FRED 25

Den lättillgängliga båten för ALLA
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hanterbara båtar

FRED 25
Oavsett om du är dykare, öbo, fiskare, sitter i rullstol eller bara
tröttnat på att klättra upp på en förstäv kommer du att häpna
över tillgängligheten och de öppna ytorna i FRED 25.
Fred 25 är en nyskapande aluminiumbåt för dig som ställer höga krav på kvalité.
Tack vare den fällbara rampen i fören kan du enkelt komma ombord, även om du
har en funktionsnedsättning eller en kärra med dyktuber med dig. Båten är extremt
stabil och med sin bredd och stora plana ytor tilltalar den dig som vill ha en praktisk
båt av professionell standard och högsta kvalité.
Den flexibla inredningen med fällbara sittplatser gör Fred 25 till en mångsidig båt
som finns i två utföranden - öppen eller med hytt. Den öppna modellen gör med sitt
stora tak och enorma vindruta färden vind- och regnsäker för upp till 10 personer.
Fred 25 Cabin skapar med sin uppvärmda och torra hytt en båt som kan användas
året om, i alla väder.

“Jag blev kär första gången jag såg Fred 25, den ger mig frihet att
göra vad jag vill på sjön. Båten är så genomtänkt och byggd från
grunden med väldigt bra utrymmen.”
- Erik M.

“Vi är helnöjda. Efter våra förutsättningar är det en fantastisk båt. Nu har
vi möjlighet att vistas på havet och det betyder väldigt mycket för oss.”
- Susanna Larsson Tholén

OM HANTERBARA BÅTAR
Hanterbara Båtar i Gräddö AB är ett svenskt företag grundat av Fred Bergqvist.
I samband med att han fick Parkinsons sjukdom insåg han att båtlivet snart var
över om han inte hittade en båt som var enkel att komma ombord på. När han
insåg att det saknades en tillgänglig båt på marknaden tog han saken i egna
händer och byggde det som blev prototypen till Fred-båtarna.
Med en bakgrund som yrkesfiskare var det naturligt att skapa båtar med en
kvalité som ska hålla år efter år och kunna användas i alla väder.
Hanterbara Båtars affärsidé är att tillhandahålla funktionella, vackra &
kostnadseffektiva fritidsbåtar av hög kvalitet som kan brukas av alla oavsett
rörelseförmåga.

FANTASTISK KVALITÉ

TILLGÄNGLIGHET

HANTERBARHET

FRED 25 ÄR HELT HANDBYGGD i
aluminium och kompromisslös i sina trygga
sjöegenskaper och enkla skötsel.

DEN FÄLLBARA RAMPEN i fören gör det
enkelt för alla att komma ombord på båten.
Man kan utan problem lasta på allt från
fiskeutrustning till barnvagnar och dessutom
kan personer med rullstol lätt rulla ombord.

PRINCIPEN ÄR ENKEL – alla ska kunna
köra och använda Fred 25, vilket resulterat i
en båt som är praktisk, tillgänglig och säker.
Ambitionen är att möjliggöra för en ensam
skeppare - även med nedsatt rörelseförmåga
- att själv hantera båten.

Båten är byggd enligt patrullbåtsstandard
med ett skrov som har 20 graders V-botten
vilket borgar för trygg gång i alla fartregister.
Skrovet är ett så kallat katedralskrov med två
slag längst ut i sidorna vilket ger det en enorm
stabilitet i sidled. Det är uppbyggt i tre sektioner,
med kollisionsskott i fören, midskepps och
aktern för att klara grundkörningar.
Skrovet är spantat med 40 cm mellanrum för
extrem vridstyvhet, styrka och tyngd som ger
en skön och lugn gång även i vågor.

Däcket i båten är extremt stort och helt
plant vilket ger fantastiska ytor att röra sig
på. Framkomligheten är suverän utan några
trösklar och alla passager håller minst
samma bredd som rampen för maximal
framkomlighet.
Förarplatsen är fullt justerbar för bästa
komfort, styrpulpeten går att höja och sänka
och ratten är utrustad med tilt-funktion.

Fred 25 är standardutrustad med bogpropeller
och i kombination med bryggfendern är det en
båt som, trots sin storlek, är mycket enkel att
lägga till med. Man trycker sig mot bryggan
och med hjälp av den fjärrstyrda rampen i
fören tar man sig enkelt i land och kan förtöja.
Som tillval finns ankarspel där ankaret läggs
i utan interaktion från skepparen förutom ett
knapptryck på fjärrkontrollen.

“Funktionalism i dess allra mest renodlade form finns också representerat, i den nyutvecklade Fred 25. En uppvisning i renodlad och genomtänkt
design med ett syfte: Att vara användarvänlig för alla – oavsett om du är rullstolsburen, måste ha med dig barnvagn eller behöver lasta hundratals
4 meter långa brädor. /..Fred 25 är med all rätt nominerad till Årets Nyhet på Allt för sjön.”
- Svenska Dagbladet 5 mars 2010

FRED 25

FRED 25 Cabin
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Suzuki 175 HK

Suzuki 175 HK

Glasfibertak med innerbelysning LED
Stor heltäckande vindruta med dörr i polykarbonat
Bogpropeller m. fjärrkontroll
Hydraulisk styrning
Reglerbar styrpulpet med tiltbar ratt
Fjärrstyrd bogramp
Brygg-fender i fören för tilläggning
Vindrutetorkare
Spolpump på däck + bilgepump
Tre länspumpar
Belysning för däck, 6 st strålkastare
Lanternor
Bränsletank 200 liter med instrument
Räddningsstege
Brandsläckare
Signalhorn
Kompass
Startbatteri
Förbrukarbatteri

Hytt med värme, innerbelysning LED
Skjutdörrar akter i härdat glas
Bogpropeller m. fjärrkontroll
Hydraulisk styrning
Reglerbar styrpulpet med tiltbar ratt
Fjärrstyrd bogramp
Brygg-fender i fören för tilläggning
Vindrutetorkare
Spolpump på däck + bilgepump
Tre länspumpar
Belysning för däck, 6 st strålkastare
Lanternor
Bränsletank 200 liter med instrument
Räddningsstege
Brandsläckare
Signalhorn
Kompass
Startbatteri
Förbrukarbatteri

FAKTA

FAKTA

Längd 7,50 m (ca 8,70 m med badplattform och motor)
Bredd 2,57 m, med fendrar 2,7 m
Djup 0,4 m + motor
Bränsletank 200 liter
CE-märkning Design Category C, Max 225 HK
Godkänd för 10 personer eller 900 kg last
Motor Suzuki DF 175 Hk
Marschfart 25 knop
Toppfart 34 knop

Längd 7,50 m (ca 8,70 m med badplattform och motor)
Bredd 2,57 m, med fendrar 2,7 m
Djup 0,4 m + motor
Bränsletank 200 liter
CE-märkning Design Category C, Max 225 HK
Godkänd för 10 personer eller 900 kg last
Motor Suzuki DF 175 Hk
Marschfart 25 knop
Toppfart 34 knop
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