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Skibsplast 555 VS er en ideell landstedsbåt med mye sitteplass og stuverom. 

Båten leveres komplett med cocktailbord og hele 7 sitteplasser bak vindskjermen gir ekstra mye rom i forhold til størrelsen. Båten har stor solseng akter. Utfyllingsputene i forpiggen 
gir også mulighet for overnatting. Gjennomgang gjennom vindskjermen gjør ombordstigning, lasting og lossing enkelt. Et stort rom i dørken gir lagringsplass til lange gjenstander, 
som vannski, båtshake, årer, fendere eller til klær og proviant. Alle sete- og ryggputer er avtagbare, slik at båten kan gjøres mer robust og brukervennlig f.eks ved fiske eller andre 
aktiviteter som krever renere overflater. Båten er selvlensende, så man kan spyle dørken etter bruk. Skibsplast 555VS har også et stort rom akter for dregg og tauverk samt en stor 
drenert luke i baugen til fortøyning og tauverk. Høyt fribord gjør at båten føles trygg og komfortabel selv for de minste. 

MED OMTANKE FOR LIVET OMBORD





Vi har alltid som mål å gi våre kunder en så komplett båtopplevelse som mulig. Skibsplast leverer gjennomtenkt design 
og smarte løsninger som bevitner at våre båter bygges av dyktige håndverkere som tar kvalitet og sikkerhet på alvor.





• Bord i cockpit v/ passasjersete, med bordbeinholder akter
• Brannslukningsapparat
• Fører- og passasjersete er lengderegulerbart og dreibart
• Kalesje på gassdempere med avtagbare side- og akterdeler
• Komplett putesett med utfyllingsputer i baugen - putene kan også 
 brukes som rygger 
• Luke akter til tau og fendere
• Luke i front til tau og utstyr
• Manuell lensepumpe
• Pullere i rustfritt stål 4 stk
• Rustfrie stålrekker
• Securmark
• Selvlensende dørk
• Startbatteri med spenningsvakt
• Stor dørkluke med langt lasterom i cockpit
• Vindskjerm, opplukkbar midtseksjon med gjennomgang
• 12V uttak i dashbord

X-pakke
• Teakstyle laminat på dørk, trapp og midtfelt front
• Havnepresenning
• Vindusvisker
• X-dekor på skrogstripe

Utvalg av ekstrautstyr
• Farget skrogside
• Kartplotter
• Transport/Vinterlagringspresenning

Type motor:   Utenbords L stamme
Motorstørrelse:   60 – 100 kW (80 -135 hk)
Fartseksempel:   32 knop med 100 hk 
Vekt uten motor:   720 kg
Lengde:   555 cm
Bredde:   220 cm
Største høyde:   170 cm
El. opplegg:   12V
Drivstoff tank:   110 l
Konstruksjonskategori:  C
Maks antall personer:  7

I Skibsplast søker vi kontinuerlig fornyelse og videreutvikling av våre produkter. Alt som er presentert i denne brosjyren vil kunne endres uten forutgående varsel. Leserne må derfor anse denne brosjyren som en uforpliktende veiledning. Vi tar forbehold om trykkfeil. Bildene som vises i 
denne brosjyren viser ikke alltid standardbåt og kan derfor ikke bli brukt som henvisning til standard spesifikasjon for hver enkelt modell. Informasjon i brosjyren er forsøkt gjengitt så korrekt som mulig, men det er viktig å ta forbehold om at båtferdigheter og testdata kun er angitt som en 
guide. Skitt og slam på skrog, kvalitet på hekkaggregat, propellskader, motoroppsett, størrelse, motorfabrikant, luft og vann temperatur, vekt på drivstoff, vann, bagasje og antall personer ombord kan ha en innvirkning på båtenes ferdigheter og testdata. Testing er utført under ideelle 
forhold, og er derfor kun en indikasjon på båtenes ytelser. Layout/foto/tekst; Innoventi - 2010 / Trykk: Kai Hansen Trykkeri
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