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Gösta Berg presenterar 

Vindö 

Snabbhet, elegans, säkerhet 

ger Er passbåten VINDÖ, som med 20 knops 
fart snabbt för Er ut till skärgårdens underbara 
öar och skär. 

Ni slipper de besvärliga och tröttande buss- och 
tågresorna med byten och bagagesläp. 

VINDÖ ger Er tillfälle till bl.a. trivsamt fiske, 
underbara bad och inte minst den tjusiga vat
tenskidåkningen. 

VINDÖ är klinkbyggd av prima mahogny, för
däck av Oregon Pine lagd på masonite, durkar 
av mahogny, kopparnitad och mässingskruvad, 
väl oljad och fernissad, beslag av förkromad mäs
sing, ratt av bilmodell samt gasreglage och back
slagsmanövrering framdragen till förarplatsen. 

Inredningen är praktisk med för- och aktersäte, 
r roliga stuvningsutrymmen under fördäck och 
y t·· l aktersätet, gott utrymme or sovp atser. 

VINDÖ är försedd med Pentas populära mari~mo-

typ BB 70 med reduktionsväxel, gumm1upp-
cor, ' . · l 
h.. m· g elektrisk utrustning, mstrumenttav a, angn , 

propellerutrustning av rostbeständigt material samt 
bränsletank av koppar rymmande ca 100 liter. 

VINDÖ levereras fernissad eller i färg. 

Tillbehör: paddel, båtshake, gösstake, flaggspel, 
fånglinor, reservroderkult samt verktygssats. 

Extra tillbehör: bord, vilket monteras tvärs fram
för aktersätet. 

Tekniska data 
Båt längd . . . . . .. . ...... .... . 

bredd ....... . .. ...... .. . 
djupgående . . . . .. .. . .. . . . 
deplacement . .... .... . .. . . 
fart ..... .. . .......... ca 

6,50 m 
2,20 m 
0,60 m 

0,9 ton 
20 knop 

Motor Penta marinmotor, t yp BB 70, med re
duktionsväxel 2: 1 
antal cylindrar ... . . . .... . 
cylindervolym . . ... . . . .. . 
effekt . ... . . . . .. .. .... . . 
varvtal .. .............. . 
vikt .. .. .............. . 
bränsleförbrukning .. . ... . 

4 st. 
1,6 liter 
65 hk 

4000 r/ m 
205 kg 
235 g/hkh 
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