MORO
ACTION
FART
FRIHET

River

290/290 XR

Standard utstyr:
Regnlensende dørk, 2 flyttbare tofter,
innstøpte elokserte aluminiumshandtak,
integrerte slepefester forut, øyebolter
for akterfortøyning samt åregafler.
Båtene er Securmerket.
Ekstrautstyr:Targabøyle, rekker og årer

River

290/290 XR

Tekniske data:
Lengde				
Vekt				
Bredde				
Personer			
Motor (std) maks		
Belastning maks		
Effektområde			
Skrog V-bunn			
Materiale 			
CE kategori			

2,9 m (9,8 fot)
80 kg / 95 kg
1,5 m
maks 3 pers
7,3 kw (10 hk)
260 kg
4 - 10 hk
14 grader
Polyetylen
D

River 290 er en av markedets beste kombijoller. En jolle som kan brukes som motorbåt, robåt, slepejolle og biltaksbåt. Båten kan legges opp på lastestativ eller du kan transportere den på en liten
varehenger uten å snu den rundt. Denne lille båten gir stor båtglede og den er rask og stabil selv med
maksimal belastning.W
River 290 XR er en mer sporty utgave av samme modell. Med en meget sporty designet sidemontert
styrekonsol med plass til instrumentering og to formstøpte seter ”side by side”, er dette den optimale jolla for de yngste i familien. Den er suveren for sporty og aktiv kjøring. Føreren kjenner båtenes
lekende kjøreegenskaper i hver maøver. Dette er sjøens gokart.

River

350/350 XR

Standard utstyr:
Regnlensende dørk, 2 flyttbare tofter,
innstøpte elokserte aluminiumshandtak,
integrerte slepefester forut, øyebolter
for akterfortøyning samt åregafler.
Båtene er Securmerket.
Ekstrautstyr:Targabøyle, rekker og årer

River

350/350 XR

Tekniske data:
Lengde				
Vekt				
Bredde				
Personer			
Motor (std) maks		
Belastning maks		
Effektområde			
Skrog V-bunn			
Materiale 			
CE kategori			

3,5 m (11,5 fot)
110 kg / 125 kg som XR
1,5 m
maks 3 pers
11 kw (15 hk)
260 kg
5 - 15 hk
14 grader
Polyetylen
D

River 350 har blitt meget populær blant dykkere, hobbyfiskere og andre aktive båtbrukere på grunn
av sin unike skrogkonstruksjon. Dette gir båten en ekstre sidestabilitet uansett bruk. Med 10 hk
motor oppnår den en hastighet på hele 20 knop. Dette gjør den kvikk og underholdende for førere i
alle aldre. Skroget er ikke bare stabilt, men også meget velbalansert. Velger du en River 350 må du
regne med litt ventetid før de andre kommer etter til badeplassen.
River 350 XR er en langt mer sporty utgave av samme modell. Med en meget sporty designet sidemontert styrekonsol med plass til instrumentering og to formstøpte seter ”side by side”, er
dette den optimale jolla for de yngste i familien. Den er suveren for sporty og aktiv kjøring. Føreren
kjenner båtenes lekende kjøreegenskaper i hver maøver. Båtens karakteristikk kjennes gjennom
ryggmargen og den adlyder føreren på en perfekt måte,

River

420/420 XR

Standard utstyr:
Regnlensende dørk, oppbevarinsgrom
i baugsetet ca 48 l, innstøpte elokserte
aluminiumshandtak, fortøyingsfester
forut og akterut, åregafler samt at de er
Securmerket.
Ekstrautstyr: Oppbevaringskasse med
låsbart rom, targabøyle, rekker og årer.

River

420/420 XR

Tekniske data:
Lengde				
Vekt				
Bredde				
Personer			
Motor (std) maks		
Belastning maks		
Effektområde			
Skrog V-bunn			
Materiale 			
CE kategori			

4,2 m (13,8 fot)
180 kg / 195 kg som XR
1,8 m
maks 5 pers
29 kw (30 hk)
560 kg
10 - 30 hk
17 grader
Polyetylen
C

River 420 er i likhet med ”småsøsknene” River 290 og 350 ekstremt sikker og stabil. Gjennom sin unike
skrogkonstruksjon og sporty design gir denne båten en komfortabel, sikker og gøyal kjøreopplevelse.
River 420 er ekstremt sidestabil under alle forhold. River 420 er godkjent i CE klasse C. River 420 er meget lettplanende og oppnår god hastighet, selv med liten motor. Den solide og innovative konstruksjonen
av skroget gir meget god stabilitet, samtidig som den går lett i sjøen og gir lavt drivstofforbruk. Båten
har to avtagbare tofter. Noe som gir stor fleksibilitet. River 420 er en åpen båt for mange bruksområder:
Landstedsbåt, redningstjeneste, dykking, jakt og fiske eller som den perfekte utleiebåt.
River 420 XR er en mer sporty utgave av samme modell. Med en meget sporty designet sidemontert
styrekonsoll med god plass til instrumenter og to formstøpte seter ”side by side”, er dette den optimale
båten for alle som trenger båt på hytta. Den er suveren for sporty og aktiv kjøring. Føreren kjenner båtens
lekende kjøreegenskaper i hver manøver og blir raskt i ett med naturkreftene.

