
Modellprogram 2020



Välkommen till ett båtliv med 
lika delar känsla och förnuft. 
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Det mesta i livet handlar om balans. Om den 

optimala avvägningen mellan känsla och förnuft. 

Fritidslivet är inget undantag. Därför bygger vi 

båtar som är både 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 att 

möta alla utmaningar, oavsett om du har för avsikt att 

söka lugnet i naturen eller äventyret bland vågorna. 

Med en mångsidighet som uppskattas av människor i 

alla åldrar. 

Funktion och båtglädje.
Ett båtliv i balans.

Robusta trotjänare
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Vi gillar att hitta lösningar som är befriande 

raka, där det enkla tillåts gå före det snirkliga 

och komplicerade. Stryktålighet, trygg körglädje 

och smarta detaljer ligger oss nära hjärtat.

Därför tillverkar vi helsvetsade båtar i aluminium. 

Båtar som låter dig uppleva hela båtlivet, utan att 

kräva så mycket tillbaka. Båtar som är i det när-

maste underhållsfria under hela deras livslängd. 

För oss handlar nämligen båtlivet om frihet, att 

bara kunna koppla bort och koppla av en stund. 

Fri från alla måsten och krav. Det är viktigt för oss, 

och en viktig källa till inspiration när vi designar 

och konstruerar våra båtar.

 

Stort fokus läggs på att 

bygga bort komplicerade 

lösningar redan från början. 

På så vis hoppas vi kunna 

hjälpa dig att njuta av ett 

trevligare båtliv under 

många år framöver. 
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Båtar tillverkade  
för ett underhållsfritt 
båtliv. År efter år.

Konstruktion & tillverkning

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 styv-

het som krävs för att leverera bra sjöegenskaper. Dessutom 

får du den korrosionsbeständighet som borgar för samma 

fina och underhållsfria båtliv. 

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 påfrest-

ningar och risken för att något slutligen ger med 

sig ökar för varje år som går. Därför svetsar vi allt, 

inte bara båtens 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. 

Ytbehandling 

Ytbehandlingen 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 alumi-

niumen i fint skick.

Nano Passivation 
Technology



Stöldmärkning

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. 

Securmark ingår som standard på alla våra båtar. Som ett  

extra tillval kan du även välja att stöldmärka din båtmotor.

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 för hög säker-

het ombord. Extra trygghet när 

hela familjen är med, perfekt 

för sportfiskaren som vill kunna 

utnyttja 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 motoralternativ från 

alla de stora leverantörerna.
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Investera i en  
förnuftig båt.  
För hela båtlivet.
Robust och tålig. Lätt att hantera, såväl på vattnet som under 

transport på land. Enkel att bruka och nyttja, lätt att underhål-

la. Alla våra båtar erbjuder gott om utrymme för små och stora 

äventyr i våra nordiska vatten. Oavsett om du vill uppleva stillhet 

i samband med en fisketur, utforska gömda stränder tillsammans 

med familjen eller njuta av strandhugg i skärgården tillsammans 

med vänner - så är Ockelbo mångsidig nog för alla dina utflykter. 

Ett enklare båtliv

Effektiv navigation med Simrad

Från och med 2020 utrustas alla våra båtar 

med navigationsutrustning från Simrad.

11

NYHET
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Simrad GO-serien har utformats för att hjälpa dig att få 

ut mesta möjliga av din tid på sjön. Bakom varje mycket 

ljusstark GO-pekskärm finns en inbyggd GPS-mottaga-

re, ekolod, trådlös anslutning och NMEA 2000-anslutning 

i branschstandard. Navigera, anslut till mobila enheter, 

kontrollera tillbehör, och välj bland en mängd inbyggda 

ekolodsfunktioner för att åka med förtroende eller fiska 

som ett proffs. 

Multi-touch-skärm för intuitiv kontroll

GO-serien är mycket lättanvänd med intuitiva pek-

skärmskontroller som smartphone- och surfplatteanvän-

dare genast känner igen. Anpassa startskärmen med de 

funktioner som du använder mest och visa det du behö-

ver direkt på skärmen med justerbara skärmvyer. Marke-

ra waypoints på sjökort med ett tryck och tilldela enkelt 

meningsfulla namn och symboler som gör dem enkla att 

hitta när du planerar din nästa resa.

Plotter med inbyggd GPS

Varje display i GO-serien är en fullfjädrad plotter med 

en inbyggd GPS-mottagare. Välj bland ett stort utbud 

av sjökort tillgängliga från C-MAP och andra för bäst 

täckning av lokala vattenvägar och dina favoritplatser. 

Du kan även dra nytta av avancerade sjökortsspecifika 

funktioner som C-MAP Easy Routing för att planera nästa 

resa på vattnet lika enkelt som att planera en bilresa.

Trådlös och trådbunden anslutning

Inbyggd trådlös anslutning speglar displayen till en kom-

patibel smartphone eller surfplatta, så att du får omedel-

bar tillgång till sjökort och andra funktioner överallt på 

båten. Det möjliggör också enkel programvaruuppdate-

ring internet. NMEA 2000-anslutning ger ett brett utbud 

av alternativ för expansion och integration: övervaka din 

båts motorprestanda och effektivitet eller styr båten med 

en Simrad-autopilot direkt från GO-seriens display.

Effektivare navigation 
med teknik från Simrad.

Navigering i världsklass

• LED Widescreenskärm 

• Lättanvänd pekskärm

• Broadband 3G-/4G- och Halo-radar 

• Stödjer ett stort antal sjökort från C-MAP med flera

• Visa och styr din display från en kompatibel 

  smartphone eller surfplatta

• Inbyggt stöd för CHIRP-ekolod, StructureScan HD-

  avbildning eller ForwardScan-ekolod: lägg 

  bara till en kompatibel givare

Trygg navigation för alla
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Bekväm flytväst i mjukt material. Bekväm att 

ha på sig både med och utan ytterkläder. 

Hög säkerhet med grenband, visselpipa, 

lyfthandtag, reflexer och godkännande 

enligt senaste standarden EN ISO 12402. 

Automatisk uppblåsning. One-size 40-150 kg.

Besök oss på shop.ockelboboats.se

Stilfulla produkter 
för ett ännu mer
komplett båtliv.
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Klassisk baseballkeps för soliga dagar. 

Svart med logotyp. 

Klassisk robust ståltermos. Tillverkad 

i rostfritt 18/8 stål. Rymmer 500 ml.

Skön mössa i lite tunnare material för 

kyliga båtturer. Svart med logotyp.

Collegejacka med ordentlig huva och 

frontfickor. Utgång för hörlurar i ficka. 



Ockelbo B21 CAB är en stadig båt, lika pålitlig som 

trivsam - väl anpassad för ett händelserikt liv i 

skandinaviska vatten. Med sin beprövade skrov-

form ligger B21 CAB stabilt i vattnet och erbjuder 

en följsamhet som uppskattas av alla. Här njuter 

du av båtlivet i en väl tilltagen och ombonad hytt 

med hög komfort för alla ombord. Stora panora-

mafönster och dubbla tackluckor ger både förare 

och passagere god sikt i alla riktningar med 

ordentligt ljusinsläpp. 

Välj en båt som gör det
enkelt att njuta av resan.

Ockelbo B21 CAB
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Ockelbo B21 CAB färdas tryggt över vattnet och 

erbjuder snabba transporter i skärgården oavsett 

årstid. I den värme- och ljudisolerade hytten färdas 

du bekvämt i fjädrande stolar med dämpare från 

Öhlins Racing. På de lite längre resorna kan soffan 

i kabinen enkelt förvandlas till en bekväm sovplats 

med plats för flera personer. Dessutom finns möjlig-

het att montera en värmare från populära Webasto i 

kabinen. Perfekt för dig som vill åka båt året om eller 

bara förlänga säsongen några månader till. 
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Trygg, snabb och smart

Ockelbo B21 erbjuder en trevliga kombination 

av praktiska funktioner, smarta lösningar och 

skön körkänsla. En bra blandning som brukar 

uppskattas av både familj och vänner. Allt för 

att du ska kunna fokusera på det allra viktigaste 

- att bara luta dig tillbaka och njuta av resan.
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Material och känsla

Högkvalitativa materialval och stiliga detaljer samver-

kar för att skapa en kvalitetskänsla som genomsyrar 

hela B21 från för till akter.

Övernattning ombord

Soffan i bakre delen av kabinen förvandlas 

snabbt till en skön och väl tilltagen sovplats.

Komfort och säkerhet

Fjädrande stolar håller komforten ombord på topp 

även när vågorna går höga och hastigheten ökar. Hö-

geffektiv dämpare från världsledande Öhlins Racing.

Bord i aktern

Njut av lata dagar i solen. Löstagbart, underhållsfritt 

bord kan monteras i aktern. Infällda dryckeshållare. 

S T I L F U L L  F U N K T I O N A L I T E T
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För hela båtlivet

Ockelbo B21 CAB erbjuder gott om plats för upp till sex passagerare 

och all packning du kan behöva - även för de lite längre resorna.

 

Körglädje på ditt sätt

Den öppna akterspegeln gör det möjligt att fritt välja bland motor-

alternativen från de stora leverantörerna, upp till 200 hästkrafter. 

Provkör Ockelbo B21 CAB hos din närmaste 

återförsäljare och upplev skillnad.
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OCKELBO B21 CAB

PRIS

Ockelbo B21 CAB erbjuder något för alla. Färdas bekvämt i alla väder, förlänga säsongen med en värmare 

för extra komfort när hösten närmar sig. Ockelbo B21 CAB kan utrustas med flera tillval som gör båtlivet lite 

bekvämare, exempelvis en effektiv och snabb radar från Simrad som ger dig full koll på skärgården. 

FAKTA

Längd 6 850 mm 

Bredd 2 230 mm 

Vikt utan motor 994 kg 

Max motoreffekt 200 hk 

Antal personer 6 st 

Stuvfack upp till 8 st 

Bottenvinkel akter/för 22°/40°

Evinrude E140GXP 699 000 kr 

Evinrude C150HGXP 738 000 kr 

Evinrude C200GXF 776 000 kr 

Mercury F150 EXLPT EFI 718 000 kr 

Mercury F200 XL DS 767 000 kr 

Mercury F200 XL PX DS 786 000 kr 

Yamaha F130 AETX 704 000 kr 

Yamaha F150 DETX 729 000 kr 

Yamaha F200 FETX 772 000 kr 

TILLVAL

Webasto 2kW 22 700 kr

Webasto 2kW inklusive GSM 27 800 kr

4G Radar 29 000 kr

Extra Simrad GO9 15 300 kr

Zipwake KB300-S 9 200 kr

Ockelbo Performance stativ 18 900 kr

Kylbox TB 8 200 kr

Fusion 70-serie (Set med 4 högtalare) 10 500 kr 

Sökljus LED 2st 4 500 kr 

Svart radar 1 800 kr 

Stuvfack för (Babord och styrbord) 8 900 kr/fack

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

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

Bottenmålning 13 000 kr 

Bord 9 900 kr 

Sovbädd 7 700 kr 

Din båt är stöldmärkt med Securmark, komplettera 

med stöldmärkning av din motor 1 500 kr
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OCKELBO B16AL

PRIS

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.

FAKTA

Längd 5 200 mm 

Bredd 1 960 mm 

Vikt utan motor 465 kg 

Max motoreffekt 60 hk 

Antal personer 5 st 

Stuvfack upp till 7 st 

Bottenvinkel akter/för 22°/40°

Evinrude E50 DPGL/DSL 263 000 kr 

Evinrude E60 DPGL/DSL 273 000 kr 

Mercury F50 ELPT EFI 258 000 kr 

Mercury F60 ELPT EFI 270 000 kr 

Yamaha F50 HETL 267 000 kr 

Yamaha F60 FETL 280 000 kr

TILLVAL

Babordspulpet 10 400 kr

Mittpulpet 6 700 kr

Överdrag pulpet 2 000 kr 

Överdrag mittpulpet 2 200 kr 

Stuvfack 8 500 kr

Sittdyna aktersoffa 2 000 kr 

Ryggdyna aktersoffa 2 000 kr 

Dyna sidopulpet/mittpulpet 1 400 kr

Dyna stuvfack 2 500 kr

Dyna för 1 700 kr

Baystar O/B kit 9 400 kr

Targabåge 6 100 kr

Bottenmålning 9 000 kr

Din båt är stöldmärkt med Securmark, komplettera 

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

PRIS

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 plats för 6 passagerare, ordentliga stuvutrymmen och uppemot 100 hästkrafter finns gott om  

utrymme för både utrustning och stora upplevelser till sjöss.

Evinrude E60 DPGL/DSL 329 000 kr 

Evinrude E75 DPGL/DSL 348 000 kr 

Evinrude E90 DPGL/DSL 359 000 kr 

Mercury F60 ELPT EFI 326 000 kr 

Mercury F80 ELPT EFI 355 000 kr 

Mercury F100 ELPT EFI 363 000 kr 

Yamaha F70 AETL 351 000 kr 

Yamaha F80 DETL 368 000 kr 

Yamaha F100 FETL 380 000 kr 

FAKTA

Längd 5 600 mm 

Bredd 2 200 mm 

Vikt utan motor 578 kg 

Max motoreffekt 100 hk 

Antal personer 6 st 

Stuvfack upp till 9 st 

Bottenvinkel akter/för 22°/42°

TILLVAL

Babordspulpet 11 200 kr

Mittpulpet 7 800 kr

Överdrag pulpet 2 200 kr 

Överdrag mittpulpet 2 300 kr

Stuvfack (Babord och styrbord) 8 900 kr/fack

Sittdyna aktersoffa 2 000 kr 

Ryggdyna aktersoffa 2 000 kr

Dyna sidopulpet 1 400 kr 

Dyna mittpulpet 1 700 kr

Dyna stuvfack akter (Babord och Styrbord) 2 500 kr/dyna

Targabåge 6 400 kr

Targabåge inklusive vattenskidbåge 7 900 kr

Badplattform inklusive stege 12 100 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 vilket lämnar plats åt två 

fjädrande Ockelbo-stolar. Den flyttade pulpeten skapar en bättre viktfördelning i båten som gör att 

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

PRIS

Evinrude E60 DPGL/DSL 354 000 kr 

Evinrude E75 DPGL/DSL 373 000 kr 

Evinrude E90 DPGL/DSL 384 000 kr 

Mercury F60 ELPT EFI 351 000 kr 

Mercury F80 ELPT EFI 380 000 kr 

Mercury F100 ELPT EFI 388 000 kr 

Yamaha F70 AETL 376 000 kr 

Yamaha F80 DETL 393 000 kr 

Yamaha F100 FETL 405 000 kr 

TILLVALFAKTA

Längd 5 600 mm 

Bredd 2 200 mm 

Vikt utan motor 578 kg 

Max motoreffekt 100 hk 

Antal personer 6 st 

Stuvfack upp till 6 st 

Bottenvinkel akter/för 22°/42°

Stolsöverdrag 700 kr

Sittdyna aktersoffa 2 000 kr 

Ryggdyna aktersoffa 2 000 kr

Dyna mittpulpet 1 700 kr

Dyna för 1 800 kr

Targabåge 6 400 kr

Targabåge inklusive vattenskidbåge 7 900 kr 

Topplanterna targa set 2 800 kr

Platta för trollingmotor 2 000 kr

Kapell 18 600 kr

Badplattform inklusive stege 12 100 kr

Bottenmålning 10 800 kr

Din båt är stöldmärkt med Securmark, komplettera 

med stöldmärkning av din motor 1 500 kr B
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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.

PRIS

Evinrude E60 DPGL/DSL 358 000 kr 

Evinrude E75 DPGL/DSL 377 000 kr 

Evinrude E90 DPGL/DSL 388 000 kr 

Mercury F60 ELPT EFI 355 000 kr 

Mercury F80 ELPT EFI 384 000 kr 

Mercury F100 ELPT EFI 392 000 kr 

Yamaha F70 AETL 380 000 kr 

Yamaha F80 DETL 397 000 kr 

Yamaha F100 FETL 409 000 kr 

TILLVALFAKTA

Längd 5 600 mm 

Bredd 2 200 mm 

Vikt utan motor 578 kg 

Max motoreffekt 100 hk 

Antal personer 6 st 

Stuvfack upp till 7 st 

Bottenvinkel akter/för 22°/42°

Stolsöverdrag 700 kr

Sittdyna aktersoffa 2 000 kr 

Ryggdyna aktersoffa 2 000 kr

Dyna sidopulpet 1 400 kr 

Dyna för 1 800 kr

Targabåge 6 400 kr

Targabåge inklusive vattenskidbåge 7 900 kr

Topplanterna targa set 2 800 kr 

Platta för trollingmotor 2 000 kr

Kapell 18 600 kr

Badplattform inklusive stege 12 100 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


