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STOREBRO 435 SUN TOP

435 Sun Top är en modellvariant baserad på Storebro´s framgångsrika 
435 Commander. Båda modellerna har planlösningen under däck 
gemensamt men det som skiljer båtarna åt är att Sun Top modellen 
inte har någon flying bridge.

Bakgrunden till Sun Top modellen är att 
Storebro under många år fått önskemål om 
en båt med 435 Commander´s maximala 
boendekomfort men med lägre seglingsfri 
höjd. 

Den lägre höjden efterfrågas för att enklare 
kunna trafikera Europas inre vattenvägar 
där broar med höjder under 3.5 m ofta 
begränsar valet av färdväg. 

Önskemålet, om en modell utan flying 
bridge, har även kommit från andra håll. 
Man vill ha stora taköppningar för att 
under finvädersdagar kunna åka öppet och 
njuta av sol och fri himmel men skall snabbt 
kunna stänga till när vädret blir sämre.

Unikt för Sun Top är också det stora 
soldäcket på salongstaket som lätt nås 
via en trappa från akterdäcket. Här har 
besättningen ett fint och insynsskyddat 
soldäck som ger en ostörd solplats även när 
båten ligger i hamn. 

En seglingsfri höjd på måttliga 3,2 meter 
med masten nerfälld betyder att 435 Suntop 
går fritt under många broar och gör båten 
extra lämplig på kanaler, floder och sjöar i 
hela Europa. Även det lilla djupgåendet 1,0 
meter och det lättdrivna skrovet som ger 
relativt små svall, är fördelar vid resor på 
inre och kustnära vattenvägar.

Ombord på 435 Sun Top finns Storebros 
bekanta, vackra maghognyinredning och 
de smakfulla, ljusa textilierna. Till årets 

nyheter för både Sun Top och Commander 
hör en ny lösning för salongssoffan.  Bordet 
har fått en utfällbar klaff. I kombination 
med att två lösa sektioner av salongssoffan 
kan flyttas ut till andra sidan av bordet 
kan sammanlagt sex personer nu få gott 
om plats att inta middag samtidigt.  Vid 
behov kan salongssoffan dessutom bli 
en komfortabel dubbelkoj för tillfälliga 
nattgäster. På förarplatsen sitter plotter och 
manöverreglagen inom bekvämt räckhåll 
för föraren. 

Planlösningen i den fina gästhytten 
erbjuder flera möjligheter. I grunden en 
minisvit med två fina kojer, bekväm soffa 
och egen toalettavdelning. Soffan utgör 
vid behov en tredje 2 meters koj. När 
maximalt antal kojplatser behövs kan de 
två tvärskeppskojerna med hjälp av en 
iläggsdyna bli en 1.7 m bred dubbelkoj och 
gästkabinen kan då ge sovplats för upp till 
4 personer.

Genom sin flexibla planlösning erbjuder 
Storebro 435 Sun Top förnämlig komfort 
för en familj med barn, lika väl som för ett 
ägarpar som vill ha med sina vänner på en 
avspänd resa i klassiskt elegant båtatmosfär.
Storebrobåtarnas erkänt låga ljudnivå under 
gång, ger behagliga resor.  Vid kanalfart 
runt 6-7 knop är bränsleförbrukningen 
låga c:a 1 liter per Nm och vid behov finns 
fartresurser med en toppfart på över 30 
knop. 
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Huvuddata
• Längd: 13.2 m 
• Bredd (B max): 3.9 m 
• Djupgående: 1.0 m 
• Vikt: 9.0 ton (ex. bränsle och vatten)
• Bränslekapacitet: 2 x 500 liter 
• Vatten: 400 liter
• Varmvattenberedare 50 liter
• Holding tank: 135 liter
• El: 12V 
• Batterier: Start 1 x 12V/77 Ah, Service 9 x 12V/80 Ah,  
 Bogpropeller 2 x 12V/77 Ah
• Motorer: 2 x Volvo Penta D6-370, diesel

Skrov, däck och överbyggnad
• Kraftigt, integrerat stringer- och bottenstocksystem
• Skrov och däck i sandwichlaminat
• Handupplagda glasfiberlaminat

Inreding
• Utvald Khaya mahogny med vackert mattlackerade ytor

STANDARD UTRUSTNING
Däck
• Ankarlanterna 
• Ankarspel för inkl. 40 m kätting och 15 kg ankare 
• Båtshake
• Solskydd till frontrutor i vit kapellduk
• Däckstömning för holdingtank
• Fendrar (6) inkl. fenderstrumpor
• Flaggstång
• Signalhorn
• Fånglinor (4)
• Förtöjningspollare, 4 par i rostfritt stål
• Navigationsljus, sido, akter, topp samt ankar
• Fönster I härdat glas
• Dusch på akterspegel med varmt och kallt vatten   
• Pulpit och handledare I rostfritt stål
• Fönster- och skylight-ramar, rostfritt stål
• Badplattform med badstege i rostfritt stål
• Teak på sidodäck och badplattform
• Böjda frontrutor för ökad styrka

Soldäck
• Trappa från akterdäck till soldäck 
• Fällbar radar- och antennmast
• Glashållare
• Eluttag 12 V
• Räckverk I rostfritt stål 
• Solkoj 2.0 m x 1.6 m med dynor och överdrag
• Luckgarage för öppningsbar taklucka
• Durkbelysning

Ägarkabin
• Toalettrum och separat duschkabin med ingång från   
 ägarkabin 
• Dubbelbädd, 2 m 
• Tak- och kojbelysningar
• Lådor under koj
• Resårbottnar 
• Speglar
• Öppningsbar skylight till fördäck med myggnät och   
 mörkläggningsgardin
• Öppningsbara skrovventiler
• Eluttag, 230V/12V
• Garderober med hyllsektioner och belysning 

Ägartoalett  
• Ingång från ägarkabin
• Bänktopp i Corian, med tvättställ I polerat rostfritt stål 
• Allmänbelysning
• Stuvfack
• Spegel
• Öppningsbara skrovventiler i både toalettrum och   
 duschkabin
• Eluttag 230V/12V
• Varmt och kallt tryckvatten
• Separat duschkabin med elektrisk tömningspump 
• Teaktrall på durk
• WC med elektrisk spolning

Gästkabin (Styrbord)
• Tak- och kojbelysningar
• Iläggsdyna för konvertering till dubbelbädd
• Resårbottnar med bäddmadrasser

• Öppningsbara skrovventiler, 2 styrbord och 1 babord
• Eluttag 230V/12V
• Tre separata kojer med stuvutrymmen under
• Garderob och stuvfack

Gästtoalett
• Ingång från gästkabin
• Bänktopp i Corian, med tvättställ I polerat rostfritt stål
• Elektrisk dräneringspump i durk
• Allmänbelysning
• Handdusch
• Stuvfack
• Spegel
• Öppningsbar skrovventil
• Eluttag, 230V/12V
• Varmt och kallt tryckvatten 
• Teaktrall på durk
• WC med elektrisk spolning

Pentry
• Pentrybänk i mahogny med dubbla diskhoar i 
 rostfritt stål
• Skärbräda
• Elektriskt kylskåp 130 liter
• Allmänbelysning
• Öppningsbart fönster 
• Eluttag, 2x230V
• Varmt och kallt tryckvatten
• Skåp och lådor  
• Gasolspis med ugn
• Inlagd granitskiva I bänktopp

Däckssalong
• Bokhyllor
• Tak-, kornisch- och lampettbelysningar
• Eluttag, 230V/12V
• U-formad soffa med höj- och sänkbart mahognybord
• Glasskjutdörrar till akterdäck
• Mattlackerad teak/koto durk
• Gångmatta
• TV 22” inkl. DVD, digitalbox och antenn
• Taklucka i tonat glas över salongssoffa, elektriskt   
 öppningsbar, solskyddsgardin 60% reduktion

Styrhytt ”Pilot house”
• Dörrar till sidodäck på båda sidor
• Defroster med varmluft
• Förarsoffa
• Passagerarsoffa, vridbar
• Mattlackerad teak/koto durk
• Takbelysning och röd nattbelysning
• Eluttag 12V vid förar- och navigatörsplatser
• Takpanel med stuvplats
• Takluckor (2) i tonat plexiglas, elektriskt öppningsbara   
 med solskyddsgardiner 60% reduktion

Utrustning vid förarplatsen:
• Batterimonitor Mastervolt Easy View
• Bränsleförbrukningsmonitor integrerad i EVC-D system
• Plotter/GPS Simrad NSE12 med 12” färgskärm
• Sjökortsbelysning 
• Sjökortsbord med förvaringslåda vid navigatörsplatsen
• Kompass, Silva
• Kontroller för trimplan  
• Logg 
• Elektroniska motorkontroller 
• Varning för motortemperatur, oljetryck och elektrisk   
 laddning
• Mätarinstrument för bränsle, färskvatten samt   
 temperatur och oljetryck i motorer 
• Hydraulisk styrning
• Varvräknare med integrerade timräknare 
• Ekolod i EVC-D system
• Vindrutetorkare (3) av parallellmodell med intervallreläer
• Vindrutespolning med färskvatten
• Glas/koppställ  vid förar- och navigatörsplatser

Motorrum
• Bränsletankar I rostfritt stål
• Dubbla flexibelt upphängda motorer med   
 växelströmsgeneratorer

Aktersittbrunn
• Belysning
• Låsbara luckor till stuvutrymme under durk  
• L-soffa med bord och dynor
• Kapell för akterdäck, L-soffa och bord
• Akterräcke I rostfritt stål med överliggare I 
 blanklackerad mahogny 
• Livboj med kastlina och nödljus
• Glasfibertrappa med teaksteg till övre soldäck
• Teakklädda trappsteg till sidodäck
• Trappstegsbelysningar
• Stuvfack för fånglinor och landströmskabel
• Teakdurk
• Dörr i akterspegel

Akterstuv
• Batterier
• Färskvattentankar och färskvattenpump
• Bränslefilter
• Kylvattenfilter
• Belysning
• Eluttag, 12V and 230V
• Tryckvattenpump
• Stuvutrymme
• Varmvattenberedare

Övrigt
• Ljudanläggning Radio/CD/Bose Acoustimass 3, 
 salong + akterdäck
• Bogpropeller 6.5 kW/8.8 hk
• Elektriska, dränkbara länspumpar (3) 
• Elektrisk tömningspump för holdingtank
• Extra nödlänspump
• Brandsläckare för motorrum, Sea Fire FM 200 
• Förstaförbandslåda
• Värmare Eberspächer, diesel
• Holding tank  
• Handbrandsläckare(2)
• Strålkastare med fjärrmanövrering från styrplatsen
• Landströmsanläggning med 230V eluttag i båten samt   
 landströmskabel
• Batteriladdare/inverter Mastervolt 100Ah/2.500W
• Verktygspåse
• Trimplan, elektrohydrauliska
• Myggnät till öppningsbara skrovventiler

Tillverkare
• Storebro Bruks AB

Design
• John H.V. Lindblom/Storebro Bruks AB

Kvalitetssäkring  
• ISO, D modul

Typgodkännande 
• Båten levereras med typgodkännande RCD-B-97 av 
Det Norske Veritas.  

CE-klassning 
• CE certifikat kategori B

Viss extra utrustning förekommer i tillverkarens 
presentationsmaterial. Tillverkaren förbehåller sig rätten 
till ändringar i den tekniska specifikationen och båtens 
utrustning.

TEKNISK SPECIFIKATION


