
w w w . s u z u m a r . s e

2021



GLASFIBERSKROV

GLASFIBERSKROV & DURK

MODELL 270RIB

Längd (mm) 2680

Bredd (mm) 1540

Rek. motor (hk) 4-9,9

Luftkammare 3

Max lastkapacitet (kg) 510

Invändig längd (mm) 1880

Tubdiameter (mm) 415

Torrvikt (kg) 45.7

Max antal personer 3

Durktyp Glasfiber

MODELL 410CC 380FDJ 350FDJ 310FD

Längd (mm) 4050 3790 3480 3080

Bredd (mm) 1910 1760 1760 1540

Rek. motor (hk) 25-50 20-30 15-25 4-15

Luftkammare 3 3 3 3

Max lastkapacitet (kg) 730 720 600 500

Invändig längd (mm) 2380 2720 - 1880

Tubdiameter (mm) 470 470 - 415

Torrvikt (kg) 143 134.6 73 42

Max antal personer 5 4 4 3

Durktyp Glasfiber Glasfiber Glasfiber Glasfiber

270RIB

380FDJ/350FDJ, 410CC, 310FD

270RIB är ett rent nöje att hantera ute på sjön. Båtmodellerna har ett 
dubbelgjutet skrov i glasfiberarmerad plast, som ger båten väldigt fina 
sjöegenskaper med en mjuk och fin gång. Tuben är tillverkad av samma 
högkvalitativa material som Suzumars traditionella gummibåtar. För samma 
höga standard är den också utrustad med ett slitstarkt akterspegelsskydd, 
förtöjningsringar och lyftöglor i rostfritt stål, lina, toft, åror, fotpump, 
reparationssats samt förvaringsväska.

Dessa ribbåtar har dubbelbotten, vilket innebär en plan 
durk. Dessutom finns ett stuvutrymme i fören. 310FD 
är avsedd för motorer med rorkult och 380/350FDJ är 
förberedda för montage av jockeysäte. Jockeysätet har 
sittplats för upp till två personer. 410CC är en RIB med 
aktertoft och vanlig pulpet. 

DS-410CC

NAVIGATIONSGRUPPEN - BOATCAMP

RIBBÅTAR

DS-270RIB

380/350FDJ ÄR FÖRBEREDDA  
FÖR MONTAGE AV JOCKEYSÄTE.

NYHET!
Samtliga Suzumar 

levereras nu i Dark 

Gray utförande.

Navigationsgruppen är av Transportstyrelsen 
kvalitetscertifierade att bedriva marina utbildningar, bland dessa 
ett stort antal yrkesmässiga utbildningar. Ut över det genomförs 
BoatCamo som vänder sig till ungdomar mellan 12-15 år. Då 
säkerhet, kvalitet & miljö är viktigt har Navigationsgruppen valt 
att genomföra dessa utbildningar med Suzumar utrustade med 
Suzuki utombordare.



ALUMINIUMDURK

MODELL 390AL 320AL 290AL

Längd (mm) 3790 3180 2895

Bredd (mm) 1730 1540 1545

Rek. motor (hk) 15-25 4-15 4-9.9

Luftkammare 3+1 3+1 3+1

Max lastkapacitet (kg) 700 620 500

Invändig längd (mm) 2545 2080 1825

Tubdiameter (mm) 450 430 425

Torrvikt (kg) 70.3 51.7 44.8

Max antal personer 5.5 4.5 4

Durktyp Aluminum Aluminum Aluminum

MODELL 265KIB 230KIB

Längd (mm) 2705 2280

Bredd (mm) 1530 1335

Rek. motor (hk) 4-8 2.5-5

Luftkammare 3+2 3+2

Max lastkapacitet (kg) 550 400

Invändig längd (mm) 1710 1350

Tubdiameter (mm) 425 365

Torrvikt (kg) 31.6 24.8

Max antal personer 3.5 2.5

Durktyp Uppblåst Uppblåst

390/320/290AL
Tre riktiga familje- och fritidsgummibåtar. AL-modellernas aluminiumdurk ger tillsammans med den uppblåsbara kölen 
en imponerande stabilitet, kontroll och prestanda. De är byggda för hårda utmaningar och är därför utrustade med 
förtöjningsringar av rostfritt stål, trätoft, åror, fotpump, reparationssats och bärväska. Tre separata luftkamrar ökar 
avsevärt säkerheten till sjöss. Tack vare ett noggrant utvecklingsarbete är båtarna användarvänliga, stabila och ett  
rent nöje att köra.

DS-390AL

DS-265-KIBDS-230-KIB

DS-320AL DS-290AL
NYHET!

Samtliga Suzumar 
levereras nu i Dark 

Gray utförande.

De snabba, moderna 
gummibåtarna 265/230 
med uppblåsbar köl och 
durk, ger en komfortabel färd 
och har plats för tre personer 
ombord. När man kombinerar 
båtarna med en Suzuki utombordare, 
blir nöjsamheten fulländad.

UPPBLÅSBAR DURK

265/230KIB



Din Suzumar-återförsäljare:

Driftsäkerhet och prestanda är viktigt. Alla Suzumar-båtar levereras med fyrtaktsmotorer från 
Suzukis utombordarprogram, vilket är 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 hela 7 års  
motorgaranti, vilket innebär ett bekymmersfritt ägande och  
trygghet för dig som kund.

KGK Motor AB, Sollentuna förbehåller sig rätten att utan föregående 
avisering ändra på utrustning, färger, priser, material och andra  
objekt för att passa lokala förhållanden. Varje modell kan upphöra 
utan avisering. Kontakta din återförsäljare om eventuella ändringar. 
Faktiska färger kan skilja sig mot denna broschyr. Med reservation  
för feltryck. Best.nr: RSUZ2021
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7 ÅRS MOTORGARANTI


