
EFFEKTIV
NYHET 2019 – FLIPPER MARIN BÖRJAR SÄLJA FALCONBÅTAR

Falcon BR 8 är kombinationen som alltid är redo för nya utmaningar, där upp till 9 personer 
sitter bekvämt. Falcon Bow Rider 8 är en kompetent fritidsbåt på 8 meter inklusive badbrygga. 
Den har en spatiös sittbrunn, flertal förvaringsutrymmen och bekvämligheter som pentry och 

kyl som ger dig mångsidiga möjligheter för olika aktiviteter eller bara för att slappna av och njuta 
av gott sällskap. Med Mercurys värstingmotor har du en maxfart på upp till 50 knop där 

landskapet flyter förbi i den takt du önskar.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

LÄNGD: 7,06 M

BREDD: 2,60 M

VIKT: 1300 KG + MOTOR

DJUP: 0,45 M

MOTOREFFEKT: 150-300 HP XL-RIGG

MAXHASTIGHET: 50 KNOP

KAPACITET: 9 PERSONER / 675 KG

CE-KLASS: C

BRÄNSLETANK: 250 L

Typgodkännandeprocess pågår. Rapportinnehåll är riktningsgivande. Det är möjligt
att propellrar använt i testerna är inte

standardpropellrar.

https://www.falconboats.fi/wp-content/uploads/2018/01/Testiraportit_1440x630px.png


STANDARDUTRUSTNING
12V eluttag (2)

5083 -aluminiumskrov

80 mm breda kantlister i botten

Ankar- och repboxar i fören/akter

Armstöd för föraren/navigatören

Badstege

Botten utan steglister

Dränerad sittbrunn

Dynsats, sittbrunn akter

Eldsläckare

Extra förstärkt köl

Fast bränsletank 250 l

Fenderhållare, 4 stk

Fenderkrokar 4 st.

Förberedd för el-motor i fram

Hastighetskontroll för trolling

Hydraulstyrning

Integrerad soldäck/plats för spinn�ske i fören

Justerbara (höjd/längd) o�shore stolar inkl
stolöverdrag

Kapellgarage, löstagbar

Lanternor

Ljudisolerat skrov och däck

Låsbar handskfack

Låsbar stor stuvutrymme och 12 V uttag för
kylbox i bb konsoll

Länspump, automatisk

Mugghållare, 6 st

Plats för kartplotter, max 34 cm x 26 cm

Påsvetsad skena för givarstativ

Påsvetsad stävögla/påsvetsade traileröglor i
akter

Rä�ad aluminiumdurk

SmartCraft- mätare panel

Stuvfack under durk, 230 cm x 58 cm x 38 cm

Svartlackerade räcken/knapar i syrafast rst
stål

Trimplan

Tvådelad akterkapell

USB-laddningsport, 2 st

Vindrutetorkare, sb

Vindrutor av härdad glas

EXTRAUTRUSTNING
Anti-slip matta till spinn�skeplats i akter

Anti-slip matta till spinn�skeplats i fören

Antifouling

Bogpropeller

Bord, sittbrunn

Chartplotter

Dubbelbatteri (utan batteri)

Dynsats, fram, inkl solbäddmadrass

Färskvattentank 10 L + kran

Gasolinkök + fack

Givarstativ

Hamnkapell, akter

Hamnkapell, bog

Innenbelysning

Kylskåp, draglåda Waeco CoolMatic CD30

Mercury Active Trim

Monteringssats för el-motor fram

Monteringssats för targabåge (utan targa)

Plats för soldäck/spinn�ske till akter

Skrovfoliering

Solmadrass till akter

Stativ för el-motor fram

Vattenskidstång

Vindrutetorkare, bb

    HAMNVÄGEN 8, TÄBY/STOCKHOLM
08-544 44 240, WWW.FLIPPERMARIN.SE




