
handtag på tuber, kompass, låg plattform i fören med knape, 
länspump, marin WC inkl septik tank, polerkit, pulpetöverdrag, 
Seastar hydraulstyrning, soldäck i fören, stege, tubmaterial: 
Neopren-Hypalon orca, däckbelysning LED.

TILLBEHÖR
Förvaringskapell, kylbox, portabel spis (gas), radio/stereo, soldynor 
akter, solskydd (kräver targabåge), solskydd (Bimini) i rostfritt, 
vattenskidstång, rostfri targabåge, targabåge GRP.

Tempest 800 SWE
Här finns gott om plats för det stora sällskapet, båten rymmer 
hela 18 personer! Den stora mitt konsolen ger en bekväm kör- 
ställning och dess skjutdörr leder in till en kabin med gott om 
stuv utrymme 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.

Tempest 770 WA SWE  /  Tempest 800 SWE

TEKNISKA DATA   Längd: 770 cm   |   Bredd: 298 cm   |   Max motorstorlek: 250 hk   |   Max antal personer: 18   |   Vikt: 1 600 kg

TEKNISKA DATA   Längd: 791 cm   |   Bredd: 305 cm   |   Max motorstorlek: 300 hk   |   Max antal personer: 18   |   Vikt: 1 500 kg

Capelli

Obs! Båtens färgsättning på bilden motsvarar inte den som erbjuds.

Obs! Båtens färgsättning på bilden motsvarar inte den som erbjuds.

12



STANDARDUTRUSTNING
Badplattform, bord, bränsletank 390 l, dusch 60 l, dynor: Silvertex 
beige, elektrisk luftpump, Flexiteek: teak black insert, färg på tuber: 
antracit (mörkt grå)/fabric impression, glasfiber: bright white, 
handtag på tuber, kompass, kyl 48 l, länspump, marin WC inkl 
septiktank, plattform i fören med knapar, polerkit, pulpetöverdrag, 
Seastar hydraulstyrning, soldäck i fören, stege, tubmaterial: 
Neopren-Hypalon orca, däckbelysning LED, targabåge GRP.

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.

Tempest 850 WA SWE
En spektakulär båt med utmärkta sjöegenskaper och överläg-
sen 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 använd-
bar 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.

Tempest 850 SWE  /  Tempest 850 WA SWE

TEKNISKA DATA   Längd: 850 cm   |   Bredd: 325 cm   |   Max motorstorlek: 2 x 200 hk   |   Max antal personer: 16   |   Vikt: 1 900 kg

TEKNISKA DATA   Längd: 885 cm   |   Bredd: 328 cm   |   Max motorstorlek: 2 x 200 hk   |   Max antal personer: 16   |   Vikt: 2 000 kg

TILLBEHÖR
Vattenskidstång, soldynor i aktern, radio/stereo, förvaringskapell, 
solskydd targabåge, pulpiträcke i rostfritt, landström.

STANDARDUTRUSTNING
Badplattform, bord, bränsletank 325 l, dusch 70 l, dynor: Silvertex 
beige, elektrisk luftpump, flexiteek: teak black insert, färg på tuber: 
antracit (mörkt grå)/fabric impression, glasfiber: bright white, 
handtag på tuber, kokplatta, kompass, kyl 48 l, länspump, marin 
WC inkl septiktank, plattform i fören med knapar, polerkit, pulpet- 
överdrag, Seastar hydraulstyrning, soldäck i fören, stege, tubma-
terial: Neopren-Hypalon orca, däckbelysning LED, targabåge GRP.

TILLBEHÖR
Vattenskidstång, landström 220V, soldynor i aktern, radio/stereo, 
förvaringskapell, solskydd (kräver targabåge), SeaStar power assist.

Capelli
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STANDARDUTRUSTNING
Akterplattformar, bord, bränsletank 350 l, dusch 67 l, dynor: 
Silvertex beige, elektrisk luftpump, flexiteek: teak black insert, färg 
på tuber: antracit (mörkt grå)/fabric impression, glasfiber: bright 
white, handtag på tuber, kompass, kylbox 48l, länspump, marin 
WC inkl septik tank, plattform i fören med knapar, pulpetöverdrag, 
pulpit i rostritt, Seastar hydraulstyrning, soldäck i fören, vindruta 
klar, tubmaterial: Neopren-Hypalon orca, däckbelysning LED, kylbox.

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

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. Styr- 
pulpeten har en sportig design och ergonomisk utformning.  
I ruffen finns både toalett och pentry och i aktern en stor och 
rymlig soffa.

Tempest 900 WA SWE  /  Tempest 1000 WA SWE

TEKNISKA DATA   Längd: 950 cm   |   Bredd: 330 cm   |   Max motorstorlek: 2 x 250 hk   |   Max antal personer: 18   |   Vikt: 2 400 kg

TILLBEHÖR
Radio/stereo, soft top (inox), vattenskidstång, SeaStar power assist, 
landström 220V, soldynor i aktern, targabåge GRP, förvaringskapell, 
solskydd targabåge, solskydd (Bimini) i rostfritt, t-top.

TEKNISKA DATA   Längd: 1 055 cm   |   Bredd: 328 cm   |   Max motorstorlek: 2 x 300 hk   |   Max antal personer: 18   |   Vikt: 3 000 kg

STANDARDUTRUSTNING
Badplattform, bord, bränsletank 500 l, dusch 77 l, dynor: Silvertex 
beige, elektrisk luftpump, flexiteek: teak black insert, färg på tuber: 
antracit (mörkt grå)/ fabric impression, glasfiber: bright white, hand- 
tag på tuber, kokplatta, kompass, soldäck i fören inkl dynor, bränsle- 
tank 550 liter, dusch 94 liter, kyl 48 l, länspump, marin WC inkl 
septik tank, plattform i fören med knapar, pulpetöverdrag, radio/
stereo, Seastar hydraulstyrning, soldäck akter, soldäck i fören, stege, 
tubmaterial: Neopren-Hypalon orca, däckbelysning LED, soldäck 
inkl dynor akter, ankarvinsch, Flexiteek stringers, pulpet i rostfritt.

TILLBEHÖR
Vattenskidbåge, Seastar power asstist styrning, Biminitop, 
landström 220V, Flexiteek cockpit, Flexiteek fören, hard top, 
targabåge GRP.

NYHET!
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TEKNISKA DATA   Längd: 1 218 cm   |   Bredd: 354 cm   |   Max motorstorlek: 2 x 350 hk   |   Max antal personer: 18   |   Vikt: 3 900 kg

Capelli

Tempest 38
En fantastiskt fin RIB med en design som andas elegans och 
innovation. Linjerna är rena och moderna. Komforten optimal 
med en väl tilltagen sittbrunn, stor solbädd och rymlig ruff. 

STANDARDUTRUSTNING
Bord i akter, bränsletank 650 l, extern dusch, dinett konverterbar till 
soffa/dubbelsäng, flexiteek: teak black insert, glasfiber: bright white, 
handtag på tuber, komplett dynpaket däck, komplett dynpaket kabin, 
kyllåda 65 l, länspump, radio/stereo med 4 st högtalare, Seastar 
hydraulstyrning med power assist, separat toalett med tvättfat och 
WC (inkl. septiktank 60 l), styrpulpet med integrerad kokplatta och 
diskbänk, t-top, färg på tuber: antracit (mörkt grå)/fabric impression, 
vattentank 140 l, överdrag till pulpet (t-top) och bänk, tubmaterial: 
Neopren-Hypalon orca, däckbelysning LED, dusch på däck.

Tempest 40
En elegant och rymlig RIB som du rör dig obehindrat på runt 
på däck. En perfekt kombination av kabinkomfort och bra 
umgängesytor. Gott om förvaringsutrymmen, elegant ledbelys- 
ning och förstklassig inredning i trä ger hela båten en lyxig 
atmosfär. Det V-formade skrovet ger den dessutom imponer-
ande sjöegenskaper.

Tempest 38  /  Tempest 40

TEKNISKA DATA   Längd: 1 197 cm   |   Bredd: 354 cm   |   Max motorstorlek: 2 x 350 hk   |   Max antal personer: 18   |   Vikt: 3 400 kg

TILLBEHÖR
Vattenskidstång, varmvattenberedare, bogpropeller, teak komplett, 
landström 220V, targabåge GRP, solstol till aktern (per styck), 
Bimini för t-top med 2 pyloner i kolfiber, Bimini från targabåge över 
styrplats, stege till akter stuvutrymme, överdrag för akter soldäck 
och bänk, undervattensbelysning.

STANDARDUTRUSTNING
Ankarspel, bord i akter, bränsletank 650 l, dinett konverterbar till 
soffa/dubbelsäng, extern dusch, flexiteek: teak black insert, glasfiber 
targabåge, glasfiber: bright white, handtag på tuber, komplett 
dynpaket i kabin och på däck, kyllåda 65 l, landström 220V, LED 
durkbelysning, radio/stereo med 4 st högtalare, Seastar hydraul- 
styrning med power assist, separat toalett med tvättfat och WC 
(inkl. septiktank 60 l), styrpulpet med integrerad kokplatt, diskbänk 
och mugghållare, färg på tuber: antracit (mörkt grå)/fabric impres- 
sion, vattentank 140 l, överdrag till pulpet och bänk, tubmaterial: 
Neopren-Hypalon orca. dusch på däck.

TILLBEHÖR
Vattenskidstång, varmvattenberedare, bogpropeller, landström 
220V, rostfria handtag på pulpet, teak komplett, undervattens-
belysning, stege till aktre stuvutrymme, t-top (istället för targabåge), 
Soft top (istället för targabåge), överdrag för aktre soldäck och 
bänk, elektriskt manöverbart teakbord, Bimini från targabåge över 
cockpit, solskydd (Bimini) för akterdäck.

Obs! Båtens färgsättning på bilden motsvarar inte den som erbjuds.

Obs! Båtens färgsättning på bilden motsvarar inte den som erbjuds.
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Tempest 43 STRADIVARI

TEKNISKA DATA   Längd: 13 000 cm   |   Bredd: 360 cm   |   Max motorstorlek: 2 x 450 hk   |   Max antal personer: 18   |   Vikt: 5 500 kg

Stradivari 43 är skapad i samarbete med Consortium of Violinmakers 
Antonio Stradivari i Cremona vars syfte är att bevara och uppmärksamma 
den traditionella fioltillverkningen.

Tempest 43 STRADIVARI
Stradivari 43 har en design inspirerad av den klassiska 
Stradivarius-fiolen. Samma eleganta linjer och genuina 
omsorg har här överförts till den nautiska världen. Den 
representerar månghundraåriga italienska traditioner  
av hantverkskunnande, kreativitet och unicitet.  

Det här är en unik länk mellan det traditionella och det 
moderna, såväl i design som i omsorg om alla detaljer  
och finishen.

STANDARDUTRUSTNING
Varmvattenberedare, landström, kabin i fören 2 kojer med egen 
WC och dusch, kabin i aktern 2 kojer, komplett dynsats, ihopfällbar 
dusch på däck i carbon, frys i bänken vid körplats 95 liter, hard top, 
LED belysning på däck, stereosysten med 10 högtalare, teak akter- 
plattform, cockpit och för, vattentank 140 liter, septiktank, bränsle- 
tank 700 liter, elektriskt nedfällbart bord, Seastar power assist 
styrning, elektrisk ankarvinsch.

TILLBEHÖR
Bogpropeller, undervattensbelysning, kaffemaskin, vinkyl, extra 
stege styrbord badplattform, Biminitop akter 2 carbonpyloner, 
Biminitop för 2 carbonpyloner, pulpetöverdrag, överdrag bänk akter.



Tempest 44  /  Tempest 50

Capelli

Tempest 44
Det här är en båt med stora, generösa däcksytor och gott om 
sittplatser och solplatser. Ombord finns ett välutrustat kök, 
gott om förvaringsutrymmen, sängplatser och en matplats 
som kan göras om till en dubbelsäng. Kabinen har högt i tak, 
elegant ledbelysning och en förstklassig inredning i trä som 
bidrar till den lyxiga atmosfären. Det V-formade skrovet ger 
dessutom båten mycket goda sjöegenskaper.

TEKNISKA DATA   Längd: 1 310 cm   |   Bredd: 396 cm   |   Max motorstorlek: 3 x 350 hk   |   Max antal personer: 18   |   Vikt: 6 500 kg

STANDARDUTRUSTNING
Akterkabin med 2 bäddar, batteriladdare 220V, bord i kabin och 
akter, bränsletank 1000 l, dinett konverterbar till soffa/dubbelsäng, 
extern dusch, glasfiber: bright white, handtag på tuber, komplett 
dynpaket till däck och kabin, kyllåda 65 l, kyllåda i kabin 50 l, LED 
belysning på akter steg, LED durkbelysning, radio/stereo med 6 st 
högtalare och förstärkare, Seastar hydraulstyrning med power 
assist, separat toalett med tvättfat och WC (inkl. septiktank 60 l), 
teak i kabin, färg på tub, vattentank 230 l, dusch på däck, tubmaterial: 
Neopren-Hypalon orca, färg på tuber: antracit (mörkt grå)/fabric 
impression, däckbelysning LED.

TILLBEHÖR
AC (12000 Btu), varmvattenberedare, ismaskin, bogpropeller, gene- 
rator 3,5 kw, lyxkit i kabin (helskinn, 12 dynor i 2 färger, extra bädd), 
mikrovågsugn 220V, teak i fören, undervattensbelysning, hard top, 
targabåge GRP, Soft top, elektrisk manöverbart teakbord inkl dynor, 
Bimini från targabågen för aktre soldäck, Bimini top med 2 pyloner 
i kolfiber, Bimini top med 4 pyloner i kolfiber, Bimini till t-top.

TEKNISKA DATA   Längd: 1 500 cm   |   Bredd: 420 cm   |   Max motorstorlek: 4 x 350 hk   |   Max antal personer: 18   |   Vikt: 9 000 kg

STANDARDUTRUSTNING
Akterbord i teak, bogpropeller, bränsletank 2000 l, främre kabin  
med dubbelsäng, soffa, WC och dusch, förarplats med sittyta för  
3 personer, glasfiber: ivory white, hard top i kolfiber, komplett dyn- 
paket till däck och kabin, mittkonsol med diskho, spisplatta och 
kylskåp (200L), landströmspaket 220V, LED durkbelysning, pulpet- 
överdrag, radio/stereo med 10 st högtalare och förstärkare, Seastar 
Optimus EPS elektronisk styrning, teak i kabin och i sittbrunn, varm- 
vattenberedare, vattentank 230 l, tubmaterial: Neopren-Hypalon 
orca, Färg på tuber: antracit (mörkt grå)/fabric impression, däck- 
belysning LED.

Tempest 50
Tempest 50 är Capellis flaggskepp och deras största och 
lyxigaste modell hittills. De sportiga sjöegenskaperna, de 
stora däcksytorna, solbäddarna och välutrustade kabinerna  
gör det här till den ideala båten för utflykter och äventyr  
med stora sällskap.

TILLBEHÖR
AC (12000 Btu), generator 3,5 kw, undervattensljus i aktern, 
ismaskin, stereokit lyx, teak i fören, skyddsöverdrag för sittkonsol 
och akterkabin, skyddsöverdrag för bänk och soldäck, Bimini för 
främre cockpit med 2 pyloner i kolfiber Bimini för aktre cockpit 
med 2 pyloner i kolfiber.

Obs! Båtens färgsättning på bilden motsvarar inte den som erbjuds.

Obs! Båtens färgsättning på bilden motsvarar inte den som erbjuds.
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TE 625 Xtreme RAID har de där extra sjöegenskaperna som krävs vid extrem 
körning. Det är en tuff och oöm RIB med den stora båtens egenskaper och 
möjligheter. Fungerar lika bra som transportbåt och utflyktsbåt.

Tempest BR65  /  Capelli 625 Xtreme

TUFF, OÖM, SPORTIG

Capelli

Tempest BR65
Ett helt nytt båtkoncept som kombinerar smidighet och 
körglädje från bowriders med RIB-båtarnas snabbhet och  
fina sjöegenskaper. Med sin kompakta storlek och sportiga 
egenskaper är det en lättmanövrerad båt, perfekt för både 
fartfyllda vattensporter och lugna dagsutflykter. Tack vare  
de justerbara ryggstöden på akterbänk och förarplats (framåt- 
eller bakåtvända), skapar man enkelt en stor plats för 
umgänge i sittbrunnen.

TEKNISKA DATA   Längd: 650 cm   |   Bredd: 252 cm   |   Max motorstorlek: 200 hk   |   Max antal personer: 10   |   Vikt: 1 000 kg

STANDARDUTRUSTNING
Badplattformar i akter, bord, bränsletank 220 l, dynor i akter, fören 
och cockpit, dynor: Silvertex beige, flexiteek: teak black insert kom- 
plett, färg på tuber: antracit (mörkt grå)/fabric impression, glasfiber: 
bright white, hamnkapell, luftpump, länspump, plattform i fören 
med knapar, polerkit, Seastar hydraulstyrning, soldäck i fören, stege, 
vindruta i glas och plexiglas, vindrutetorkare styrbord, tubmaterial: 
Neopren-Hypalon orca, däckbelysning LED.

TILLBEHÖR
Dusch, kyllåda 16 l, solskydd bimini, kapell för, vattenskidstång, 
radio/stereo, vindrutetorkare babord.

Capelli 625 Xtreme

En stabil, bred och framför allt en trygg båt att köra. Den har 
fyra sittplatser bakom pulpeten och en stor däcksyta framför. 
De kan även kompletteras med jockeysäten framför pulpeten 
vilket ger totalt åtta sittplatser. TE 625 Xtreme RAID har 
under flera år använts i Roslagsloppets kändisklass. 

TEKNISKA DATA   Längd: 625 cm   |   Bredd: 260 cm   |   Max motorstorlek: 150-175 hk   |   Max antal personer: 10   |   Vikt: 550 kg

STANDARDUTRUSTNING
Targabåge RF, hydraulstyrning Bay Star, pulpetövderdrag, svarta 
tuber, svart durk, dubbla jockeybänkar bakom pulpet, aktersoffa, 
badstege, pollartorn i fören.

TILLBEHÖR
Dubbel jockeybänk, singel jockeybänk, förvaringskapell.

Obs! Båtens färgsättning på bilden motsvarar inte den som erbjuds.

Obs! Båtens färgsättning på bilden motsvarar inte den som erbjuds.
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Alla Capellis RIB-båtar levereras med fyrtaktsmotorer från Suzuki. En optimal kombination 
för ett driftsäkert, tillförlitligt och bränsleeffektivt båtliv. Och givetvis med mycket god 
prestanda. Dessutom ett bekymmersfritt ägande med hela 7 års motorgaranti.

KGK Motor AB   SE-191 81 Sollentuna   capelli.se
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 oss för ev. feltryck och detaljändringar. Best.nr: RCAPRIB2022


