
Välj med eller utan styrpulpet: Många av våra mo-
deller finns i både R- och S-utförande. R står för rodd eller 
rorkult och S står för styrpulpet (d v s med rattstyrning).

Klinkat skrov: Många av våra skrov är designade med 
traditionella, klinkbyggda träbåtar som bas. Detta är helt  
och hållet ett utseendemässigt designval.

Slitköl i plastbetong: Kölen är fylld med en blandning  
av polyester och sten, vilket gör den nära nog outslitlig.  
Båten blir också kursstabil, vilket gör den lättdriven, lättrodd 
och mindre vindkänslig, till exempel vid angöring av brygga.

Sparklist: Ger stöd åt fötterna när man ror.

Regnläns: Durken är placerad ovanför vattenlinjen, med  
ett utlopp så att regnvattnet länsas utan behov av pump.

Reling: Gjuten reling ger högre invändig fribordshöjd. 

Trailerbar med EU-trailer: 
Här menas att det finns möjlighet att traila båten med  
en totalvikt under 750 kg. Tänk dock på att olika  
motorer och utrustningar kan påverka detta fakta.

Båtarna på bilderna i denna broschyr kan vara extrautrustade.
Se vår hemsida för mer information och ytterligare tillbehör:
www.sandstrombatar.se

Sandströms smarta designlösningar återfinns i många av 
våra båtmodeller. Här beskriver vi vad vi menar med de olika 
uttrycken vi använder i denna broschyr. Kort och gott:  
Vår röda tråd.



SANDSTRÖM 625 CC

Längd: 6,20 m

Bredd: 2,25 m

Vikt: ca 900 kg

Max pers: 6

Rek motor: 115 hk, lång rigg

Cirkahastighet med 1 resp 2 personer:
115 hk: 34 resp 33 knop

Designkategori: C

En mittcabinbåt med fördäck för dig som vill färdas bekvämt 
och väderskyddat. Med ett stort urval av tillbehör som 
kylbox, Webasto-värmare, Porta-Potti, spritkök och utvändig 
styrplats kan man anpassa båten för sina egna behov.

Tack vare båtens V-bottenskrov, som i stort sett saknar 
planingströskel, och med trimplan som standard blir båten 
användbar i hela fartregistret.



SANDSTRÖM Z63 
EXPEDITION
Längd: 6,3 m

Bredd: 2,23 m

Vikt: ca 800 kg

Max pers: 6

Rek motor: 80–150 hk

Cirkahastighet 1 pers:
150 hk: 43 knop
115 hk: 34 knop
80 hk: 29 knop

Designkategori: C

Båten är designad för att vara en allround fiske-, frakt-, 
stugbåt som klarar det mesta på vattnet. En oöm mittpulpet-
båt med i det närmaste obefintlig planingströskel, en mycket 
rymlig och trevlig cockpit, bra plats för passagerare och 
lättillgänglig vattenspegel runt hela båten.



SANDSTRÖM 565 CC

Längd: 5,62 m

Bredd: 2,05 m

Vikt: ca 600 kg

Max pers: 5

Rek motor: 40-60 hk

Cirkahastighet med 1 resp 2 personer:
40 hk: 23 resp 22 knop
60 hk: 30 resp 29 knop

Designkategori: Kustfarvatten och inomskärs

En stor liten kabinbåt med brett användningsområde. 
Perfekt både för material- och persontransporter. I alla väder 
och årstider. Rikligt standardutrustad med hydraulstyrning, 
trimplan, dynor, kapell, räcken mm. Enkel att lasta och lossa 
tack vare trappen och de rejäla räckena i fören, och en om- 
bonad cabin med god sikt runt om gör båten lättmanövrerad.



SANDSTRÖM 560 MC

Längd: 5,62 m

Bredd: 2,05 m

Vikt: ca 530 kg

Max pers: 5

Rek motor: 30-60 hk, lång rigg

Cirkahastighet med 1 resp 2 personer:
30 hk: 21 resp 20 knop
60 hk: 31 resp 30 knop

Designkategori: Kustfarvatten och inomskärs

Mittkabinen tillåter fyra personer åka bekvämt och skyddat. 
Och skrovet tillåter farter i hela spektrumet, då det i stort 
sett saknar planingströskel. Sandström 560 MC kan även 
extrautrustas med akterkapell. 
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Båten är baserad på 560-skrovet, som 
är kursstabilt och i stort sett saknar 
planingströskel. Bakom mittpanelen åker 
två personer vindskyddade bakom pane-
len. Även passagerare på akterbänken 
har god komfort, då panelen ger ett visst 
vindskydd även här.

Classic 565 erbjuder härliga åkturer för 
upp till sex personer samtidigt som det 
finns gott om stuvutrymme.

Längd: 5,62 m

Bredd: 2,05 m

Vikt: ca 500 kg

Max pers: 6

Rek motor: 40-60 hk

Cirkahastighet med 1 resp 2 personer:
40 hk: 25 resp 24 knop
60 hk: 32 resp 31 knop

Designkategori: Kustfarvatten och inomskärs
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Längd: 5,62 m

Bredd: 2,04 m

Vikt: ca 810 kg

Max pers: 6

Motor: Yanmar 29 hk

Cirkahastighet, 1 pers:
16 tums propeller: 16 knop
15 tums propeller: 14 knop

Designkategori: Kustfarvatten och inomskärs

En unik båt i en egen klass. Med 29 
Yanmarhästkrafter, rak axel och roder 
gör den 16 knop. Tack vare skrovformen 
saknar den i stort sett planingströskel. 
Låga drift-, underhålls-, och försäkrings-
kostnader är andra starka argument. 
Gångvärme, trimplan, kapell, dynor m.m. 
gör båten komplett redan från början.

Det här är en riktig slitvarg för dig som 
gillar att vara på havet.
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Längd: 5,10 m

Bredd: 2,00 m

Vikt: ca 420 kg

Max pers: 5

Rek motor: 25-50 hk, lång rigg

Cirkahastighet med 1 resp 2 personer:
25 hk: 22 resp 20 knop
50 hk: 30 resp 29 knop

Designkategori: Kustfarvatten och inomskärs

Längd: 5,62 m

Bredd: 2,04 m

Vikt: ca 450 kg

Max pers: 6

Rek motor: 30-60 hk, lång rigg

Cirkahastighet med 1 resp 2 personer:
30 hk: 22 resp 21 knop
60 hk: 32 resp 31 knop

Designkategori: Kustfarvatten och inomskärs

Classic 510 klarar det mesta på 
sjön. Den har öppen planlösning för 
fiske och frakt och samtidigt är den 
trailerbar med EU-trailer. Ett stabilt 
skrov med köl gör den både kurs- 
stabil och lättmanövrerad. 

En längre variant av Classic 510 
med öppen planlösning och stor 
durkyta. En köl som gör den kurs- 
stabil och det faktum att den är i 
stort sett utan planingströskel gör 
den användbar i alla farter.



S
A

N
D

S
TR

Ö
M

 4
9

5
 A

C
 

S
A

N
D

S
TR

Ö
M

 4
9

5
 

S
P
O

R
TF

IS
H

 R
- a

lt
. 
S
-u

tf
ör

an
de

Längd: 4,95 m

Bredd: 1,95 m

Vikt: ca 375 kg

Max pers: 5

Rek motor: 20-50 hk, lång rigg

Cirkahastighet med 1 resp 2 personer:
25 hk: 22 resp 20 knop
50 hk: 30 resp 29 knop

Designkategori: Kustfarvatten och inomskärs

Längd: 4,95 m

Bredd: 1,95 m

Vikt: ca 420 kg

Max pers: 5

Rek motor: 25-50 hk, lång rigg

Cirkahastighet med 1 resp 2 personer:
25 hk: 22 resp 21 knop
50 hk: 28 resp 27 knop

Designkategori: Kustfarvatten och inomskärs

En riktig bruksbåt för alla väder, med 
många användningsområden. Ruffen ger 
ett bra skydd mot både vind och vatten.
Den kan dessutom extrautrustas med 
ett akterkapell om extra väderskydd 
krävs. Då den är trailer-bar med obrom-
sad EU-trailer blir den smidig att hantera 
även på land. En perfekt fiske-och frakt-
båt som även kan användas för vatten-
skid- åkning och annan vattensport. 

Sportfish är speciellt framtagen för att 
vara en modernt disponerad båt för 
vertikal- och jerkbaitfiske. Båten passar 
även för exempelvis transport och 
kastdäcket fungerar utmärkt som ett 
soldäck. Den är baserad på vårt klassiskt 
klinkade 495-skrov som med sin kraftiga 
köl och bäriga akter ger en stabil gång 
och kan utrustas med ett brett register 
av motorer. 
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Längd: 4,95 m

Bredd: 1,95 m

Vikt: ca 360 kg

Max pers: 5

Rek motor: 20-50 hk, lång rigg

Cirkahastighet med 1 resp 2 personer:
20 hk: 21 resp 20 knop
50 hk: 30 resp 29 knop

Designkategori: Kustfarvatten och inomskärs

Längd: 4,95 m

Bredd: 1,95 m

Vikt: ca 360 kg

Max pers: 5

Rek motor: 20-50 hk, lång rigg

Cirkahastighet med 1 resp 2 personer:
20 hk: 21 resp 20 knop
50 hk: 30 resp 29 knop

Designkategori: Kustfarvatten och inomskärs

Classic 495 utan styrpanel är en variant 
i vårt populära 495-segment.  Här får 
du maximalt med durkyta vilket ger plats 
för t ex transport av allehanda utrustning 
eller passagerare med mycket packning.

En riktig klassiker i vårt program. Den 
kan användas till det mesta, av de fl esta. 
Styrpanelen gör att man sitter skyddad 
mot fartvinden och längre turer känns 
lockande. Då den är trailerbar med 
obromsad EU-trailer blir den smidig att 
hantera även på land. Den kan även 
användas till vattenskidbåt och annan 
vattensport. Eller bara ut och puttra för 
att upptäcka våra fi na vattendrag! Det är 
även en härlig fi ske-och fraktbåt. 



Längd: 4,30 m

Bredd: 1,80 m

Vikt: ca 230 kg

Max pers: 5

Rek motor: 10-20 hk, lång rigg

Cirkahastighet med 1 resp 2 personer:
10 hk: 12 resp 7 knop
20 hk: 20 resp 18 knop

Designkategori: Kustfarvatten och inomskärs

Längd: 4,60 m

Bredd: 1,80 m

Vikt: ca 270 kg

Max pers: 5

Rek motor: 10-25 hk, lång rigg

Cirkahastighet med 1 resp 2 personer:
15 hk: 17 resp 16 knop
25 hk: 24 resp 23 knop

Designkategori: Kustfarvatten och inomskärs

Classic 430 är den minsta modellen av 
Classic-båtarna. Den lämpar sig bäst 
om man behöver en smidig mindre båt, 
där krav på höga farter i kombination 
med tunga laster inte är avgörande men 
då regnläns och god stabilitet står på 
önskelistan. Lätt lastad pilar den dock 
iväg i ca 20 knop.

Båten är väldigt uppskattad då den för 
sin längd är ovanligt stabil tack vare  
ett brett skrov. Classic 460 har flera 
olika användningsområden som fiske, 
transporter m.m. Om den är utrustad 
med styrpanel, ruta och rutbåge kör  
man längre sträckor bekvämt och vind- 
skyddad. Väljer man i stället rorkult kan 
en större durkyta disponeras till fiskered-
skap eller annan last. Att den är stadig 
uppskattas både när båten ska lastas/
lossas och när man vistas i den på till 
exempel fisketuren. Den här modellen 
har snabbt blivit mycket populär och 
efterfrågad pga av sin stabilitet,  
bärighet och mångsidighet. R
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Längd: 4,60 m

Bredd: 1,80 m

Vikt: ca 200 kg

Max pers: 5

Rek motor: 10-20 hk, lång rigg

Cirkahastighet med 1 resp 2 personer:
15 hk: 20 resp 19 knop
20 hk: 22 resp 20 knop

Designkategori: Kustfarvatten och inomskärs

Längd: 4,95 m

Bredd: 1,95 m

Vikt: ca 290 kg

Max pers: 6

Rek motor: 15-50 hk, lång rigg

Cirkahastighet med 1 resp 2 personer:
15 hk: 18 resp 17 knop
50 hk: 30 resp 29 knop

Designkategori: Kustfarvatten och inomskärs

Basic 495 är den största båten i 
Basic-serien. Denna modell är använd-
bar till det mesta, alltifrån transport för 
upp till 6 personer, frakt av byggmaterial 
till stugan till vattenskidåkning och annan 
vattensport. Om den är utrustad med 
styrpanel, ruta och rutbåge kör man 
längre sträckor bekvämt och vind-
skyddad. Väljer man i stället rorkult så 
kan en större durkyta disponeras till 
fi skeredskap eller annat som ska fraktas. 
Tack vare sin låga vikt är den lätt att 
hantera, både i sjön och på trailer. Att 
den är stadig uppskattas både när båten 
ska lastas/lossas och när man vistas i 
den på till exempel fi sketuren.

Båten är väldigt uppskattad då den för 
sin längd är ovanligt stabil tack vare ett 
brett skrov. Om den är utrustad med styr-
panel, ruta och rutbåge kör man längre 
sträckor bekvämt. Väljer man i stället 
rorkult så kan en större durkyta dispone-
ras till fi skeredskap eller annat som ska 
fraktas. Tack vare sin låga vikt är den lätt 
att hantera, både i sjön och på trailer. Att 
den är stadig uppskattas både när båten 
ska lastas/lossas och när man vistas i 
den på till exempel fi sketuren.
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Längd: 4,25 m

Bredd: 1,60 m

Vikt: ca 135 kg

Max pers: 4

Rek motor: 4-10 hk, kort rigg

Cirkahastighet med 1 resp 2 personer:
4 hk: 4 knop
10 hk: 16 resp 12 knop

Designkategori: Skyddade farvatten

Längd: 4,60 m

Bredd: 1,80 m

Vikt: ca 200 kg

Max pers: 5

Rek motor: 10-20 hk, lång rigg

Cirkahastighet med 1 resp 2 personer:
15 hk: 20 resp 19 knop
20 hk: 22 resp 20 knop

Designkategori: Kustfarvatten och inomskärs

En stabil och smidig båt för 2-4 personer 
att använda till kast- och metfi ske, rodd-
turer eller med en liten snurra på akter-
spegeln. Båten är lätthanterlig tack vare 
sin låga vikt och är rymlig för sin storlek. 
Med panel blir den bekväm att köra under 
hela fi skepasset. Båten är enkel att ta 
med på en liten trailer eller fl aket på en 
mindre lastbil om man vill byta fi skevatten.

Basic 460 är en smidig, mellanstor båt 
som ändå är rymlig och godkänd för 
upp till fem personer. En utmärkt båt för 
utfl ykten till badstranden eller för fi ske- 
turen. Kan levereras förberedd för motor 
med rorkult eller med styrpanel.


