
Smidig flexibel fiskebåt 
Med HR 460fishing har vi överträffat oss själva med att bygga en 
båt där man får ännu mera båt för pengarna. Med ett lättdrivet sta-
bilt skrov och enkla robusta lösningar. HR 460fishing är en mycket 
bra ”första båt” för den unga familjen men även en trevlig båt för de 
mer erfarna som vill ta med barnbarnen ut och fiska. Båtens stora 
öppna ytor gör att båten passar bra för fiske och transport men 
även sol- och badutflykter. 
 
HR 460fishing har rejäla fribord, regnlänsande durk, pollare och 
kraftiga längsgående rostfria räcken där man enkelt kan montera 
olika typer av extrautrustning. 3 stuvutrymmen, i aktern finns ett 
rejält utrymme med plats för dubbla bränsletankar. I fören finns ett 
stuvutrymme anpassat för extrabatteri till frontmonterad elmotor. 
Standardutrustad med ruta, rutbåge, badstege, brandsläckare, non 
feedback styrning, inspektionslucka i fören för enkel montering av 
utrustning samt en praktisk igloobox som man enkelt kan ta med sig.

Fakta
Längd  4,65 meter
Bredd  1,88 meter
Vikt utan motor  310 kg
Motor  25 - 50  hk

KATEGORI C

 

HR 460 fishing är förberedd för att  
enkelt kunna utrustas för 3 typer av fiske:

www.hrboat.com

Extrautrustning: 
Körkapell, pulpetöverdrag, dynsats, soldyna, 
fiskeplan med eller utan förvaring, stolar 
som kan monteras i aktern eller fören/ 
fiskeplan, fäste för extramotor i aktern.

Vertikalfiske – kan utrustas med stolar, 
frontmonterad motor, fiskeplan.

Trollingfiske – särskilt utformade 
platser för djupriggar, kan utrustas med 
fäste för extra motor.

Spinnfiske – stora öppna ytor, kan 
utrustas med fiskeplan så att även  
sittytan i fören kan användas för fiske.
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Förstärkt yta för elmotor 
både i fören och i aktern.

Pulpetöverdrag  
Rek pris 1 090 kr.

Badstege
är standardutrustning. 

Stol med stativ, kan  
monteras i aktern  
eller fören
Rek pris 2 490 kr.
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Standardutrustning Extrautrustning

Dynsats
Fram och bak 
Rek pris 4 800 kr.

Soldyna
Rek pris 2 200 kr.

Akterkapell  
Rek pris 8 900 kr.

Mycket av utrustningen i våra båtar är standardutrustning, när du beställer din båt  
kan du enkelt välja till det lilla extra för en ännu bättre båtupplevelse.

Brandsläckare och  
lanternor  
för säkerhetens skull.

Igloobox 
för att hålla fångsten eller 
matsäcken kall är standard-
utrustning. 
Tips på extrautrustning:  
För bekväm och varm sitt-
komfort, lägg till softfloor 
på alla sittytor.

Softfloor till alla sittytor 
inkl fiskeplanets yta
Rek pris 4 550 kr.

460fishing


