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Välkommen till ett 
enkelt båtägande

Det mesta i livet handlar om balans. Om den 

optimala avvägningen mellan känsla och förnuft. 

Fritidslivet är inget undantag. Därför bygger vi 

båtar som både är förnuftiga och känsloladdade. 

Inspirationen hittar vi förstås till sjöss och från 

Ockelbos 50-åriga historia som båtbyggare.  

En lärdom som vi tagit med oss på resan är att  

vi människor är olika, med skilda behov och  

önskemål. Paradoxalt nog är vi också ganska  

lika - åtminstone när det gäller det allra  

viktigaste. Funktion och trygghet tillhör det 

grundläggande. Man måste kunna lita på sin  

utrustning och här finns inga genvägar. 

Därför har vårt främsta fokus alltid varit att bygga  

säkra och tillförlitliga båtar som verkligen tål att  

användas. Flexibla nog för att kunna möta alla  

förhållanden - oavsett om du har för avsikt att söka 

lugnet i naturen eller äventyret bland vågorna.  

Mångsidiga nog för att uppskattas av människor i  

alla åldrar och stadier i livet. Ockelbo-båtar är för  

både drömmare och realister. För i vår värld råder  

inget motsatsförhållande. Känsla och förnuft går  

alltid hand i hand.
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Klassiska B16, legendariska B18 och populära B21 CAB har 

en stark gemensam nämnare. De har alla utsetts till “Bäst i test”

 av tidningen Båtnytt, i stark konkurrens med andra välkända båtar

 i aluminiumsegmentet. En ärofylld utmärkelse som visar den 

höga ambitionen med våra båtar.

Ockelbo trefaldig vinnare

Våra mer än 50 år som båtbyggare har 

lärt oss en hel del. Om båtar, om vatten 

och om vad människor behöver och vill 

ha. Ockelbos arv lever vidare när vi siktar 

mot framtiden. Mångsidiga och test-

vinnande båtar, omåttligt uppskattade 

av svenska båtägare.

Senast var det Ockelbo B21 CAB som utsågs till 

vinnare. Inte så överraskande kanske eftersom 

den, med sina goda sjöegenskaper och höga 

nivå av bekvämlighet blivit en folklig favorit, 

trots sin korta tid på marknaden. B21 CAB går 

lätt och tryggt i vattnet och är otroligt rolig 

att köra, även i dåligt väder. Den är inte bara 

vacker med sina sportiga linjer, utan även 

funktionell och säker med sitt stryktåliga 

och stabila aluminiumskrov.

BÄST I TEST

BÅTNYTT

2018
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Vår kära klassiker Ockelbo B16 är också en upp-

skattad båt. Avskalad, tålig och tidlös som Båtnytt 

själva uttrycker det i testet. Med funktion och 

trygghet i fokus är B16 en ultimat familjebåt som 

passar för såväl fiske, avkoppling som för äventyr. 

Flera gemensamma nämnare finns även med vår 

tredje testvinnare Ockelbo B18, som har samma 

goda sjöegenskaper och breda användnings-

område som B16, men som något större har 

ytterligare utrymme och bekvämlighet ombord.

Men, med framgång kommer även ansvar, och 

med inspiration från tidigare båtar har vi alltid 

fokus på att fortsätta utvecklas. Vår målbild är 

att kombinera den känsloladdade och förnuftiga 

upplevelsen. Strandhugg med familjen, den stolta 

fiskelyckan, en skön kväll när havet ligger stilla. 

Där finner vi inspiration att år efter år överträffa 

oss själva och bygga ännu bättre båtar. 

Vi är naturligtvis oerhört 

glada och ödmjuka över 

att våra båtar har kommit 

att bli sådana favoriter hos 

båtägare, såväl erfarna 

som nyligen frälsta.
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Vi arbetar hårt för att du 
ska kunna koppla av. Så att 
du kan njuta av samma fina 
och underhållsfria båtliv. 
År efter år. 

Konstruktion & tillverkning

Konstruktionen 

Alla våra båtar byggs i jigg där vi monterar de individuella 

aluminiumplåtarna innan vi svetsar dem. Resultatet blir perfekt 

och rakt - utan de stora spänningar som annars kan uppstå i 

skrovet. Nitar och bultar kan lätt utsättas för enorma 

påfrestningar och risken för att något slutligen ger med sig 

ökar för varje år som går. Därför svetsar vi allt, inte bara bå-

tens strukturdelar utan även båtens detaljer. Svetsningen sker 

för hand av erfarna hantverkare och varje enskild svetsfog 

inspekteras in i minsta detalj. Att bygga båtarna på detta sätt 

tar lite extra tid jämfört med alternativen, men vi vill bygga 

båtar som ger dig glädje under många, många år framöver. 

Det kan vara värt lite extra kärlek, tycker vi. 

Materialet

Genom att tillverka våra båtar i aluminium kan vi kombinera låg 

vikt med hög styvhet. Det är ett fantastiskt material. Lätt, tätt, 

starkt och hållfast. Tåligt och underhållsfritt. Men är all aluminium 

likvärdig? Nej, inte riktigt. Rent aluminium har inte de egenskaper 

som krävs för att användas i marina miljöer. Därför använder vi 

uteslutande en särskild legering som är anpassad för livet till sjöss. 

Den ger oss den styrka och styvhet som krävs för att leverera bra 

sjöegenskaper. Dessutom får du den korrosionsbeständighet som 

borgar för samma fina och underhållsfria båtliv. 

Ytbehandling 

Vår ytbehandling M400 är standard på alla våra båtmodeller. 

M400 förstärker aluminiumets redan fantastiska egenskaper, är 

extremt smuts- och vattenavvisande och ger båten ett skinande 

yttre samtidigt som den förebygger oxidation. Sammantaget 

får du en lättvättad båt med en fantastisk glans och förlängd  

livslängd. Rent vatten och ett skonsamt tvättmedel är allt som  

du behöver för att hålla den behandlade aluminiumen i fint skick.



Securmark

Stöldmärkning från Securmark gör det omöjligt att dölja 

det faktum att du är den rättmätiga ägaren till din Ockelbo. 

Ingraverade ID-nummer och synliga varningsdekaler visar 

att båten är stöldmärkt och inte låter sig bli stöldgods. 

För att vara extra säker kan du även stöldmärka din 

båtmotor. Ett tillval som finns till alla våra båtmodeller. 

Stabil med breda slag

Breda slag i skrovformen gör  

våra båtar lättmanövrerade  

med god balans och stabilitet.

Höga fribord

Alla våra modeller är byggda 

med höga fribord som ger god 

sjösäkerhet ombord. Bra för 

såväl trygga transporter med 

familjen som för sportfiskaren 

som säkert vill kunna nyttja 

båtens alla ytor ombord. 

Öppen akterspegel 

Livet till sjöss handlar om frihet, 

vi erbjuder därför en öppen ak-

terspegel på alla våra modeller. 

Det innebär att du fritt kan välja 

bland olika alternativ från alla 

de stora motorleverantörerna.
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När du investerar 
i en Ockelbo får du 
en förnuftig båt.
Robust och tålig. Lätt att hantera, såväl på vattnet  

som under transport på land. Enkel att bruka och nyttja, 

lätt att underhålla. En båt som erbjuder gott om utrymme 

för små och stora äventyr i våra nordiska vatten. Oavsett 

om du vill känna den rena, klara luften under en fisketur i 

en fjällsjö, utforska gömda stränder tillsammans med  

familjen eller uppleva strandhugg på öar i skärgården  

tillsammans med vänner - så är Ockelbo mångsidig nog  

för dina utflykter. 

Ett enklare båtliv

Nytt kapell på B18 

Våra B18-modeller har nu utrustats med ett nytt 

kapell som ger dig ännu bättre sikt i alla riktningar.

Ökad motorkraft på B21 CAB

Ockelbo B21 CAB är nu godkänd 

för 200 hästkrafter. 

Ockelbo profilshop

Rätt tillbehör gör båtlivet både roligare 

och enklare. Välkommen att besöka vår 

nya webbshop på www.ockelboboats.se
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Skrovet ärver ett flertal egenskaper som gjort 

den legendariska B16 och den omåttligt populära 

B18 till sådana favoriter bland svenska båtägare. 

Med sin beprövade skrovform ligger båten stabilt 

i vattnet och erbjuder en följsamhet som upp- 

skattas av såväl nya som erfarna båtförare. 

Även med sidvind och större vågor i innerskär-

gården ger Ockelbo B21 CAB dig en körupplevelse 

som är trygg, snabb och stabil. 

Ockelbo B21 CAB är en stadig båt, 
lika pålitlig som trivsam. Den tar dig 
från A till Ö utan att krångla till det.

B21 CAB
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Ockelbo B21 CAB erbjuder en rejält tilltagen och luftig hytt 

som är både ljud- och värmeisolerad. Dubbla takluckor och 

ordentliga panoramafönster ger god sikt i 360 grader. 

Här finns gott om plats för upp till sex personer och ett flertal 

smarta stuvutrymmen. Förare och navigatör färdas bekvämt 

i fjäderdämpade stolar och övriga passagerare färdas 

bekvämt på båtens soffor. För dig som vill förlänga säsongen 

till långt in på vintern så finns också möjlighet att montera 

en värmare från populära Webasto.
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Både framför och bakom hytten hittar vi öppna, sociala ytor. 

På fördäcket finns möjlighet till montage av sittboxar i samma 

stil som hos B18DC. Även i aktern finns gott om plats och två 

soffor. Ockelbo B21 CAB färdas tryggt över vattnet och erbjud-

er snabba transporter i skärgården oavsett årstid. Körglädjen 

finns definitivt alltid där, särskilt med de lite större motoralter-

nativen som levererar hastigheter över 40 knop.  

Välkommen till en längre båtsäsong. Provkör Ockelbo B21 CAB 

hos din närmaste återförsäljare och upplev skillnaden.

19

OCKELBO B21 CAB

TILLVAL

PRIS

FAKTA

Ockelbo B21 CAB erbjuder något för alla. Välj till en kylbox som håller mat och dryck kall under varma 

sommardagar - eller varför inte förlänga säsongen med en värmare för extra komfort när hösten närmar sig. 

Ockelbo B21 CAB kan utrustas med en effektiv och snabb radar från Garmin som ger dig full koll på 

skärgården. Dessutom kan båten utrustas med sökljus fram och däckbelysning i aktern.

Längd 6460 mm 

Bredd 2230 mm 

Vikt utan motor 994 kg 

Max motoreffekt 200 hk 

Antal personer 6 st 

Stuvfack upp till 8 st

Evinrude E135 HGX 682 000 kr 

Evinrude C150 PX 699 000 kr 

Evinrude C200 PX 734 000 kr 

Mercury F150EXLPT 688 000 kr 

Mercury F200 XL DTS 736 000 kr 

Mercury F200 PRO XS DTS 754 000 kr 

Yamaha F130 AETX 676 000 kr 

Yamaha F150 DETX 699 000 kr 

Yamaha F200 FETX 744 000 kr 

Webasto 2kW 22 700 kr

Webasto 2kW inklusive GSM 27 300 kr

Garmin Radar GMR 18HD+ 19 000 kr

Garmin 922xs (Uppgradering plotter) 4 000 kr

Zipwake KB300-S 8 900 kr

Stolstativ fjädrande 13 200 kr

Kylbox TB 13 8 800 kr

Fusion 70-serie (Set med 4 högtalare) 9 900 kr 

Sökljus LED 2st 4 500 kr 

Svart radar 1 700 kr 

Stuvfack (Babord och styrbord) 8 200 kr/fack.

Dyna stuvfack akter (Babord och styrbord) 1 900 kr/dyna

Dyna stuvfack (Babord och styrbord) 2 500 kr/dyna

Bottenmålning 13 000 kr 

Din båt är stöldmärkt med Securmark, komplettera 

med stöldmärkning av din motor 1 500 kr
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OCKELBO B16AL

TILLVAL

PRIS

FAKTA

Ockelbo B16AL ärver mycket från den legendariska B16-modellen men är byggd med dagens moderna 

teknik- och materialval. Båten lämpar sig väl för utflykter, fiske och andra fritidsaktiviteter. Den beprövade 

skrovformen från B16 borgar för många trevliga dagar på sjön. Generös förvaring med upp till sju stuvfack 

innebär att du lätt får med all packning. Kort sagt, B16AL är en komplett familjebåt för upp till fem personer.

Längd 4800 mm 

Bredd 1920 mm 

Vikt utan motor 465 kg 

Max motoreffekt 60 hk 

Antal personer 5 st 

Stuvfack upp till 7 st

Evinrude E50 DPGL/DSL 256 000 kr 

Evinrude E60 DPGL/DSL 266 000 kr 

Mercury F50 ELPT 249 000 kr 

Mercury F60 ELPT 262 000 kr 

Yamaha F50 HETL 258 000 kr 

Yamaha F60 FETL 270 000 kr

Babordspulpet 8 700 kr

Mittpulpet 6 700 kr

Överdrag pulpet 2 000 kr 

Överdrag mittpulpet 2 200 kr 

Stuvfack 7 500 kr

Förstärkt stuvfack för fiske 8 500 kr

Sittdyna aktersoffa 1 900 kr 

Ryggdyna aktersoffa 2 000 kr 

Dyna sidopulpet 1 400 kr

Dyna stuvfack 2 500 kr

Dyna front 1 700 kr

Baystar O/B kit 9 400 kr

Targabåge 6 300 kr

Bottenmålning 9 000 kr

Din båt är stöldmärkt med Securmark, komplettera 

med stöldmärkning av din motor 1 500 krPriserna gäller standardpulpet.
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OCKELBO B18AL

TILLVAL

PRIS

FAKTA

Stora upplevelser i större format. Ockelbo B18AL är en större variant av succémodellen B16AL. 

En stryktålig och lättskött båt som tar dig hela vägen från bryggan till ytterskärgården om du så vill.  

Med upp till nio stuvfack, plats för 6 passagerare och uppemot 100 hästkrafter finns gott om  

utrymme för både utrustning och stora upplevelser till sjöss.

Längd 5400 mm 

Bredd 2200 mm 

Vikt utan motor 578 kg 

Max motoreffekt 100 hk 

Antal personer 6 st 

Stuvfack upp till 9 st

Evinrude E60 DPGL/DSL 323 000 kr 

Evinrude E75 DPGL/DSL 343 000 kr 

Evinrude E90 DPGL/DSL 354 000 kr 

Mercury F60 ELPT 318 000 kr 

Mercury F80 ELPT 345 000 kr 

Mercury F100 ELPT 353 000 kr 

Yamaha F70 AETL 342 000 kr 

Yamaha F80 DETL 359 000 kr 

Yamaha F100 FETL 371 000 kr 

Babordspulpet 9 900 kr

Mittpulpet 7 500 kr

Överdrag pulpet 2 200 kr 

Överdrag mittpulpet 2 300 kr

Stuvfack (Babord och styrbord) 8 200 kr/del

Sittdyna aktersoffa 1 900 kr 

Ryggdyna aktersoffa 2 000 kr

Dyna sidopulpet 1 400 kr 

Dyna till mittpulpet 1 700 kr

Dyna stuvfack (Babord och Styrbord) 2 500 kr/del

Targabåge 6 300 kr

Targabåge inkl vattenskidbåge 7 800 kr

Badplattform inkl stege 11 000 kr

Bottenmålning 10 800 kr

Din båt är stöldmärkt med Securmark, komplettera 

med stöldmärkning av din motor 1 500 kr
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OCKELBO B18CC
B18CC bygger på samma skrov som B18AL, men mittpulpeten är framflyttad och har två fjäderbelastade 

Ockelbo-stolar. Den flyttade pulpeten skapar en viktfördelning i båten, som gör att den snabbare kommer 

upp i planing, går lättare i vattnet och därmed får lägre bränsleförbrukning.

TILLVAL

PRIS

FAKTA

Längd 5400 mm 

Bredd 2200 mm 

Vikt utan motor 578 kg 

Max motoreffekt 100 hk 

Antal personer 6 st 

Stuvfack upp till 6 st

Evinrude E60 DPGL/DSL 345 000 kr 

Evinrude E75 DPGL/DSL 365 000 kr 

Evinrude E90 DPGL/DSL 376 000 kr 

Mercury F 60 ELPT 340 000 kr 

Mercury F80 ELPT 367 000 kr 

Mercury F100 ELPT 375 000 kr 

Yamaha F70 AETL 364 000 kr 

Yamaha F80 DETL 381 000 kr 

Yamaha F100 FETL 393 000 kr 

Stolsöverdrag 700 kr

Sittdyna aktersoffa 1 900 kr 

Ryggdyna aktersoffa 2 000 kr

Dyna mittpulpet 1 700 kr

Dyna front 1 700 kr

Targabåge 6 300 kr

Targabåge inkl vattenskidbåge 7 800 kr 

Topplanterna targa set 2 700 kr

Spöhållare pulpet 2 000 kr

Platta för trollingmotor 1 900 kr

Kapell 18 600 kr

Badplattform inkl stege 11 000 kr

Bottenmålning 10 800 kr

Din båt är stöldmärkt med Securmark, komplettera 

med stöldmärkning av din motor 1 500 kr
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OCKELBO B18DC
B18DC bygger på samma skrov som B18AL. Med dubbla pulpeter och två fjädrande Ockelbo-stolar  

färdas du och dina passagerare behagligt - utan att kämpa mot fartvinden. Genom att pulpeterna  

flyttats fram kommer båten snabbare upp i planing, samtidigt som den går lättare i vattnet och  

därmed får lägre bränsleförbrukning.

TILLVAL

PRIS

FAKTA

Längd 5400 mm 

Bredd 2200 mm 

Vikt utan motor 578 kg 

Max motoreffekt 100 hk 

Antal personer 6 st 

Stuvfack upp till 7 st

Evinrude E60 DPGL/DSL 350 000 kr 

Evinrude E75 DPGL/DSL 370 000 kr 

Evinrude E90 DPGL/DSL 381 000 kr 

Mercury F60 ELPT 345 000 kr 

Mercury F80 ELPT 372 000 kr 

Mercury F100 ELPT 380 000 kr 

Yamaha F70 AETL 369 000 kr 

Yamaha F80 DETL 386 000 kr 

Yamaha F100 FETL 398 000 kr 

Stolsöverdrag 700 kr

Sittdyna aktersoffa 1 900 kr 

Ryggdyna aktersoffa 2 000 kr

Dyna mittpulpet 1 700 kr 

Dyna front 1 700 kr

Targabåge 6 300 kr

Targabåge inkl vattenskidbåge 7 800 kr

Topplanterna targa set 2 700 kr 

Spöhållare pulpet 2 000 kr

Platta för trollingmotor 1 900 kr

Kapell 18 600 kr

Badplattform inkl stege 11 000 kr

Bottenmålning 10 800 kr

Din båt är stöldmärkt med Securmark, komplettera 

med stöldmärkning av din motor 1 500 kr
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Skärgården betyder mycket för många.

Njutningsfulla utflykter bland saltstänkta klippor, 

äventyr i böljande vatten. Upplevelserna vi 

värdesätter, ögonblicken vi minns.

Vissa båtar på bilderna kan vara extrautrustade. 

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i katalogen.



www.ockelboboats.se
010-130 21 90


