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ALUKIN C 750

”För mig står båtens sjöegenskaper i centrum, säkerheten i kombination 

med komfort, hållbarhet och funktionalitet” 

Vilhelm Holmberg

Shipland Boat taxi

ALUKIN C 750 är båten för dig som gillar ett 
praktiskt båtliv i kombination med stor körglädje! 
Det här är båten för pendlaren, skärgårdsbon eller 
familjen som vill ta sig säkert fram med last eller 
packning, torrskodda i alla väder. 

Det täckta akterdäcket erbjuder en säker vistelse 
även för de yngsta passagerarna och kan också 
utnyttjas för sittplatser, last eller spöfiske. Relingen 
skyddar effektivt mot att vågor slår in över aktern 
och letar sig in i hytten. Båten är försedd med ett 
brett skarndäck med halkskyddad plåt och rejäla 
grabbräcken längst taket,  vilket ger en trygg känsla 
vid förflyttning runt hela båten. 

Vilhelm Holmberg, Shipland Boat Taxi

Säkerhet
Alla båtar byggs i den starkaste marinlegering på 
aluminium, EN-AW 5083 (AlMg 4,5). 
Skrovkonstruktionen bygger på täta tvärsgående 
bottenstockar samt längsgående vinkelprofiler som gör 
skrovet extremt vridstyvt och hållfast för vridkrafter och 
vattnets krafter. Durken är tätsvetsad och skrovet är fyllt 
med ljuddämpande luftpåsar och fungerar som 
flytkropp om båten skulle vattenfyllas. 

www.flippermarin.se



Interiör ALUKIN C 750

Interiör och utrustning
Båten är utrustad med bekväma och dämpande 
Grammerstolar som går att ställa in för högsta komfort. 
Som standard har båten en hel taklucka som kan öppnas 
upp vid vackert väder vilket ger en luftig känsla i hytten.

Om andan faller på finns det möjlighet till enklare 
övernattning och bäddsatsen kan enkelt packas ned i 
stuvarna i hytten. Ståhöjden i hytt och mittgång är ca 
190cm. I standardutrustningen ingår som exempel även 
en 2KW dieselvärmare från Webasto, tre vindrutetorkare, 
trimplan och securmark stöldskyddsmärkning av båt och 
motor. 

Tillval 
Som tillvalsutrustning finns bland annat olika 
navigationspaket från Garmin, ankarspel, bogpropeller, 
sökljus och extra fenderlister. Solceller och 
landströmskit finns också som tillval, fråga oss så 
berättar vi gärna mer om hur vi kan utrusta båten 
optimalt för ditt behov. 

Fjädrande Grammer stolar ingår 
som standard. 



Båtfakta ALUKIN C 750

Flipper Marin
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Maxlängd: ca 7,5m (skrov 7,1m)
Maxbredd: ca 2,34m (skrov 2,22m)
Höjd inre fribord: ca 0,85m
Vikt utan motor: ca 1300kg
Motor storlek: 150-300hk
Max. rek. hastighet: 40 knop
Länsning: Självlänsning
Märkning: CE/C
Antal personer: 8

Fakta C 750




