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SUZUMAR GUMMIBÅTER

TILBEHØR:

Oppblåsbart 
sete

 Heldekkende 
presenning

Kontakt din forhandler for en komplett tilbehørsliste

Til sommerutflukter og familieunderholdning 
er Suzumar gummibåter et utmerket valg. 
Disse super-smidige båtmodellene kombi-
nert med Suzuki 4-takter påhengsmotorer er 
lett å betjene.

Fordelene med en oppblåsbar båt er man-
ge. Den er lett å transportere, lett å lagre 
og har også veldig bra sjøegenskaper. En 
oppblåsbar båt er den perfekte gummibåten, 
men er også en god innstegsbåt til båtlivet 
for barn og ungdom. Modellen MX-350 har 
blant annet blitt utpekt som den beste ung-
domsbåt i magasinet Båt-nytt! En Suzumar 
er med andre ord, den ideelle båt for nye 
eventyr både for store og små!
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Stuverom/
Toftebag

Stuverom  
i baug



MX 350 RIB/MX-310 RIB
Modeller med glassfiberskrog & dørk

Disse RIB-båtene har dobbelt bunn, noe som innebærer  
en flat dørk. I tillegg finnes det et stuverom i fronten. MX-350 
ble i 2011 utpekt til beste ungdomsbåt i bladet Båtnytt under 
mottoet: lettdrevet, sikker og med god bæreevne! MX-360 og 
MX-310 passer for motorer med rorkult, men finnes også med 
jockeysete og fjernstyring. Jockeysetet har sitteplasser for 
opp til to personer.

MX-350 og MX-310:

Lengde (mm) 3480/3080 Innvendig lengde (mm) -/-

Bredde (mm) 1760/1540 Tube diameter (mm) -/-

Anbefalt motor (Hk)  20 / 15 Tørrvekt (kg) 73/58,4

Luftkammer NA/NA Maks antall personer 5 / 4,5

Maks lastekapas. (kg)  NA/500  Dørktype Glassfiber

MX 310 RIB 
Dobbel glassfiber bunn

kr. 20.990,- 

MX 350 RIB 
Dobbel glassfiber bunn 

kr. 25.990,-

MX 310/350
konsoll 
Konsoll m. pute.  

kr. 8.400,-

Jockeysete

MX-310 Rib

MX-310 Rib MX-350 Rib
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Modeller med glassfi berskrog

DS 310 RIB / DS 270 RIB

310 RIB / 270 RIB:
Lengde (mm) 3090/2680 Innvendig lengde (mm) 2200/1880

Bredde (mm) 1520/1540 Tube diameter (mm) 420/415

Anbefalt motor (Hk)  4-15 / 4 til 9,9 Tørrvekt (kg) 48/42

Luftkammer 3/3 Maks antall personer 3,5 / 3

Maks lastekapasitet (kg)  600/510  Dørktype Glassfi ber

DS 310 RIB
Enkel glassfi ber bunn 

kr. 18.390,-

DS 270 RIB 
Enkel glassfi ber bunn 

kr. 17.325,-

DS 270 RIB

DS 310 RIB

Suzumar DS 310 RIB og DS 270 RIB er en glede å håndtere i sjøen. Båtmodellen har et dobbelt støpt skrog av glassfi -
berarmert plast som gir båten svært fi n sjødyktighet med en myk og fi n gange. Tuben er laget av de samme høy-kva-
litets materialer som Suzumars tradisjonelle gummibåter. Med den samme høye standard, er de også utstyrt med en 
holdbar akterbeskyttelse, rigging og løfteører i rustfritt stål, fortøyningstau, tofte, årer, fotpumpe, reparasjonssett og 
oppbevaringspose.
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I 2022-sesongen leveres Suzumar båtene 
med hvit stripe og potong i en dyp gråfarge.



MX 450 LUX RIB/ MX-410 LUX RIB/
MX-360 LUX RIB/MX-320 LUX RIB

Modeller med glassfi berskrog & dørk

Disse LUX RIB-båtene har dobbelt bunn, noe som innebærer en fl at dørk. I tillegg fi nnes det tre store stuverom. 
LUX Rib har aktersofa med komplett putesett og styrekonsoll. Leveres i farge grå/sort.

MX-360 og MX-320:
Lengde (mm) 3650/3240 Innvendig lengde (mm) -/-

Bredde (mm) 1830/1710 Tube diameter (mm) -/-

Anbefalt motor (Hk)  20 / 9,9 Tørrvekt (kg) 161/148,7

Luftkammer NA/NA Maks antall personer 6 / 5

Maks lastekapasitet (kg)  NA/500  Dørktype Glassfi ber

MX-450 og MX-410:
Lengde (mm) 4480/ 4050 Innvendig lengde (mm) 2760/ 2380

Bredde (mm) 1970/1910 Tube diameter (mm) 480/470

Anbefalt motor (Hk)  50/25-50 Tørrvekt (kg) 305/143

Luftkammer  4/3 Maks antall personer 6/5

Maks lastekapasitet  920/730 Dørktype Glassfi ber

MX 320 LUX RIB 
Dobbel glassfi ber bunn  

kr. 45.190,-

MX 360 LUX RIB 
Dobbel glassfi ber bunn 

kr. 49.350,-

MX 410 LUX RIB 
Inkl aktersofa med puter og 

konsoll med styring.

kr. 60.900,-

MX 450 LUX RIB 
Inkl aktersofa med puter og 
konsoll med styring.

kr. 65.900,-

Suzumar MX-360 Lux Rib i korrekt 2021-design og farge.

Suzumar 
MX-410 
Lux Rib

Suzumar MX-360 Lux Rib
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Modeller med aluminiumsdørk

420/390/360/320/ 290AL:
Lengde (mm) 4180/3850/3560/3180/2895 Innvendig lengde (mm) -/-/-/2080/1825

Bredde (mm) 2010/1650/ 1540/1545 Tube diameter (mm) -/-/450/430/425

An. motor (Hk)  6-30/6-25/6-15 / 4-15 / 4-9,9 Tørrvekt (kg) 91/62/60/49/45

Luftkammer 3 + 1 Maks antall personer 7/ 6 /5 / 4.5 / 4

Maks lastekap.  1000/620/700/620/500 kg Dørktype Aluminum

420AL/390AL/360AL/320AL/290AL

DS 290 AL
Alu dørk. Oppblåsbar kjøl

kr. 12.750,-

DS 320 AL
Alu dørk. Oppblåsbar kjøl  

kr. 13.890,-

DS 360 AL
Alu dørk. Oppblåsbar kjøl

kr. 17.250,-
DS 390 AL
Alu dørk. Oppblåsbar kjøl

kr. 18.500,-

DS 420 AL 
Alu dørk. Oppblåsbar kjøl

kr. 21.200,-

Disse båtmodellene er ekte familie og fritidsbåter. AL modellene med aluminiumsdørk, sammen med den oppblåsbare 
kjølen gir imponerende stabilitet, kontroll og ytelse. Båtene er bygget for tøff e utfordringer og er derfor utstyrt med 
fortøyning med rustfrie ringer, tretofter, årer, fotpumpe, reparasjonssett og bæreveske. Alle oppblåsbare Suzumarbåter 
har tre separate luftkamre. Dette øker sikkerheten til sjøs betydelig. En nøye gjennomført utviklingsarbeid har resultert 
i båter som er brukervennlig, har god stabilitet og er en
ren nytelse å kjøre.
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DS 320 RIB

DS 320 AL



Små og sammenleggbare modeller

260Vib/220Vib/225SL:
Lengde (mm) 2560/2210/2270  Innvendig lengde (mm) 1710/1350/2270

Bredde (mm) 1570/1360/1340  Tube diameter (mm) 425/365/350

Anbefalt motor (Hk)  2-8 / 2.5-5 / 2,5 Tørrvekt (kg) 30/23/26

Luftkammer 3 + 2/3 + 2/ 3  Maks antall personer 3 / 2,5 / 2,5

Maks lastekapasitet  610/415/300  Dørktype Oppblåst/ 225 spiledørk

DS350 VIB/DS310 VIB/260VIB/220VIB/225SL

DS 225 SL 
Spiledørk 

kr. 7.990,-

DS 220 VIB 
Luftfyllt V-bunn 

kr. 11.550,-

DS 260 VIB
Luftfyllt V-bunn 

kr. 13.325,-

DS 310 VIB 
Luftfyllt V-bunn

kr. 15.950,-

DS 350 VIB Luftfyllt V-bunn 

kr. 19.100,-

DS 220 VIB
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DS 220 VIB

I 2022-sesongen leveres Suzumar båtene 
med hvit stripe og potong i en dyp gråfarge.

Den raske, moderne gummibåten 260 Vib med oppblåsbar kjøl og dørk gir en behagelig tur og 
har plass til tre personer om bord. 260 Vib er en robust, stilig og lett båt som enkelt kan lagres 
eller transporteres i smart bagen. Når man kombinerer båten med en Suzuki påhengsmotor får 
man en morsom pakke. 220 VIB er et lett 2,2 meters båt med oppblåsbar kjøl og dørk som gir 
en dempet komfortabel tur. Ideell som slepejolle for opp til to passasjerer. Suzumar 225 er en 
kompakt gummibåt som gjør den ideell som slepejolle er lett å transportere og lagre. Båten har 
gode egenskaper som for eksempel løfteringer i akterspeilet. Akterspeil av tre med høy styrke, 
tauhåndtak, lakkert tre-
tofte og lakkerte trespiler 
i dørken.
260/220/225 rulles alle 
enkelt inn i en bæreves-
ke for lagring og /eller 
transport.



Suzuki har 5-års motorgaranti på alle våre påhengsmotorer. Vår nye 
garanti betyr et problemfritt eierskap og sikkerhet for våre kunder.

Alle priser er veil. pris 2022. Erling Sande AS forbeholder oss retten til å endre tekniske spesifikasjoner og pris uten forutgående varsel. 

Din Suzuki forhandler:
For mer informasjon,  

forhandlernett og priser: 

www.erling-sande.no

Postboks 9555, 3038 Drammen

SUZUMAR PADLEBRETT
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Den nye Suzuki Marine SUP-padlebrettet er et 
allsidig SUP som er utviklet for alle - fra nybe-
gynnere til avanserte ”Suppers”. Brukervekt på 
inntil 100 kg. Egenvekt på brettet er 15 kg. Takket 
være drop stitch-teknologien i kombinasjon med 
høykvalitets PVC-stoff, kan SUP blåses opp inntil 11 PSI.  
Dette gjør SUP veldig stiv og utmerket for bruk.

Kvaliteter ved Suzuki SUP Ltd Edition:
Suzuki SUP har kvalitetskategori A.
Ltd Edition - en unik utgave i et begrenset antall
Unik fargesammensetning
SUp har en stor, solid og stabil oppdrift
SUP leveres uten ankelsnor (ekstrautstyr) 

Produktspesifikasjon:
Type: Allround Sup 10.6 Feet By Suzuki
Lengde 323 cm
Bredde  75 cm
Dybde: 10 cm
Vekt: 15 kg
Kategorier: SUP-padlebrett
Nivå: Avansert
Målgruppe:  Alle aldre
Type SUP-brett: Touring 
 

Suzuki SUP Ltd Edition
Oppblåsbart padlebrett  kr. 5.290,-


