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Små båter, store gleder! 
River Boats er sjødyk ge kvalitetsbåter produsert i Norge siden 1995. Båtenes modulære prisbelønnede 

design har fokus på sikkerhet, funksjonalitet og enkelt båthold.

River 350 er den ul mate ungdomsbåten hvor kombinasjonen av et le planende raskt skrog og ekstrem 
stabilitet gir markedsledende kjøreegenskaper. De e oppnås gjennom et særegent designet skrog som 
er en hybrid mellom v-bunn og katamaran. Ser fisering i designkategori C gjør River 350 unik i klassen 
og bekre er båtens robusthet og kapasitet. Flere lgjengelige spesialmodeller og ekstrautstyr gjør at 

man kan skreddersy båten helt e er egne ønsker.

River 350 er en prak sk, moderne og fornu ig priset båt som er lgjengelig i en rekke farger med 
eller uten styrekonsoll. River Boats har så langt levert over 10.000 båter l fornøyde kunder innen 

en rekke bruksområder og markeder.
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Forhandlerstempel:

Følg oss på sosiale medier:XR-se  
XR-se et består av styrekonsoll, styring, USB-lader, to seter, armlene 
samt feste l betjeningspanel for gass/gir. Hullene for åregafler 
blir forblendet og padleåre er også inkludert.

Teknisk data                                                                                
Lengde:    3,50 m/11,7 fot Vekt eks. motor og to er:  ca 110kg
Bredde:    1,50m Personer:                                 maks 3
Motor (kort stamme):  maks. Motoreffekt 11kW /15hk Belastning: maks 260kg
Effektområde:       5 – 15hk Kategori: C
Hybrid katamaran V-bunn: 14o Selvdrenerende båt med dobbeltskrog
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Referanser:
Vi er stolte av den norske båtbygger-
tradisjonen! Medlem av Norboat 
(Norges Båtbransjeforbund) 

Medlem av NBL 
(Norges Båtbyggeriers Landsforening) 

Alle stabilitets og sjøtester er 
u ørt av DNV-GL 

River Boats har mo a  MFGD 
(Merket For Godt Design) 
av DOGA, Norges Designråd.

River Boats, enkelt båtliv l en fordelak g pris! 
Båtene produseres i polyetylen, som er ekstremt slagfast og slitesterkt med minimalt vedlikehold.

River Boats er 100% resirkulerbare, produsert på miljøvennlig norsk strøm sam dig som de er 
konkurransedyk ge på pris. 

River Boats er gode stabile sjøbåter og skrogene betegnes som hybrider mellom katamaran og 
v-bunnskrog. De e skrogdesignet gir en ekstrem sidestabilitet og gode sjøegenskaper, størrelsen 

ta  i betraktning!




