Hur vill du ha din Skager 660?
- Specifikation och bilder på standard- och extrautrustning
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Introduktion
När Skager 660 levereras genom Slottet Boats är båten standardutrustad och redo att användas. Det
är dock möjligt att anpassa båten i stor utsträckning efter individuella krav och önskemål. Syftet med
detta dokument är att visa vad som ingår i standardutrustning samt visa den vanligaste
extrautrustningen.
Båten tillverkas i Sotra, utanför Bergen i Norge av Nordic Boats och säljs genom Slottet Boats i
Sverige. Utöver extrautrustning kan varvet i Norge även erbjuda ytterligare anpassningar. Fram till
2021 har ca 350 Skager 660 levererats till nöjda kunder i Europa, så en hel del speciallösningar har
utvecklats för att tillmötesgå specifika kundkrav. Om sådana önskemål finns, kontakta då Slottet
Boats så försöker vi ta fram förslag på den utrustning eller modifikation som du önskar!
Läs gärna mer om båten på https://skagerboat.no/ .
Bilderna i detta dokument är till för att beskriva standard- och extrautrustning på Skager 660. Vissa
bilder är tagna på äldre båtar där annan än det beskrivna tillbehöret på bilden kan vara ändrat till
nyare modeller. På många av bilderna finns dessutom annan extrautrustning. Slottet Boats
reserverar sig för att utrustning kan komma att skilja sig i viss utsträckning på nya båtar jämfört med
de bilder som visas i detta dokument. Rätt till ändringar förbehålles utan föregående avisering. Vid
osäkerhet, kontakta Slottet Boats.

Specifikationer
Total längd
Vattenlinjens längd
Bredd
Djupgående
Höjd (pulpitens höjd över vattenytan)
Vikt
Ballast
Dieseltank

3

6,60 m
5,85 m
2,40 m
0,70 m
1,62 m
från 1150 kg
150 kg
60 liter
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Standardutrustning
Standardutrustning
• Vitt skrov
• Ljusgrå innerskrov, självdränerat
• Manuell länspump
• Brandsläckare
• Pulpit i rostfritt stål med kombilanterna
• Badstege
• Rundlysande lanterna
• Tankmätare
• Krokställ för rorkult ("hackbräda")
• Stuvutrymmen i bänkar och durk
• Ankarbox (för)
• Motorinstrument
• Högt monterad stävögla på skena i rostfritt stål
• 1 st knape i fören och 2 st knapar i aktern
• Förvaringslucka i motorkåpan
SE Edition
Flaggstång med svensk flagga
Ljusgrått skrov
4 st fenderfästen längs skarndäck
Bottenmålad med 2 lager epoxi-primer och 2 lager
bottenfärg
Fast trimplan
Frakt från Bergen (Norge) till Slottet, Hamburgsund
(Sverige)
Garantitestning av motor och övriga funktioner
Sjösatt och leveransklar
Motoralternativ
•
•
•
•
•
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Volvo Penta D1-20 Hk
Volvo Penta D1-30 Hk
Volvo Penta D2-50 Hk
Yanmar 3YM30 (30 hk)
Yanmar 4JH57 (57 Hk)
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Specifikation av extrautrustning
Vi rekommenderar följande utrustning
•
•
•
•
•
•
•

Rostfria räcken längs sidorna
Extra knape i fören
Badplattform syrafast med teak
Sprayhood fram med fönster (grå el blå)
12 volt uttag
Raymarine Element 7" S med ekolod (infälld och inkl karta)
Förtöjningspaket (4 st fendrar, 1st dragg, 4 st tampar)

Övrig utrustning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Fast vindruta fram med kapelltak
Kapell bak med bågar
Kapellvägg för sprayhood
Grå rand på skrovet
Blå rand på skrovet
Blått skrov
Teak på däck och akter
Teak på durk
Teak på motorlucka och kompassros
Teak på bänkar
Rostfria räcken
2 extra knapar monterade midskepps
Rattstyrning piedestal akter
Rattstyrning fram
Extra gasreglage till främre styrplats
Förarstol/passagerarstol
Dynset
Pentry med diskho
Teakbord, nåtat
Teakbord, modell större (vikbart)
Toalett
Bogpropeller
Ankarvinsch
Fisksump med elpump in/ut
Propellerkniv
Raymarine Element 9" S med ekolod
Fusion Ra70 stereo med 2 högtalare
Extra for DAB
Nortlift Lindragare 12V LH300
Fjärrkontroll til ankarvinsch/bogpropeller
Spolpump saltvatten
Genomgående skrovgivare för ekolod/plotter
Hybridpaket (endast 20 och 28hk Yanmar)
Extra Batteri
Rostfri båge med fäste till plotter
Fjärrkontroll till Ankarvinsch & Bogpropeller
Joystick Bogpropeller
Ratt, Vetus, Mahogny
Skydd i tyg över piedestal
Automatisk länspump
Gasdämpare för lucka ovanpå motorhuv
Obromsad trailer För Skager 660
Elektrisk lindragare

http://www.slottetboats.com

0525-799 158

Bilder standardutrustning

Skager 660 levereras i Sverige med trimplan och bottenmålad (2 lager primer, 2 lager bottenfärg,
valfri kulör)

Båten har dubbelskrov med självläns och 5 rejäla ventilerade stutrymmen samt utrymmen för
batteri, tank mm.
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2 knapar bak och 1 knap fram

Skena och dragögla/krok i fören

(extra knap fram går att beställa)

i rostfritt stål

Badstege

4 st fenderfästen

Rorkult med “hackbräda”

I sittbrunnen finns 2 st självlänsar med kran.

7

http://www.slottetboats.com

0525-799 158

Bred motorlucka för enkel service och underhåll

Rejäla stuvutrymmen med skott och ventilation

Fast tank med enkel tillgång till förfilter (diesel) samt

Dubbelskrov för hög komfort och självläns

hjärtstock

Batterilåda med huvudströmbrytare och plats
för eldsläckare
8

Dränerad ankarbox i fören
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Skager 660 är typgodkänd för 10 personer och har självläns med 2 kranar. Båten är CE-märkt och
byggs utanför Bergen i Norge.

I SE-Edition ingår alltid inbyggt trimplan och badstege (badplattform och ankarvinsch på bilden är
dock extrautrustning)
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Skager levereras med fast 3-bladig propeller i mässing samt med rejäl skädda.

Som standard erbjuds även förvaringsutrymme i motorkåpan (här utan lock).
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Bilder extrautrustning
Sprayhood & kapell

Sprayhood med fönster (vanligast är grå eller blå, men andra färger kan väljas)

Skager 660 med vindruta och kapell/sprayhood. Båten går att beställa med färgad övre bordläggning
eller blått/grått skrov.
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Blått skrov med badplattform och teak på akterdäck.

Hög kvalitet i detaljarbetet runt vindrutan. Integrerad lanterna.
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Skager 660 med vindruta, sprayhood, bakvägg, främre styrplats, förar och passagerarstol.

Här ses även kapellet ”nedrullat” i bakkant.
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Främre styrposition med plotter.

Bakre styrpiedestal med mahognyklädd ratt.
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Extra främre styrplats med hydraulisk styrning, gasreglage och förarstol.

Bakre styrplats med hydraulisk styrning och ratt.
15

http://www.slottetboats.com

0525-799 158

Vid bakre styrpiedestal placeras fartreglaget samt plottern på konsolen.

Teak på durk, motorlucka och bänkar.
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Badplattform och rostfria beslag

Syrafast badplattform med teak

Dubbla knapar fram (en knap är standard)
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Elektronik

Plotterfäste i rostfritt stål monterat på motorlucka

Plotter infälld i motorlucka utrustad.

Bogpropeller (Sleipner)

Styrning av bogpropeller vid gasreglage
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Ankarvinsch

Ankarvinsch (Engbo) i kombination med badplattform.

Kaffebord i nåtad teak.
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Matbord i fören

Stadigt uppfällbart matbord i teak som skruvas fast i två fästen i durken.

Bordet går att fälla ihop för att underlätta passage.
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Teak
Skager 660 går att utrusta med teak på durk, motorlucka (med kompassros), på bänkarna samt på
för- och akterdäck.

Teak på durk och motorlucka. (Teak erbjuds även till bänkar/tofter)

Teak på däck (i fören och i aktern.
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Teak på durk och motorlucka. (Teak erbjuds även till bänkar/tofter)
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Teak på akterdäcket.

Teak på motorlucka med kompassros.

Propellerkniv

Propellerkniv
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Pentry ovanpå motorlucka

Toalett i fören (finns både som Porta Potti samt som fast toalett med spolning och tank)
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Fiskeutrustning

Hydralisk lindragare (finns även elektrisk av fabrikat Northlift). Dränerad fisksump med pump.

Trailer

Till båten kan beställas både bromsad och obromsad trailer.
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