


Den optimala weekendbåten 
byggs på västkusten såklart!
Westboat 28 WA är en modern och snabb  
walkaroundbåt med mycket goda utrymmen.  
Det lättdrivna skrovet har en skarp V-profil som ger 
utmärkta sjöegenskaper med låg bränsleförbrukning 
även i farter över 30 knop.

Förruffen håller hög standard med pentry, rinnande 
vatten, gasolspis och kylskåp. Förruffen inrymmer 
även en toalett med septitank. Midkabinen tillsam-
mans med den bäddbara förpiken ger övernatt-
ningsmöjligheter för upp till 4 personer.

Akterdäcket är mycket generöst tilltaget vilket gör 
det till den perfekta samlingsplatsen med många 
sittplatser runt bordet.

Flera nödvändiga komponenter som t.ex. värmare 
och förtöjningsutrustning är ofta extrautrustning på 
andra båtar. Dessa komponenter ingår i WestBoats 
standardutrustning. Till och med dusch med varm-
vatten på badbryggan ingår i standardpaketet!

Förutom standardutrustningen finns ett stort urval 
av extrautrustning vilket ger dig möjlighet att 
utforma din WestBoat 28 precis som du vill ha den. 
Bland extrautrustningen finner du allt från bog-
propellrar till radar och WHF-radio (se baksida). 
Naturligtvis hjälper vi även till att utrusta din båt 
ytterligare om så önskas.

Hör av dig för en provtur i skärgården!



Teknisk data
Längd: 8,5 meter
Bredd: 2,85 meter
Djup: 0,9 meter
Vikt: 2700 kg

Bränsletank: ca: 250 liter
Vattentank: ca: 100 liter
Septitank: ca: 85 liter

Standard Motor
Volvo Penta D4-225 Diesel: 225 hk, ca: 30 knop

Alternativ Motor
Volvo Penta D4-260 Diesel: 260 hk, ca: 36 knop

CE-cerifierad: Kategori B

Konstruktör: Göran Forsberg (Forbina).
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Utrustning
Standard:

•	 Signalhorn
•	 Dusch	på	badbrygga	 

med varmvatten
•	 Elreglage
•	 PTA,	anpassar	drev-vinkeln	 

efter båtens fart 
•	 Kompass
•	 Trimplan
•	 3	st	Batterier
•	 Värmare	som	går	på	 

dieseltanken
•	 Tryckvattensystem	inkl.	 

varmvatten

•	 Kylskåp	50	liter
•	 Gasolhäll	med	glaslock
•	 Teakdurk	i	ruff
•	 Matta	i	pentry
•	 Bottenmålad
•	 Eldsläckare	
•	 Självlänsande	durk
•	 Förtöjningspacket	 

inkl. 4 st fendrar
•	 Fritt	Kungshamn	 

inkl. 50 liter diesel

•	 Vitt	skrov	med	silver-stripes
•	 Inredning	i	amerikansk	vitek
•	 Hyttkapell
•	 Aktersoffa
•	 Dynor
•	 Härdade	rutor
•	 Rostfria	pulpits
•	 Rostfri	targabåge
•	 Badstege
•	 2	st	vindrutetorkare
•	 Landtärnor
•	 2	st	länspumpar
•	 Fjärrstyrd	strålkastare

Extra utrustning:
•	 Ankarspel	i	aktern,	 

inkl. fjärrkontroll
•	 Ankarspel,	för,	 

inkl fjärrkontroll
•	 Auto	trimpaket	 

inkl. GPS och gyro
•	 Bogpropeller
•	 Bogstrålkastare,	rostfria
•	 Gångvärme

•	 Elektrisk	toalett
•	 Extra	batteri	inkl.	kablar
•	 Extra	sidobänk,	akterdäck
•	 Glashållare,	rostfri	för	3	st	glas
•	 Kapell	över	sittbrunn,	akter
•	 Landström/batteriladdare
•	 Centraldammsugare,	 

även våtsug
•	 Ellyftare	motorrumsluckor

•	 Radio/CD	med	2	högtalare
•	 Kartplotter	7-12	tum
•	 Radar
•	WHF-Radio
•	 TV-antenn
•	 Full	TEAK
•	 Prydnadskuddar
•	 Vindrutespolning
•	 Vinterpressening


