
Motorkryssaren Kungsörnen 

En ex klu siv och komfortabel motorkryssare för mycket högt stä llda anspråk. En 

långfä rd sbåt med påfallande goda sjöegenskaper - just för Er, som v ill ha något 

alldeles extra för familjebruk och representation ... En båt för den verkligt 

kräsne båtmannen, ged igen och lyx ig, en båt som väcker berätt igad uppmärk

samhet. 

K onstrnktionsdetaljer: 

Köl, stävar, bottenstockar och spa nt av ek - konstruktionsspanten lamellimmade. 

Bordläggning av 25 mm utva ld afrikansk mahogny. Kopparnitar och bronsskruvar 

i skrovet. Däck av 16 mm Bangkok-teak lagt på 8 mm vattenfast mahognyp ly

wood på däcksbalkar av lamellimm ad furu och ek. Tre separata ruffar - förpik 

med två kajplatser, ljus och rymlig sa long med fyra ka jp latser, dinett, pentry 

och wc med tvättstä ll , akterruff med två kajplatse r, wc med tvättstä ll samt goda 

srnvningsutrymmen . Salongens tak av 7 mm glasfiberarmerad plast, invändigt iso

lerad med skumplast täckt med v inylväv. Två bränsletankar om 400 1 vardera, 

200 li ters färskvattentank med automat isk hydroforanläggning. Kopparlådor under 

motorerna. Två separata roder. Teleflexreglerade manöverorgan. Två st . diesel

motorer, P enta TMD-47 om vardera 115 hk med motorlänspump samt separat 

arbetande länspump. Rymlig isbox. Komplett belysning. Dynor och madrasser av 

skumplast k lädda med förstklas sigt möbeltyg samt gardiner. Heltäckande mju ka 

mattor i sa longen. Oppningsbara fön ster i sa longen. 

Specifikation: 

L.0.A. 
Bredd 
Djupgång 
Antal kajp latser 
Fribord, för 
Fribord, akter 

11,60 
3,70 
0,95 
8 
1,57 
1,20 

111 

111 

111 

111 

111 

Extra utntstning : 

Sufflett - Värmeanläggning - E lektriska toa
letter - Kompressor för kylanläggning - Pej l
radio - Ankarspel - Ankare med kätting -
Kompass - 24 volts generator - Sökare -
Signalhorn - Fendrar - Primuskök med rost
fr i låda och slingerräck - Glas, porslin och 
best ick för 12 personer etc. 


