Gräddö 2009-11-06

Fred 25 – Båten för ALLA lanseras på Båtmässan i
Göteborg den 6-14 februari 2010

Det spelar ingen roll om du är sportfiskare med krav på utrymmen, sitter i
rullstol eller bara tröttnat på att klättra upp på en förstäv – oavsett så kommer
du slås av tillgängligheten och de öppna ytorna i Fred 25.
Principen är enkel – alla ska kunna köra och använda Fred 25, vilket resulterat i en
båt som är praktisk, tillgänglig och säker. Skrovet är extremt stabilt och erbjuder trygg
färd i alla väder och bogpropeller i fören garanterar full hanterbarhet av en ensam
skeppare.
Båten har gått från prototyp till att nu bli den första serietillverkade båten för ALLA,
oavsett rörelseförmåga och krav, och världspremiären sker i Göteborg på Båtmässan
2010.
- Det är på tiden att någon i båtbranschen gör något nytt, vi gör det möjligt för alla att
komma ut på sjön. Båten är inte specialanpassad utan den är byggd från grunden för
ett antal olika behov, bl.a. finns smarta och flexibla lösningar för sittplatser, förvaring
och inredning. Säger Jonas Nilsson, försäljningsansvarig på Hanterbara Båtar AB.

Utrustningsnivån i standardutförande är mycket hög, bl.a. bogpropeller, hydraulisk
styrning, reglerbar styrpulpet samt fjärrstyrd bogramp.

För mer information
Marcus Svensson,
Pressansvarig Hanterbara båtar AB, Gräddö
www.hanterbarabatar.se
marcus@hanterbarabatar.se
Mobil 070-491 45 14

Om Fred 25
Fred 25 är en 7,50 m lång fritidsbåt i aluminium. Inredningen är flexibel och har som
standard sittplatser för åtta personer. Båten drivs av utombordsmotor från 175 HK.
Däcket i hela båten är extremt stort och helt plant vilket ger fantastiska ytor att röra
sig på och framkomligheten är suverän. Måtten på ramp och dörr håller minst 90 cm
för maximal framkomlighet.
Med sina 7,5 meter har Fred 25 gott om plats för 8 personer + packning på fördäck.
Förarplatsen är fullt justerbar för bästa komfort, bl.a. går styrpulpeten att höja och
sänka, ratten är justerbar och förarstolen kan justeras i djupled, snurra kring sin egen
axel men också fällas bort och bli platt mot sidan av båten.
För mer info, besök www.hanterbarabatar.se

