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Signaler
MOTORER • BRÄNSLE • KRAFT

TÄNK OM DU kunde driva en 300 
kg tung båt genom vattnet med en 
hastighet av 25 knop med använd-
ning av mindre än 1 hk. Det är tanken 
bakom svenska Dolprop. Den fungerar 
ungefär som en flygplansvinge, fast 
under vattnet. När fenan böjer sig, så 

KRONOBRYGGAN HAR EN ny, svetsfri 
tankgenomföring för den som vill 
komplettera båtens tank med en 
genomföring men inte vill svetsa. Den 
går att montera utan att demontera 
tanken. Genomföringen kan också 
passa bra om man vill minska risken 
för att tanken sugs ihop vid tömning. 
Pris 399 kr.

http://www.kf-maritim.se/natbutik

Enkel genomföring

Ulterra i saltvatten- 
utförande 
MINN KOTA ULTERRA, 
som presenterades 
2015, är en unik 
motor. Den 
har avancera-
de funktioner, 
där motorn 
fälls automatiskt upp och 
ner genom knapptryck 
på fjärrkontrollen. i-Pilot 
funktionerna är standard 
och ger möjligheten till 
GPS-baserad elektronisk 
ankring.

Nu finns den i Riptide 
utförande som salt-
vattenversion med 
bättre korrosions-
skydd. Motorerna 
finns i storlekarna 80 
(24V) och 112 (36V) och i rigglängder-
na 60” och 72”. Minn Kota 112 motorer 
har 51 kg dragkraft och är lämpliga för 
båtar upp till 8,5 m. 

Pris från 37 995 kr.
www.comstedt.se

MINN KOTA EO är en ny elektrisk ut-
ombordare från Minn Kota, designad 
för kontinuerlig körning med lång 
livslängd. EO finns i storlekarna 1/2 
hk (12V) och 
1 hk (24V) 
med rigglängd 
på 91 cm och 
steglös varvtalsreg-
lering. Rorkulten 
kan lyftas 45 
grader så att 
föraren kan välja 
att sitta eller stå upp. 
Pris från 13 495 kr.

www.comstedt.se

Ny elmotor med  
längre livslängd

Driv båten med fena i stället för propeller
får vattnet en längre väg att passera 
över fenan och skapar då en lyftkraft 
som i sin tur driver båten framåt. Det 
gör att verkningsgraden på Dolprop 
är bättre än hos en konventionell 
propeller, enligt tillverkaren.

www.dolprop.se

I DET SENASTE numret av Båtliv 
så hade vi med en notis om 
att Frigus är ny distributör av 
Michigans propellrar. 

Texten blev tyvärr vinklad så 
att den kunde uppfattas som 
att Frigus är ensam distributör 
av Michigans propellrar. Så är 
inte fallet då även Watski AB har 
full distributörsrätt av Michigan 
propellrar i Sverige.

Vi beklagar och ber Watski AB 
om ursäkt för den missvisande 
texten.

www.watski.com

Rätt om Michigans 
distributörer

LÅT BÅTAGENT GÖRA JOBBET.

KÖPA ELLER
SÄLJA BÅT?

Funderar du på att sälja? Låt Båtagent ta hand om 
uppdraget – det betyder en tryggare affär för både köpare 
och säljare. Båtagent, trygghet sedan 2005.

Hallberg Rassy 34 -96.  Hallberg Rassy 36 -99. Dufour 375 -12. Arcona 400 -03.
P. 925’ (BH) P. 950’ (NL) P. 1.295’ (BH) P. 1.395’ (JB)

Båtmäklare med bred marknadsföring av båtobjekten.

Annonsintensiva Vi annonserar mer än övriga båtmäklare – även i tidningar.

Förmedling av finansiering, försäkring och opartisk besiktning.

Seglingsspecialister som även kan motorbåtar. Ingen konflikt med nybåtsförsäljning 

eller vissa varumärken.

Du har tillgång till båten under hela försäljningsprocessen.

Rikstäckande såväl som internationell förmedling

Vi lägger 100% fokus på din båt. 

Enkelt att titta på båtannonser. Vi finns på alla digitala plattformar.

20.000 – 50.000 unika besökare/månad beroende av årstid.

Mycket god sökmotor-optimering. En båt till salu hos oss kommer högt upp på Google.

KONTAKTA  OSS
Vi söker hela tiden nya uppdrag och 
nya utmaningar i Sverige och Finland. 
Kontakta någon av våra mäklare i 
den region som är närmast din båt.

SMÅLAND & 
ÖSTERGÖTLAND
Joacim Bertels (JB)
joacim@batagent.se
Tel: 070-697 83 00

FINLAND
Finsk- och svenskspråkig
Staffan Lindberg (SL)
lindberg@batagent.fi
Tel: +358 45 8066994

HALLAND, SKÅNE 
& BLEKINGE 
Niklas Lindgren (NL)
niklas.lindgren@batagent.se
Tel: 070- 950 59 89

STOCKHOLM-NORR
Björn Hägerman (BH)
bjorn@batagent.se
Tel: 072-322 23 10

SÖDRA SÖRMLAND, 
VÄSTRA MÄLAREN
Mattias Gustavsson (MG)
mattias.gustafsson@batagent.se
Tel: 072-733 01 06

VD & GÖTEBORG 
Anders Hultman (AH)
anders@batagent.se
Tel: 073-430 35 91 

STOCKHOLM-SÖDER
Anders Frisk (AF)
anders.frisk@batagent.se 
Tel: 073-500 45 90

STOCKHOLM-NORR 
Niklas Forsén (NF)
niklas@batagent.se
Tel: 070-592 60 76

Några 
aktuella 

objekt till 
salu
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