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Ny båt i år?Ny båt i år?

Sjøberg Båt AS
Fekjan 80 • 1394 NESBRU • Tlf.: 900 56 516 •

knut@sjobergbat.no • ww.sjobergbat.no • 
Ordinære åpningstider Man-fred 9-17 • Lørd 10-14
Alle priser er veil. utsalgspris. Lokal frakt og leveringsomkostninger kan tilkomme. 
Erling Sande A/S forbeholder seg retten til å endre priser uten forutgående varsel.

Cap 21 WA

Cap 19

470 Tempest

26 Touring

Plastskader på båten? Vi hjelper deg 
   

Autorisert Plastreparasjonsverksted 
Autorisert Gassinstallasjonsfirma 

Norges Båtbransjeforbund / Lloyd`s Register of Shipping 
                                        Certificate No:. OSL 9600164/1 

  
Gelcoatskader – Overflatebehandling – Lakkering 

Grunnstøting – Kollisjonskader – Osmose, plastpest mm. 
Fjerning av gammel primer og bunnstoff – Sandblåsing. 

Gassinstallasjoner, kontroller og reparasjoner. 
Montering av Sleipner baugpropellere. 

 

Ring NÅ for timebestilling! 
Verksted på Holmen Slipp, Nesbru 

www.bplast.no   post@bplast.no  
Tlf. 66 84 50 00   

Det komplette båtsenter
Bryggeplasser, opplag, motor, total service

Fekjan 80, 1394 Nesbru | Tlf. 66845004 | www.holmenslipp.no |www.hbmotor.no

Hos oss er det enkelt å ha båt

www.yamaha-motor.no

Splitter nye F200 veier bare 226 kg, markedets
letteste firetakts 200 hk utenbordsmotorer.
Den firesylindrede motoren på 2,8 liter har bl.a.:

• Variable ventiltider
• Tyverisikring
• Ny Reliance propell med godt grep
• SDS reduserer støy ved giring
• Ny motor layout gir kompakt motor
• Fargeskjerm og én knapp start / stopp (valgfritt)

NyeF200 er tilgjengelig i to versjoner:

• F200F med mekanisk gir og gass.
• F200G med elektrisk giring og gass.

Motoren er ideell som bytte motor på
eldre båter med smal motorbrønn.

Yamaha er de eneste som har startsperren Y-Cop
fra F30 til F350 som standard

Mindre!
Lettere!

Slankere!
Penere!

Nye F200F/Gwww.volvopenta.no

Er du klar for 

en ny båtsesong...

Den beste måten å få vite det på er ved hjelp 
av ditt motornr. og en autorisert Volvo Penta 
forhandler. Å være eier av en Volvo Penta 
 motor gir mange fordeler. Din motor er unik 
og har en egen identitet.
 Oppgi motornr. hver gang du er i kontakt 
med en autorisert forhandler. Du får da 
 informasjon om oppdateringer og eventuelle 
servicekampanjer, samt riktige reservedeler. 
Det er bare hos en autorisert forhandler du 
kan få denne informasjonen. Alt for å øke din 
komfort og trygghet. Se til at både du og din 
motor er klar for en fin båtsesong.

Finn din nærmeste Volvo Pentaforhandler,
scann koden med din smartphone

Er din motor det også?


