HABER® 2014 – MOTORBÅTAR

HABER
YACHTS

STANDARDUTRUSTNING
HABER® 700MSD / HABER® 700MPL

Däcksutrustning

Inombordsmotor

Skrov / däck

HABER® 660M

HABER® 800M

• Skrov och däck av glasfiberarmerad plast - handupplagt laminat
• Däck - sandwichkonstruktion
• Skrov i mörkgrön eller marinblå färg, däck i crême
• Inre ballast - laminerat i skrovet
• Skjutbar lucka över ingången till kajutan
• Dragögla i rostritt stål (för trailer)

• Handlaminerat skrov och däck av glasfiberarmerad plast
(HABER 700MSD)
Förstärkt skrov och däck av glasfiberarmerad plast (HABER 700MPL)
• Skrov och däck - sandwichutförande
• Skrov i mörkgrön eller marinblå färg, däck i crême
• Integrerad badbrygga av teak
• Skjutbar lucka över ingången till kajutan
• Dragögla i rostritt stål (för trailer)

• Skrov och däck av glasfiberarmerad plast
- handupplagt laminat
• Däck - sandwichkonstruktion
• Skrov i mörkgrön eller marinblå färg, däck i crême
• Inre ballast - laminerat i skrovet
• Skjutbar lucka över ingången till kajutan
• Dragögla i rostritt stål (för trailer)

• VETUS M2.C5, 11 hk, 2 cyl. (Mitsubishi-baserad)
eller NANNI N2.10, 10 hk, 2 cyl. (Kubota-baserad)
• Komplett utrustning inkl. startbatteri
• Fast propeller
• Bränsletank i plast 25 liter (utan bränslemätare)
• Liten bränsletank i rostfritt stål som skydd mot att bränslet
flödar över vid tankning

• HABER 700MSD: NANNI 5.280, 62 hk, 5 cyl., 8-växlar eller VETUS
Hyundai-baserad VH4-65, 65,3 hk, 4 cyl., 8-växlar
HABER 700 MPL: NANNI från 100 -115 hk, 8-växlar
• Komplett utrustning, startbatteri
• Fast propeller
• Bränsletank i rostfritt stål med bränslemätare: HABER 700 MSD: 60 l;
HABER 700 MPL: 100 l
• Elektrisk pump för slagvattnet under motorn - med möjlighet att pumpa
in vattnet i slagvattenstank eller direkt överbord
• Liten tank i rostfritt stål som skydd mot att bränsle flödar över vid
tankning

• NANNI N2.14, 14 hk, 2 cyl. (Kubota-baserad)
eller VETUS M2.06, 16 hk, 2 cyl. (Mitsubishi-baserad)
• Komplett utrustning, startbatteri
• Fast propeller
• Flexibel bränsletank 42 l (utan bensinmätare)
• Liten bränsletank i rostfritt stål som skydd för att bränsle
flödar över vid tankning

• 8 fönster av plexiglas
• Däcksluckor av aluminium/plexiglas på fördäck
• 2 ventilfönster (runda, öppningsbara)
• Ventilationsgaller och svampventil i rostfritt stål
• Ankarbox
• Ventilerade stuvutrymmen i sittbrunnen med inre låsmekanism
• 3-delad kabindörr i plexiglas
• Flaggstång i rostfritt stål
• 2 förvaringshyllor i sittbunnen
• 6 knapar med skydd av rostfritt stål
• Balansroder i rostfritt stål med rorkult
• Förpulpits med insteg i teak
• Fällbar badstege i rostfritt stål
• Avbärarlist i teak

• 8 fönster av plexiglas
• Däcksluckor av aluminium/plexiglas på fördäck
• 2 ventilfönster (runda, öppningsbara)
• Ventilationsgaller och svampventil i rostfritt stål
• Ankarbox
• Ventilerade stuvutrymmen i sittbrunnen med inre låsmekanism
• 3-delad kabindörr i plexiglas
• Flaggstång i rostfritt stål
• 2 förvaringshyllor i sittbunnen
• 6 knapar med skydd av rostfritt stål
• Balansroder i rostfritt stål med hydraulisk styrning - konsol med ratt
på piedestal i sittbrunnen, nödstyrning - rorkult
• Tre nivåer på förarsätet
• Förpulpits med insteg i teak
• Fällbar akterstege med steg av teak och steg på akterspegeln
• Avbärarlist i teak

• 10 fönster av plexiglas
• Däcksluckor av aluminium/plexiglas på fördäck – 2 st.
• 4 ventilfönster (runda, öppningsbara)
• Ventilationsgaller och svampventil i rostfritt stål
• Ankarbox
• Ventilerade stuvutrymmen i sittbrunnen med inre låsmekanism
• 3-delad kabindörr i plexiglas
• Flaggstång i rostfritt stål
• 2 förvaringshyllor i sittbunnen
• 6 knapar med skydd av rostfritt stål
• Balansroder i rostfritt stål - med rorkult
• Förpulpits med insteg i teak
• Fällbar badstege med steg av teak
• Avbärarlist i teak

Rorkult, dörrpost, kajutluckans skenor, skarndäck
och mast i teak

Rorkult, kajutdörr, sidodäck och flaggstång i teak

Inredning och utrustning
i kabinen

Rorkult, dörrpost, kajutluckans skenor, skarndäck
och mast i teak
• Inredning i ek
• Pentry: 2 skåp, 2 kökslådor, diskho i rostfritt stål med avlopp och
enkellågigt spritkök ORIGO 2000
• Våtutrymme med tvättställ, skåp, och skjutbar kemtoalett
Porta Potti 365
• Sänkbart bord - utgör del av kojplats
• Komplett utrustad med dynor och madrasser - dynor i salongen
(bildar en dubbelkoj), madrasser i förpiken
• Färskvattentank - 50 liter
• Komplett tryckvatteninstallation, elektrisk pump
• Länspumpar: manuell och elektrisk
• Golvmatta i kajutan

• Inredning i ek
• Pentry: 2 skåp, 2 kökslådor, diskho i rostfritt stål med
avlopp och enkellågigt spritkök ORIGO 2000
• Våtutrymme med tvättställ, skåp, och skjutbar
kemtoalett Porta Potti 365
• Sänkbart bord - utgör del av kojplats
• Komplett utrustad med dynor och madrasser - dynor
i salongen (bildar en dubbelkoj), madrasser i förpiken
• Färskvattentank - 50 liter
• Komplett tryckvatteninstallation, elektrisk pump
• Länspumpar: manuell och elektrisk
• Golvmatta i kajutn

• Inredning i ek
• Pentry: 2 skåp, 1 kökslåda, rostfri diskho med avlopp,
2-lågigt spritkök ORIGO 3000 med kardanmontage
• Våtutrymme med tvättställ, skåp, och skjutbar kemtoalett
Porta Potti 365
• Sänkbart bord - utgör del av kojplats
• Komplett utrustad med dynor och madrasser
• Gardinstänger i rostfritt stål och gardiner
• Färskvattentank - 50 liter - 2 st.
• Komplett tryckvatteninstallation, elektrisk pump
• Länspumpar: manuell och elektrisk
• Golvmatta i kajutan

Återförsäljare: Brunco AB, Lexevägen 1, SE-806 27 GÄVLE, Tel. +46 0730-776561 E-post: info@brunco.se, Webb: www.haber-yachts.se
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HABER® 700MSD / HABER 700MPL

Elektriska
installationer

HABER® 660M
• Elpanel Philippi STV 108, 8 automatsäkringar
• Innerbelysning: 3 lampor i kabinen, 2 i förpiken, 1 på toaletten
• Lanternor som uppfyller krav enligt IMO (utan BSH)
• Batteri 110 Ah
• Voltmeter
• Eluttag 12V

• Elpanel Philippi STV 108, 8 automatsäkringar
• Innerbelysning: 3 lampor i kabinen, 2 i förpiken, 1 på toaletten
• Lanternor som uppfyller krav enligt IMO (utan BSH)
• Batteri 110 Ah
• Voltmeter
• Eluttag 12V
• Signalhorn

HABER® 800M
• Elpanel Philippi STV 108, 8 automatsäkringar
• Innerbelysning: 6 lampor i kabinen, 3 i förpiken, 1 på toaletten
• Lanternor som uppfyller krav enligt IMO (utan BSH)
• Kompass med belysning
• Batteri 110 Ah
• Voltmeter
• Eluttag 12V
• Signalhorn

HABER® Motorbåtar – med standardutrustning
Modell
®

HABER 660M kat. C
HABER® 700MSD – halvplanande kat. C
HABER® 700MPL – planande kat. C
HABER® 800M kat. C
HABER® 800M kat. B
Angivna priser och tekniska data kan ändras utan föregående avisering. Utgåva: januari 2014.

TILLVALSUTRUSTNING – MOTOR
Nr.

• DIESEL
Beskrivning

6C.
6D.
6. Y14
6. Y21
6. VH4-80

Inombordsmotor VETUS M2.06, 16 hk, 2-cyl. (Mitsubishi-baserad). Tilläggsbetalning till standardalternativ
Inombordsmotor VETUS M3.28, 27,2 hk, 3 cyl. (Mitsubishi-baserad). Tilläggsbetalning till standardalternativ
Inombordsmotor YANMAR 2YM15G, 14 hk, 2 cyl. Tilläggsbetalning till standardalternativ
Inombordsmotor YANMAR 3YM20G, 21 hk, 3 cyl. Tilläggsbetalning till standardalternativ
Inombordsmotor VETUS, Hyundaibaserad, VH4-80, 80,3 hk, 4-cylindrig med panel, 8 växlar, komplett utrustad.
Tilläggsbetalning för HABER 700MSD

6. TDI 165-5D
6. D5A T
6. D5ATA
7. TDI 85
7. T4.155
7. 4.380TDI
7C.
7D.
8.
29B.
29D.
30/1.
30/2.
30/3.

Inombordsmotor VOLKSWAGEN TDI 165-5D, 165 hk, 5-cylindrig, panel, 8-växlar komplett utrustad. Tilläggsbetalning för HABER 700MPL
Inombordsmotor VOLVO D5A TA, 130 hk, 4-cylindrig panel, 8-växlar, komplett utrustad. Tilläggsbetalning för HABER 700MPL
Inombordsmotor VOLVO D5A TA, 160 hk 4-cylindrig, panel, komplett utrustad. Tilläggssbetalning för HABER 700MPL
Inombordsmotor NANNI 5.250 TDI 85, 85 hk, 4-cylindrig, panel, 8-växlar, komplett utrustad. Tilläggsbetalning för HABER 700MSD
Inombordsmotor NANNI T4.155, 155 hk, 4-cylindrig, panel, 8-växlar, komplett utrustad. Tilläggsbetalning för HABER 700MPL
Inombordsmotor NANNI 4.380TDI, 175 hk, 4-cylindrig, panel, 8-växlar, komplett utrustad. Tilläggsbetalning för HABER 700MPL
Inombordsmotor NANNI N2.14, 14 hk, 2 cyl. (Kubota-baserad). Tilläggsbetalning till standardalternativ
Inombordsmotor NANNI N3.21, 21 hk, 3 cyl. (Kubota-baserad). Tilläggsbetalning till standardalternativ
Elmotor
Bränsletank i plast 42 l – med anslutningar (utan bränslemätare) - istället för 25 l bränsletank. Tilläggsbetalning
Bränslemätare
Bränsletank i rostfritt stål 60 l - med anslutningar (inkl. Bränslemätare). Tilläggsbetalning
Bränsletank av rostfritt stål, 100 l, istället för bränsletank 60 l. Tilläggsbetalning för HABER 700MSD
Bränsletank av rostfritt stål, 100 l, istället för bränsletank 60 l. Tilläggsbetalning för HABER 700MSD

Angivna priser och tekniska data kan ändras utan föregående avisering. Utgåva: januari 2014.
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Beskrivning

Nr.
10/1.

Inre förarplats: flytt- och fällbar förarsits monterad på bordet i kajutan, skjutbar styrkonsol med ratt,
hydraulisk koppling till rodret och mekanisk till motorn

10/2.

Inre förarplats: förarstol med justerbart höjdläge monterad på väggen till toalett, konsol med ratt och hydraulisk koppling till rodret,
mekanisk motorstyrning

10/3.

Yttre förarplats: under taket på styrbordssidan i sittbrunnen: flyttbart förarsäte, konsol med ratt,
hydraulisk koppling till rodret och mekanisk till motorn

10/4.

Yttre förarplats: piedestal med ratt i sittbrunnen, förarstol i aktern. Möjlighet att ställa in förarstolen på tre olika nivåer,
hydraulisk koppling till rodret

13/1.
13/2.
13/5
14M.
15.
17.
19/1.
19/2.
21.
22.
25/1.
25/2.
26.
27.

Inredning - mahogny, tilläggsbetalning
Inredning - körsbärsträ, tilläggsbetalning
Dörr till förpiken
Ventiler (runda) i rostfritt stål till kajutan – 2 st.
2-lågigt spritkök ORIGO 4100 för inbyggnad inkl. montage. Tilläggsbetalning
2-lågigt spritkök ORIGO 4100 med kardanmontage. Tilläggsbetalning
Dieseldriven spis WALLAS 85 DU med fläktvärmelock. Fungerar även som värmare. Tilläggsbetalning
Dieseldriven spis WALLAS 85 DU. Tilläggsbetalning
Extra, elastisk färskvattentank - 50 I inkl. Anslutningar
Avloppsvattentank - 50 l inkl. Installation, HABER 800M Dusch: vatteninstallation (kallvatten) – automatpump för avloppsvatten med flottörbrytare, utdragbart duschhandtag
Dusch i sittbrunnen (kallvatten)
Varmvattenberedare WEBASTO TOP C inkl. installation – varmvatten i pentry och toalett
Värmeanläggning WEBASTO TOP C med varmvattenberedare – varmvatten i pentry och toalett

28.
40.
44.
45.
46.
51.
52/1.
52/2.
52/3.
53.
55.
56.
57.
59.
60.
61.
64.
67.

Värmeanläggning utan varmvattenberedare - WEBASTO AIR TOP 2000 inkl. Installation
Vikbar kajutdörr med gångjärnsmontage. Tilläggsbetalning
2 rorgängarsitsar i aktern (flyttbara), inkl. 2 akterpulpits
Gardinstänger i rostfritt stål med gardiner
2 fenderhållare för dubbla fendrar (ø 160) – på förpulpits
Lanternor som uppfyller kraven från BSH (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie). Tilläggsbetalning
Ballast: 170 kg fast laminerat i skrovet + 180 kg löstagbara blytackor. Tilläggsbetalning
Ballast: 250 kg fast laminerat i skrovet + 300 kg löstagbara blytackor. Tilläggsbetalning HABER 800M kat. B
Ballast: 150 kg fast laminerat i skrovet + 150 kg löstagbara blytackor. Tilläggsbetalning HABER 800M kat. C
Osmosskyddsbehandling VC TAR2 (4 skikt) och antifouling VC 17m (2 skikt) – från International
Autopilot “Raymarine” ST 1000+ med fjärrkontroll - rorkultsversion
Bidata (logg/ekolod) ‘’Raymarine” i40
Plotter (enl. Önskemål)
Bilradio med CD- och MP3-spelare med 2 högtalare
Extra elcentral: Philippi STV 108 med, 8 strömkretsar och 8 automatsäkringar
Dimmer (70W) för inre kabinbelysning
Sittbrunnsbelysning under kabintaket - 2 vattentäta lampor
Kompass med belysning
Återförsäljare: Brunco AB, Lexevägen 1, SE-806 27 GÄVLE, Tel. +46 0730-776561 E-post: info@brunco.se, Webb: www.haber-yachts.se
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68.
68/1.
68/2.
68/3.
68/4.
72.
73/1.
73/2.
78.
79.
80.
81.
82.
83/1.
83/3.
85/1.
85/2.
94.
97.
101.
102/1.
102/2.
105.
108.
111/1.
111/2.
113.
116.
117.
119.
214.
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Kylskåp “Isotherm” CRUISE 36 (36 l) med utdragbar låda inkl. Installation
Kylskåp “Isotherm” CRUISE 42 (42 l)
Kylskåp “Isotherm” CRUISE 49 (49 l)
2 kylskåp “Isotherm” CRUISE 36 (36 l) med utdragbara lådor – det ena monterat över det andra
Kylskåp “Isotherm” CRUISE 36 (36 l) med utdragbar låda
Landelanslutning 230 V med laddningsaggregat 15A inkl. strömbrytare FI och 230V stickproppskontakt i kabinen
Solpanel 18W
Solpanel 34W
Transportkostnad per km i samband med leverans (exkl. Färjekostnader)
Transportförsäkring
Fenderlinor med rosfria fästen
Teakgolv i sittbrunnen
Teaksäten i sittbrunnen
Stråk i rostfritt stål på avbärarlist i teak. Tilläggsbetalning
Stävskydd - i rostritt stål
Teak på huvuddäck
Teak på överbyggnadens nedre del
Sittdynor i sittbrunnen
Sittbrunnstält
Innerpanel bestående av lister i massiv ek. Tilläggsbetalning
Sjötoalett inkl. elpump och rostfri fekalietank – 55 l, WASTE anslutning för tanktömning i marina
Sjötoalett inkl. elpump och rostfri fekalietank – 55 l, dubbelt tömningssystem: 1. WASTE anslutning för tanktömning i marina,
2. pump och avloppsventil för tanktömning till havs
Slagbordsskiva monterad på köksbänkens framsida - ger större arbetsyta
Ankarplattform med Bruce-ankare, 5 m rostfri kätting och 30 m ankarlina
Bord i sittbrunnen – anpassning av kabinens bord
Bord i sittbrunnen - montage på piedestal (med styrkonsol)
Radarreflektor
Fönster av härdat glas istället för plexiglas (om så önskas kan enbart härdat glas i framrutorna väljas till en lägre kostnad)
Elektrisk vindrutetorkare – 1 st. (endast tillsammans med fönster av härdat glas, pos. 116)
Signalhorn
Bogpropeller Vetus 35 med 110 Ah batteri

Angivna priser och tekniska data kan ändras utan föregående avisering. Utgåva: januari 2014.
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