Små båter, store gleder!
River Boats er sjødyk ge kvalitetsbåter siden 1995. Båtenes modulære
prisbelønnede design har fokus på sikkerhet, funksjonalitet og enkelt båthold. River Boats har så
langt levert over 10.000 båter l fornøyde kunder innen en rekke bruksområder og markeder.

River 460 er en prak sk, moderne og fornu ig priset båt som er lgjengelig med eller uten
styrekonsoll og vindskjerm.
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River 460 er en moderne kombinasjonsbåt for alle i familien. Unik allsidighet gjennom det å være
stabil, le drevet, og romslig nok l en familie på 4/5 voksne. Båten er robust og lre elagt
for en ak v bruk gjennom alle års der.

River 460 produseres i 3-lags sandwich polyetylen, som er solid, slagfast, slitesterk og krever
minimalt med vedlikehold. River 460 er resirkulerbar, miljøvennlig, og produsert e er moderne
kvalitetssikringssystemer.
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River Boats, enkelt båtliv l en fordelak g pris!

River 460 er le håndterlig og har betydlig lavere vekt enn sine konkurenter. Lav vekt gir posi ve
eﬀekter som høyere has ghet, lavere drivstoﬀorbruk og gjør båten mer trailbar.
Referanser:

Medlem av NBL
(Norges Båtbyggeriers Landsforening)

Mem

Alle stabilitets og sjøtester er
u ørt av IMCI (Interna onal Marine
Cer ﬁca on Ins tute)

River Boats 460 er produsert e er de
strengeste standarder og lfreds ller
ISO 9001 og ISO 14001 av Roto d.o.o.

Teknisk data
Lengde:
Bredde:
Motor (Lang stamme):
Anbefalt eﬀektområde:
V-bunn:

4,60 m/ 15 fot
1,80m
maks. motoreﬀekt kW 29,8/40hk
10 – 30hk
15o

Vekt eks. motor og XR-se : ca 210kg
Personer:
maks 4/ 5
Belastning:
maks 582/ 677kg
Kategori:
C/ D
Selvdrenerende dørk

Forhandlerstempel:

XR-se
XR-se et består av styrekonsoll med vinskjerm.

Følg oss på sosiale medier:

Everything presented in this brochure is subject to change without prior notice

Vi er stolte av den norske båtbyggertradisjonen! Medlem av Norboat
(Norges Båtbransjeforbund)

