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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: R07CAPGRP23

Alla Capellis RIB-båtar levereras med fyrtaktsmotorer från Suzuki. 
En optimal kombination för ett driftsäkert, tillförlitligt och bränsle- 
effektivt båtliv. Och givetvis med mycket god prestanda. Dessutom 
ett bekymmersfritt ägande med hela 7 års motorgaranti.

Precis som sin storasyster, Cap 21 Open, är Cap 19 Open en 
elegant och modern mittpulpetbåt med ett otroligt fint skrov. 
19 fot är ofta en perfekt storlek, då båten blir väldigt smidig, 
lätthanterlig och bjuder på en rejäl dos äkta körglädje. En härlig 
båt för dagsturer och till exempel vattensport och den har en 
härlig solbädd i fören som standard. Även ett bord i teak är 
standard. Båten har en rejäl fast bränsletank som rymmer 
hela 150 L. Som vanligt bjuder Capelli även på en hög bygg- 
kvalitet. Rekommenderad motorstyrka: 90-115 hk.

TEKNISKA DATA   Längd: 550 cm   |   Bredd: 240 cm   |   Max motorstorlek: 135 hk   |   Max antal personer: 7   |   Vikt: 750 kg

STANDARDUTRUSTNING
Pulpet och bänköverdrag, Dynor fören/solbädd, dynor aktertoft, 
hydraulstyrning, teakbord, fast bränsletank (150 L), Suzuki 
utombordare med 7 års garanti (max 175 hk).

TILLBEHÖR
Dusch, stereo, Flexiteek, förvaringskapell, vattenskidbåge,  
solskydd FR.

Cap 19 Open

Cap 19 Open



Capellis glasfiberbåtar är i en klass för sig. En optimal kom- 
bination av italiensk båtdesign och hög kvalitet. Det märks  
så tydligt i både skrov och detaljer. Allt är genomtänkt och 
väldimensionerat. Det här är sjösäkra, stabila och lättman-
övrerade båtar.
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– Det här är en säker och stabil båt med ett perfekt gångläge  
i både hög och låg fart. Fyra man kan stå och fiska på samma 
sida utan att båten lutar. Den V-formade botten och de höga 
friborden håller vattenstänk borta.

Cap 21 är också en rymlig båt med gott om plats mellan 
mittpulpet och reling, vilket gör det ovanligt smidigt att röra 
sig runt i båten. Mittpulpeten är även den perfekt anpassad 
för förare och navigatör och skyddar utmärkt. Kastdäcket  
är helt optimalt för fiske då man står lagom högt, men ändå 
säkert och utan känslan av att trilla över kanten. Båten har 
också extremt bra förvaringsutrymmen. Jag har aldrig stött 
på en så här liten båt som har så genomtänkt förvaring. 
Snygg är den också.
 
Fredrik Sjöblom, Sandhamnsguiderna

Båda modellerna har centralt placerade styrpulpeter och  
walk around. Ombord finns gott om plats för många passa-
gerare och en stor, skön solbädd i fören. Utrustningsnivån är 
imponerande och de kraftfulla Suzuki-motorerna ser till att 
man kommer dit man ska, även när båten är fullastad.

Det här är idealiska utflyktsbåtar tillsammans med vänn- 
erna. De är lika bra vid fiske som för vattensporter. Eller  
som badbåt under sköna, lata dagar i solen. Möjligheterna  
är obegränsade.

Cap 21 Open är en modern och elegant båt med ett otroligt 
fint skrov. Den går mjukt i sjön och är ovanligt stabil även när 
man ligger still. Mittpulpeten är bred och ger ett bra skydd. 
Har sittbänk istället för stolar, vilket är bekvämt vare sig man 
sitter eller står när man kör.

Cap 21 Open är den perfekta båten för härliga dagsturer, 
vattensporter och fiske. Den har hög utrustningsnivå och en 
design som är utvecklad av Suzuki Marin Sverige i samarbete 
med en av Sveriges mest kända fiskeguider, Fredrik Sjöblom 
från Sandhamnsguiderna.

STANDARDUTRUSTNING
Flexiteek, pulpet och bänköverdrag, svarta räcken, carbonlook 
på dynor, dynor i fören/solbädd, dynor aktertoft, Sea Star 
hydraulstyrning, teakbord, fast bränsletank (150 L), Suzuki 
utombordare med 7 års garanti (max 175 hk). 

TILLBEHÖR
Dusch, stereo, Flexiteek, förvaringskapell, vattenskidbåge,  
solskydd FR, elektrisk ankarvinsch, solkit akter.

TEKNISKA DATA   Längd: 630 cm   |   Bredd: 247 cm   |   Max motorstorlek: 175 hk   |   Max antal personer: 7   |   Vikt: 900 kg

Cap 21 Open

” En optimal båt 
för fiske”


