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ALUMINIUMBÅTAR FRÅN SMÅLAND

Våra produkter vilar på, och springer ur, en tämligen robust 

filosofi som formats under generationer i den småländska myllan. 

Vi producerar smart. Med lite spill. En ”trend” som under sekler 

varit uthållig i de trakter där vi verkar. Vi tillverkar dessutom 

våra båtar och kanoter i ett material som är i ständigt kretslopp, 

aluminium. 

ETT FRIARE LIV. Vårt bidrag är att tillverka produkter som ger dig 

såväl tid, kraft som pengar över till annat. Vi tycker till exempel 

att det skall vara lätt att ro. Och stabilt. Vi tycker detsamma när 

och om du sätter en motor i aktern. Våra båtar väger lätt och 

kräver därför mindre energi för att drivas.

STABILA, SJÖVÄRDIGA OCH SÄKRA. En Linderbåt är säker. Det  

har vi dokument på. Vad vi vet är att våra produkter är välbe-

prövade, och uppskattade för sin stabila och säkra konstruktion. 

Materialet i kombination med väl utformade skrov har gett oss 

flera omnämnanden som ”bäst i klassen”. 

ETT NATURLIGT VAL. Idag tillverkar vi båtar i två olika klasser 

och dessutom kanoter. Våra roddbåtar och kanoter har mycket 

gemensamt. Extremt sjövärdiga och ändå lätta. Produkter som 

talar till det stillsamma livet i sjö och vattendrag. 

Med en Linderbåt får du faktiskt mera fart med färre hästkrafter. 

Aluminiumets unika egenskaper borgar för det. Och det kanske 

är så att för många av oss som fortsatt vill uppleva vatten och hav 

känns det naturligt att gå ner en storleksklass eller två. Stora, dyra 

och täckta båtar riskerar annars att stanna i hamnen.

Vårt sortiment rymmer båtar som framdrivs med motorer från 

2.5 hk till 100 hk (Arkip 530 lansering 2017). Från någon knop till 

hela 38 knop. Oavsett vilket behov du har så är det ett val med 

lite mindre motor.

VÄRLDENS VANLIGASTE METALL. Aluminium är den vanligaste 

metallen i jordskorpan. Just tillgången har gjort metallen populär 

i många konstruktioner. Allt från livsmedelsförpackningar till 

flygplan. Och båtar! Trots tillgången så lever aluminium, till skillnad 

från plast, i vårt eviga kretslopp. Den är återvinningsbar fullt ut utan 

att tappa de unika egenskaperna på vägen. Den aluminiumlegering 

vi använder är stark. Och lätt! Våra båtar och kanoter tål tuffa 

tag och landkänningar. Inget lappande och lagande med starka 

kemikalier. Linder båtar och kanoter rengör du med vatten och 

svamp. Möjligen lite såpa. Något mera behöver du inte göra.   

ÅTERVINNINGSBARA PRODUKTER. En gammal sanning är att det 

bästa miljöargumentet är att produkter håller länge. En Linderbåt 

eller Linderkanot, en Inkas, har lång brukstid. Hur lång vet vi inte 

då våra aluminiumprodukter än så länge ”bara” funnits i 36  år.
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Linder Aluminiumbåtar är idag kvalificerade enligt framtidens 

producentansvar och våra produkter är näst intill 100 procent 

återvinningsbara. Dessutom – redan idag är en Linderbåt 

tillverkad av till minst 50 procent återvunnet material. Linder 

är en av få småbåtstillverkare som använder flytkroppar av 

Polyetenskum som är en termoplast som kan återvinnas 

eller brännas fritt vid energiåtervinning utan giftiga för-

bränningsgaser.

Man kan tycka att det är företagsekonomiskt vanvett att 

som Linder bygga produkter som håller kanske en mansålder. 

Det tycker inte vi. Kvalitet och återvinning är inte bara för 

egen vinning.

LINDER ORIGINAL. Småbåtsbranschen är en tämligen liten 

industrigren. Även globalt. Ändå – eller just därför – är det viktigt 

för oss att fortsätta i de fotspår som våra stora industrikoncerner 

en gång har trampat. Verktyg, kullager, fordon, fyrar med flera 

är Svenska produkter som fortfarande vilar på begrepp som 

kvalitet. Svensktillverkat direkt från Småland, ser vi därför som 

ett argument när du väljer en Linderbåt. 

Vi kan redan se hur andra länder sätter ut allsköns lågt pris- 

satta produkter, ibland dåliga kopior, med skiftande kvalitet. Det 

gäller till och med för just båtar och kanoter i aluminium. 

Väljer du Linder original så gör du också ett val för lång tids 

bruk. Det är faktiskt en bättre investering över tid.
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KLASSVINNAREN

Med en Arkip 460 kan du ta dig till större vatten. Eller till de 

mindre. Utomskärs, inomskärs eller hemma vid bryggan och 

insjön. En Arkip 460 är precis som alla våra båtar enkel att ta med 

till de vatten du söker. 

Tålig som den är, underlättar det iläggning. För sport, fiske eller 

bara för ren körglädje och som din vän på upptäcksfärd är Arkip, 

som alla våra båtar, en båt som är näst intill helt återvinningsbar 

och som uppfyller morgondagens producentansvar. 

Hyllad för sin sjövärdighet ställer Arkip 460 ett krav på dig, en 

dos sjövett. Du kan med en 50 hk motor nå 33 knop. 
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DEN FLEXIBLA NÖJESBÅTEN

Med en Linder får du mer tid över. Det gäller inte minst för 

Sportsman 445 Max. Något mindre än 460. Lika sjövärdig och en 

kompromisslöst flexibel båt som fyller många behov. För fiske- 

turen eller vattensport. Kanske helt enkelt till för att umgås med 

dina vänner. Hur du än väljer att använda din Sportsman 445 Max  

är det en fullutrustad nöjesbåt. En båt för många års glädje, och  

samtidigt ett av våra svar på de önskemål som våra kunder har  

ställt på oss. 

Materialet är tåligt. Och underhållsfritt. Precis som med alla 

Linderbåtar – lägg din tid på att bruka och att nyttja istället för 

timmar med spackel och kemikalier. 

Sportsman 445 Max köper du hos din Linderhandlare med 

förmonterad motor. Linder är den självständiga tillverkaren. 

Därför har du flera motorer att välja mellan. 

Känner du dig dedikerad att använda en Linderbåt som en 

renodlad arbetshäst. Lite mindre flärd, och ännu mera för bruk, 

så finns den nakna versionen Sportsman 445 Basic. Rusta den 

för dina behov.
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FÖR ALLA VÄDER

Sportsman 445 Catch är en renodlad entusiastbåt. Utvecklad för, 

och tillsammans med, sportfiskaren. Att så många andra av våra 

båtar redan används för fiske motiverade oss att samla alla våra 

erfarenheter för att bygga den ultimata fiskebåten. Fullutrustad 

och klar. En båt för alla väder. Och situationer. I grunden samma 

skrov som Sportsman 445 Max. Garanterar sjövärdighet och 

enkel framdrivning. Lägg till den fjärrstyrda elmotorn i fören och 

du har full kontroll. 

Med en Sportsman 445 Catch når du alla våra vatten sam-

tidigt som den, när andan faller på, är en körglad båt som når de 

hastigheter du behöver för vattenskidor och wakeboard redan 

med en 30 hk motor. Aluminiumet ger dig precis som våra andra 

båtar friheten att bekymmersfritt bruka din båt under många år. 

Lätt att traila och tålig som få gör att du kan ta med din Catch 

och utforska nya fiskevatten. 
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FART I MINDRE FORMAT

Sportsman 400, möjligen vår mest mångsidiga båt. Och det vill 

inte säga lite då konkurrensen är stenhård inom ’familjen’.

Trots det mindre formatet en planande båt som rymmer  

4 personer. Uppskattad genom åren av såväl gammal som ung. 

Av entusiasten, familjen och av den flitige sportfiskaren. Tar 

sig fram där andra båtar går emot. Du kan både komma ut i 

skärgårdsbandet, som du kan krypa nära naturupplevelsen i 

grunda vatten och smala passager. Styrkan i materialet ger dig 

friheten att lägga i där plastbåten får ge sig.  

Ta med den på resan. Till fisketuren eller till nöjestrippen. 

Skrovet ger stabil gång och höga hastigheter redan med en  

mindre motor. Just Sportsman 400 är en av få båtar i storleks- 

klassen som mäktar med vattensport med en 20 hk motor. 
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FÖR HÅRT BRUK

Ett under av tålighet. Lite orättvist kanske, men just Sportsman 355 

hanteras många gånger rätt oömt. 

Den klarar det! 

Med en Sportsman 355 väljer du bort en del av farten och får 

ännu mer av framkomlighet. 

Vi häpnar ofta över hur denna planande båt brukas. En arbets- 

häst för många. Använd som räddningsbåt. Eller av fågelskådaren. 

Ta med den. Använd den. Lasta, packa, bruka. Ta dig i land.

Det händer att du ser en tidig 355:a. Lite använd och skavd 

vittnar den om flitigt bruk. Patinerad och inte blänkande är det 

bästa betyget vi kan få. 

Med en motor om 8 hk rör du dig enkelt. Den låga vikten 

garanterar dig ändå lite vind i håret, 19 knop räcker långt. Sam- 

tidigt är Sportsman 355 en god kamrat för lugnare användning i  

t ex insjön. Med åror eller med en utombordare. 

Eller både ock.
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LINDER – MITT I NATUREN
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TIDLÖS FORM. LIVSLÅNGT ÄGANDE

Kvalitet är tidlöst. Få av våra båtar sammanfattar bättre vår 

filosofi. Med inspirationen från träekan skapade vi en båt med 

en skrovform som ger mycket stor manöverbarhet. Och därmed 

säkerhet. En båt för skyddade vatten och upp till 4 personer 

som tar dig nära upplevelsen av att röra dig i naturen. På vatten. 

Utan ansträngning. 

Som med alla våra modeller får du aluminiumets fördelar 

när du väljer en Fishing. Den låga egenvikten blir här ännu 

tydligare. Med åror, eller en mindre snurra. En Linderbåt upp- 

fyller framtidens producentansvar. Återvinningsbar till nästan 

100 procent är redan Fishing ett skonsamt val. 

Välj ett grönt motoralternativ, Fishing 440 med solcellspaket 

och elmotor.  Se www.linder.se för information.
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ENKELHET OCH NÄRHET

Det finns stunder i livet där du är för dig själv och ändå inte 

ensam. Och, ja, det finns båtar för alla tillfällen och situationer. 

Fishing 410 är särskilt lämpad för några av dessa. Båten är lätt. Du 

hanterar den med enkelhet helt själv. Såväl på vatten. Som under 

transport på land. 

Något mindre än 440 får du ännu lite mer rörlighet. Ännu lite 

lättare framdrivning och kanske lika mycket tid för upplevelsen. 

Få båtar är så enkla att äga som just Fishing 410. Konkurrensen 

hittar du närmast inom vårt övriga sortiment. En 410 är valet för 

dig i lugna vatten. Kanske tillsammans med någon som står dig 

nära. En 410 kan framföras med en mindre motor. Välj en elmotor, 

om du fortsatt vill njuta av tystnaden. 
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INKAS – ÄNNU LITE NÄRMARE
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LINDER ORIGINAL TILLBEHÖR

När du väljer Linder Aluminiumbåtar, eller en Inkas, så har du gjort ett val som 

du kan bruka under lång tid. Möjligen börjar du med någon av våra mindre båtar 

och stiger upp en klass så småningom. Oavsett vilket erbjuder vi ett stort utbud 

av funktionella tillbehör av högsta kvalitet, Linder original, som underlättar ditt 

ägande. Ett kapell, en borttappad dyvika, motorfästen, åror och paddlar eller 

varför inte – ett solcellspaket till Fishing 440? 

Ännu lite enklare är att du kan handla alla våra tillbehör direkt från www.linder.se 

(i Sverige) – eller så finner du det du söker hos välsorterade Linderhandlare. 
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EVELINA OCH SVARTZONKER BJUDER PÅ GÄDDA
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tog sju timmar. Med bil.       

Mestadels gick färden på 

den stora europavägen. 

Genom huvudstaden för att senare byta 

skepnad. 70-skyltarna kommer tätare 

för att snart bli permanenta. Vi är på väg 

att träffa Claes Claesson, mer känd som 

Svartzonker, och hans gäst och nära fiske- 

vän Evelina Henriksen. 

Vi är besökare för dagen – och får följa 

dessa sportfiskeentusiaster under en dag.

Det är fortfarande mörkt på morgonen 

när vi anländer. Det är en klar december-

dag och på schemat står vinterfiske. Med 

båt. Isen hade släppt under natten i och 

med den hastiga temperaturhöjningen. På 

vändplatsen i närheten av Claes fritidshus 

står Evelinas ekipage. ’V-sjuttin’ med en 

Sportsman 445 Catch på trailer. Vi hittar 

stugan. Det står ’Claesson’ på en skylt på 

ytterväggen. Det är varmt. Rummen är 

ombonade. Det luktar av nybryggt kaffe 

och indisk rökelse. 

Redan i hallen är det trångt. Några 

spön, grova stövlar och annat som hör till 

årstiden och fiske krånglar vi oss förbi.

DAGS FÖR DRAG

”Fan, vi måste ju ha musik också”. Claes 

laddar en cd och serverar oss svart kaffe.  

Vi tar några ord innan Claes plockar fram 

’verktygen’. Formar, glitter, pigment och 

plast. Lite senare några krokar. Det är 

dags att tillverka beten. 

”De här formarna är värdefulla”. Det 

märks att Claes nu är Svartzonker när han 

vant – och ändå med fullt fokus  – beskri-

ver processen att gjuta beten, ’McRubber’ 

original. Evelina följer med i varje steg. 

Hon väljer mycket guld till ett eget bete. 

”Holy shit va fin den blev, den här är den 

första jag väljer nästa gång”. Okey, det här 

betet blev döpt till just ’Holy shit’.

R

Svartzonker McRubber
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SVARTZONKERS BAKGÅRD

Solen har stigit. En gul strimma i öster 

som kämpar sig igenom det allt lättare 

molntäcket berättar för oss att det är tid 

att ge oss ut. 445-an sätts enkelt i. Evelina 

förbereder sin båt för fiske. Rätt spön på 

rätt plats. En hink med massor med drag. 

Checkar GPS:en, elmotorn och trimmar 

Suzukin i aktern. Färd mot norra Ros-

lagen och en grundare rygg där gäddor-

na lekte en gång in tiden. Nu finns dom 

där på grund av tillgången på föda. Claes  

berättar att det är som ett litet samhälle 

därnere. Han vet. Det här är hans bakgård 

där han lärde sig fiska som liten grabb. 

Det tar inte många kast innan Evelina 

får napp. En fin gädda. Alldeles lagom för 

en bättre lunch för oss fyra. Ännu en gäd-

da, något mindre. Den krokar hon av med 

en kirurgs precision. Claes sjunger, drar 

referat av radiosketcher och kastar. ”Fem 

kast var, sen åker vi tillbaka”. 

Färden tillbaka ger oss lite anekdoter, 

antagligen helt sanna, ur verkliga livet. 

Bland annat en om hur filmteamet i Nor-

ge höll på att blåsa överbord under en 

TV-inspelning med Claes. Denna dag är 

vinden lugnare.

ATT FILEA EN GÄDDA

Det kändes allt att vi varit på sjön en de-

cemberdag. Ännu lite mer kaffe samtidigt 

som känseln återkom i tår och fingrar. 

Det blir samtal om livet. Vad vi gör och 

har gjort i karriär och under fritid. 

Evelina är snart klar med utbildningen 

till sjuksköterska. ”Fisket fick mig tillba-

ka i livet”. För Evelina handlar den mesta 

fritiden om just fiske. Och att träna. Hon 

beskriver vad som verkar vara ett mastigt 

träningspass dagen före vårt möte. 

Claes har en lång karriär bakom sig 

inom restaurangvärlden. Kock och köks-

mästare som fortfarande gör några ned-

slag i sin tidigare vardag. Något som 

du kan se på TV. ’Kniven mot strupen’ 

(TV-format med Claes) får nu en synner-

ligen konkret innebörd då han mycket 

nogsamt filéar gäddan och benar ur den. 

Något som alla som försökt en gång vet 

hur knivigt det kan vara. 

Han håller upp skinnet, ”det här kan 

du sy kläder av”. Claes berättar en skröna 

om plånböcker av gäddskinn och återgår 

till själva urbeningen. 

Och, det lilla ’samhället’ där gäddorna 

lekte visar sig vara väl fyllt. Gäddan hade s



34   LINDER | 2017 LINDER | 2017 35

Svartzonker gädda med asiatisk touch hittar du på 
www.linder.se/recept

RECEPT

tre små norsar i magen. Evelina tar fram 

en och visar, ”sniffa, de luktar gurka”. 

Renset lägger Claes på vad som verkar 

vara en foderplats dit havsörnar brukar hitta.

TILL GRYTORNA

Jag ställer frågan till Claes, ”hur ung är  

du egentligen”? Anledningen är enkel. 

Restaurangbranschen under många år. 

Utbildad lärare och specialpedagog och 

verksam i den världen under även det 

många år. Och nu eget företag, tv-profil 

i ännu andra format och egna koncep-

tet ’Fiskefeber’. Svaret är filosofiskt och 

vittnar om insikten att ta vara på den tid 

som är. 

Vi slår oss ner, tar bilder och lyssnar. 

Nu är det Claes vid grytorna. Massor med 

kryddor. En del starka och heta. Kokos. 

Nyfikenheten stiger. Stavmixer, parmesan 

och aioli. Mer kryddor. Det här blir inte 

klassisk gädda med sås. Fantastiskt. 

Magiskt. Nytt och oväntat. 

Blir sugen på att snart fiska egen gädda 

och får lära mig hur olika smaken kan vara 

beroende av årstid och inte minst botten-

miljön. Och jo, den småländska insjön 

skiljer sig mot den bräckta Östersjön.

VÄGAR, VATTEN OCH BÅTAR

Snart dags för hemfärd. Ytterligare kaffe 

och samtal. Evelina berättar om nyliga 

fisketurer. Hur enkelt det är. Hon fiskar 

sällan på hemmaplan i Gävle. ”Det är för 

trångt”.  Istället tar hon 445:an på trailern. 

Det verkar så lätt. En tur till Vättern för 

röding, eller en annan till skärgården för 

att fiska gädda. 

”Det är så enkelt. Jag kan lägga i båten 

helt själv om inte sambon är med”. 

Evelina och Claes har det gemensamt 

att dom båda valt en Linderbåt. Det och 

fiskeintresset. Tidigare under dagen tog vi 

ett varv och kikade på Svartzonkers båt. 

Jo det står så på sidan av den. En Arkip 

460.  Frågan blir, ”varför Svartzonker”?

”Det är ett mönster för flugor. Som 

ung så band jag flugor och fiskade mycket 

med just det mönstret. Det blev så att alla  

kallade mig för Svartzonker”. 

Hemfärd. Ytterligare sju timmar. Det 

är nollgradigt, stjärnklart och torra väg-

banor. Efter några mil känns det overkligt 

att vi varit och fiskat. I december. Från 

båt. Men så är det med dessa entusiaster. 

Och skulle det vara is, ja då finns det borr 

och pirk
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530 cm

NYA ARKIP 530 BR
Vi breddar sortimentet. Och det rent bokstavligen. Nya 

Arkip 530 BR är hela 220 cm bred. Lägg till längden, 530 cm,  

och du har en stor båt med plats för upp till 6 personer.  

En båt väl anpassad för längre turer på havet. 

Harmoniska linjer skapade med det typiska Linder-

konceptet – ett formsträckt skrov – ger Arkip 530 BR inte bara 

en trygg och välbalanserad gång, den är iögonfallande vacker. 

Den smäckra formen med en skrovvinkel om 16° ger en 

låg planingströskel som vittnar om möjligheten till fart. 

Som en av de lättaste i klassen, ca 450 kg, når du upp till  

38 knop med en 100 hk motor (rekommenderat 70-100 hk). 

Arkip 530 BR är rikligt standardutrustad. Dubbelpulpet 

med dörr, komfortstolar med flip up, 9 tums GPS, fast tank, 

stuvutrymmen, integrerad trappa och rejäla badplatt- 

formar är några exempel. 

Arkip 530 BR är som alla Linderbåtar mycket säker. Flyt- 

kraft i skrovsidor, självläns och det självklara, ett 2,7 mm 

aluminiumskrov – ger dig en trygg upplevelse även om du 

råkar gå på grund. 

Bruka din Arkip 530 BR för fisketuren, som arbetsbåten 

eller bara för rent nöjes skull. Mer information och datum 

för säljstart – besök www.linder.se

Godkänd av Det Norske Veritas och stöldskyddsmärkt 

med Securmark*. Art.nr 530000

Rätten till modellförändringar förbehålls.

Våra båtar är godkända av ’Det Norske Veritas’, www.dnvgl.com 
* Securmark har skandinaviens  mest kompletta system för märkning av båtar. Båtarna är märkta med små micropunkter som 
innehåller ett ID-nummer. Märkningen sitter på flera ställen i båten [www.securmark.se]. Samtliga kostnader för registrering 
av stöldskyddsmärkning är betalda av Linder. Du måste registrera din båt via Internet eller blankett som medföljer båten.
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ARKIP 460
Robust planande båtmodell med överraskande trygg 

gång i sjö. Utrustad med pulpet och Garmin GPS/ekolod 

7-tums skärm (finns möjlighet för 9 tums skärm). Plats för 

infällda reglage. Fördäck med stuvutrymme. Lämpar sig 

bra till en mängd fritidsaktiviteter som vattenskidåkning 

och fiske i hav och insjö. Arkip 460 är även en utmärkt 

transportbåt och dessutom lätt att traila. 

För motorval upp till 50 hk. Utrustad med styrpulpet, 

en rejäl reling, greppvänligt räcke med hajfenor, durk 

i aluminium, badstege, automatisk länspump, 150 cm 

spölåda, lanternor (LED i för) och generösa person- och 

stuvutrymmen. Kan utrustas med sol/fiskedäck i för och 

sittdynor i akter. 

Tillverkad i korrosionsbeständigt aluminium av hög 

kvalitet motsvarande flygplansaluminium. 

Godkänd av Det Norske Veritas och stöldskyddsmärkt 

med Securmark*.  

Art.nr 460000

18
5 

 c
m

Våra båtar är godkända av ’Det Norske Veritas’, www.dnvgl.com 
* Securmark har skandinaviens  mest kompletta system för märkning av båtar. Båtarna är märkta med små micropunkter som 
innehåller ett ID-nummer. Märkningen sitter på flera ställen i båten [www.securmark.se]. Samtliga kostnader för registrering 
av stöldskyddsmärkning är betalda av Linder. Du måste registrera din båt via Internet eller blankett som medföljer båten.

460 cm
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SPORTSMAN 445 MAX
En planande familjebåt, lämplig för fiske i hav och insjö samt 

vattenskidåkning. Lätt att traila. För motorval upp till 30 hk. 

Stuvutrymmen i akter, mittoft och fördäck. 

Utrustad med pulpet – med plats för infälld 7 tums skärm 

(finns möjlighet för 9 tums skärm) och infällda reglage – 

durk i aluminium, badstege samt automatisk länspump.  

445 Max har elsystem, greppvänligt räcke med hajfenor, samt 

stuvutrymme i fördäck. Tillverkad i korrosionsbeständigt  

aluminium av hög kvalitet motsvarande flygplansaluminium.  

ELMOTOR

445 Max kan även utrustas med batteriepack och till 

exempel Torqeedo 10.0 kW elmotor som motsvarar  

20 hk bensinmotor. Du upplever en närmast ljudlös fram- 

drivning, 75 dB vid full effekt, och har fartresurser upp till 

17 knop. För ytterligare information besök www.linder.se

Godkänd av Det Norske Veritas och stöldskyddsmärkt 

med Securmark*. 

Art.nr 445000M

17
5 

 c
m

Våra båtar är godkända av ’Det Norske Veritas’, www.dnvgl.com 
* Securmark har skandinaviens  mest kompletta system för märkning av båtar. Båtarna är märkta med små micropunkter som 
innehåller ett ID-nummer. Märkningen sitter på flera ställen i båten [www.securmark.se]. Samtliga kostnader för registrering 
av stöldskyddsmärkning är betalda av Linder. Du måste registrera din båt via Internet eller blankett som medföljer båten.

451 cm



42   LINDER | 2017 LINDER | 2017 43

SPORTSMAN 445 BASIC
En planande familjebåt, lämplig för dagsutflykter och fiske 

i hav och insjö. Lätt att traila. För motorval upp till 20 hk. 

Stuvutrymmen i akter- samt mittoft. Utrustad med durk i 

aluminium, badstege samt automatisk länspump. 445 Basic 

levereras med aluminiumåror. Ett skonsamt båtval för miljön. 

Tillverkad i korrosionsbeständigt aluminium av hög kvalitet 

motsvarande flygplansaluminium. 

Godkänd av Det Norske Veritas och stöldskyddsmärkt 

med Securmark*. 

Art.nr 445000B

17
5 

 c
m

Våra båtar är godkända av ’Det Norske Veritas’, www.dnvgl.com 
* Securmark har skandinaviens  mest kompletta system för märkning av båtar. Båtarna är märkta med små micropunkter som 
innehåller ett ID-nummer. Märkningen sitter på flera ställen i båten [www.securmark.se]. Samtliga kostnader för registrering 
av stöldskyddsmärkning är betalda av Linder. Du måste registrera din båt via Internet eller blankett som medföljer båten.

451 cm
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SPORTSMAN 445 CATCH
En planande båtmodell, lämplig i hav och insjö och som 

renodlad sportfiskebåt för bl a gädda och gös. Pulpet 

med plats för infälld 7 tums skärm (finns möjlighet för  

9 tums skärm) och infällda reglage. Båten har en väl tilltagen 

fiskeplattform i fören samt bra ytor i aktern. Kan utrustas 

med två hopfällbara fiskestolar och matta (tillbehör). 

Stolfästen är standard. 

445 Catch är utrustad med fiskespölåda (fungerar 

även som ett trappsteg), stora stuvutrymmen (för t ex 

batterier, fiskeutrustning, bränsle), durkplåt i för och  

akter, räddningsstege, automatisk länspump, flera eluttag, 

greppvänlig reling med hajfenor och elsystem. Förberedd 

för fjärrstyrd elmotor i fören som du styr med en 

fjärrkontroll. Speciellt elmotorfäste i aktern är framtaget. 

Detaljer som fiskedragshållare samt fast ”måttstock” för 

att mäta fisken.

Tillverkad i korrosionsbeständigt aluminium av hög kvalitet 

motsvarande flygplansaluminium. 

För motorval upp till 30 hk.

Godkänd av Det Norske Veritas och stöldskyddsmärkt 

med Securmark*. 

Art.nr 445000C

17
5 

 c
m

Våra båtar är godkända av ’Det Norske Veritas’, www.dnvgl.com 
* Securmark har skandinaviens  mest kompletta system för märkning av båtar. Båtarna är märkta med små micropunkter som 
innehåller ett ID-nummer. Märkningen sitter på flera ställen i båten [www.securmark.se]. Samtliga kostnader för registrering 
av stöldskyddsmärkning är betalda av Linder. Du måste registrera din båt via Internet eller blankett som medföljer båten.

451 cm
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SPORTSMAN 400
En planande familjebåt för insjö, skärgård och kustnära 

vatten. Lämplig för exempelvis fiske. Med styrpulpet 

fungerar Sportsman 400 även för vattenskidåkning 

(med lättare personer). Lätt att traila. För motorval upp till 

20 hk. Stuvutrymmen i akter- samt mittoft. Styrpulpet 

och automatisk länspump är exempel på tillbehör. Ett 

skonsamt båtval för miljön. 

Tillverkad i korrosionsbeständigt aluminium av hög 

kvalitet motsvarande flygplansaluminium. 

Sportsman 400 levereras med aluminiumåror och 

räddningsstege. 

Godkänd av Det Norske Veritas. Stöldskyddsmärkt med 

Securmark*. 

Art.nr 400000

16
4 

 c
m

Våra båtar är godkända av ’Det Norske Veritas’, www.dnvgl.com 
* Securmark har skandinaviens  mest kompletta system för märkning av båtar. Båtarna är märkta med små micropunkter som 
innehåller ett ID-nummer. Märkningen sitter på flera ställen i båten [www.securmark.se]. Samtliga kostnader för registrering 
av stöldskyddsmärkning är betalda av Linder. Du måste registrera din båt via Internet eller blankett som medföljer båten.

401 cm
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SPORTSMAN 355
En planande båtmodell, och en arbetshäst, för insjö, 

älvar och åar. Även lämplig för ungdomar. Lätt att 

traila. För motorval upp till 8 hk. Ett skonsamt båtval  

för miljön. 

På grund av sjövärdighet och manöverbarhet kan 

Sportsman 355 med fördel användas som livräddningsbåt. 

Tillverkad i korrosionsbeständigt aluminium av hög 

kvalitet motsvarande flygplansaluminium. Sportsman 355 

levereras med aluminiumåror och räddningsstege. 

Godkänd av Det Norske Veritas. Stöldskyddsmärkt med 

Securmark*. 

Art.nr 355000

14
6 

 c
m

Våra båtar är godkända av ’Det Norske Veritas’, www.dnvgl.com 
* Securmark har skandinaviens  mest kompletta system för märkning av båtar. Båtarna är märkta med små micropunkter som 
innehåller ett ID-nummer. Märkningen sitter på flera ställen i båten [www.securmark.se]. Samtliga kostnader för registrering 
av stöldskyddsmärkning är betalda av Linder. Du måste registrera din båt via Internet eller blankett som medföljer båten.

355 cm
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FISHING 440
En lätt men ändå stabil roddbåt med klinkbyggd form för 

hela familjen som lämpar sig bra i insjöar, skärgård och 

kustnära vatten. Förberedd för mindre utombordare 

alternativt elmotor, stuvutrymmen i akter- samt mittoft. 

Fishing 440 har marknadens lägsta bensinförbrukning, 

0,11 lit/sjömil med en person vid sju knop. Ett skonsamt 

båtval för miljön. 

Tillverkad i korrosionsbeständigt aluminium av hög 

kvalitet motsvarande flygplansaluminium. Fishing 440 

levereras med aluminiumåror och räddningsstege. 

SOLLCELLSPAKET

Du kan med fördel utrusta din Fishing 440 med vårt 

solcellspaket. Enkel montering på skrovsidan mellan 

akter och mittoft på valfri sida. Batteri monteras enklast i 

aktertoft. 

Du behöver komplettera med fritidsbatteri, 75 Ah, och 

valfri elmotor.

Godkänd av Det norske Veritas och stöldskyddsmärkt med 

Securmark*. 

Art.nr 440000

16
4 

cm

Våra båtar är godkända av ’Det Norske Veritas’, www.dnvgl.com 
* Securmark har skandinaviens  mest kompletta system för märkning av båtar. Båtarna är märkta med små micropunkter som 
innehåller ett ID-nummer. Märkningen sitter på flera ställen i båten [www.securmark.se]. Samtliga kostnader för registrering 
av stöldskyddsmärkning är betalda av Linder. Du måste registrera din båt via Internet eller blankett som medföljer båten.

431 cm
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FISHING 410
En smidig roddbåt att förflytta sig mellan olika insjöar 

med. Lätt att traila och enkel för en person att lägga i och ta  

upp. Klinkbyggd form gör båten lättrodd. Förberedd för 

mindre utombordare alternativt elmotor. Ett skonsamt båt- 

val för miljön. Tillverkad i korrosionsbeständigt aluminium 

av hög kvalitet motsvarande flygplansaluminium. 

Fishing 410 levereras som standard med aluminiumåror 

och räddningsstege. 

Godkänd av Det norske Veritas och  stöldskyddsmärkt med 

Securmark*. 

Art.nr 410000

15
6 

cm

Våra båtar är godkända av ’Det Norske Veritas’, www.dnvgl.com 
* Securmark har skandinaviens  mest kompletta system för märkning av båtar. Båtarna är märkta med små micropunkter som 
innehåller ett ID-nummer. Märkningen sitter på flera ställen i båten [www.securmark.se]. Samtliga kostnader för registrering 
av stöldskyddsmärkning är betalda av Linder. Du måste registrera din båt via Internet eller blankett som medföljer båten.

403 cm



54   LINDER | 2017 LINDER | 2017 55* Inkl styrpulpet och 20 hk motor.     ** Med styrpulpet.     *** Fishing 440 har marknadens lägsta bensinförbrukning. 0,11 lit/sjömil med 1 person vid 7 knop.

Full power
Reducerad effekt 

ca 20-25%

Full power
Reducerad effekt 

ca 20-25%

1 pers

2 pers
Full power

Reducerad effekt 
ca 20-25%

1 pers
2 pers
1 pers
2 pers
1 pers
2 pers
1 pers
2 pers
1 pers
2 pers
1 pers
2 pers
1 pers
2 pers
1 pers
2 pers
4 pers
2 pers
4 pers
1 pers
2 pers
4 pers
2 pers
4 pers
2 pers
4 pers

Elmotor

Yamaha M12

Elmotor

Yamaha M26

2,5 hk

Elmotor

Torqeedo 1003

4 hk

5 hk

6 hk

8 hk

10 hk

15 hk

Elmotor

Torqeedo 10.0

20 hk

25 hk

30 hk

40 hk

50 hk

Källa: Yamaha körfakta, * Mercury körfakta samt ** Torqeedo körfakta.   *** Med styrpulpet.

ARKIP
 460

SPORTSMAN 
445 CATCH

SPORTSMAN 
445 MAX

SPORTSMAN 
445 BASIC

SPORTSMAN 
400

SPORTSMAN 
355

FISHING 
440

FISHING 
410

3,3 knop 3,3 knop

2,2 knop 2,2 knop

3,7 knop 3,7 knop

2,8 knop 2,8 knop

7 knop* 8 knop, 4800 varv/min

5,5 knop* 5 knop, 4900 varv/min

5,4 knop**

3,2 knop**

9,7 knop, 5100 varv/min

6,5 knop, 4200 varv/min

11,5 knop, 5500 varv/min

8,5 knop, 5400 varv/min

16,5 knop, 5600 varv/min 16,5 knop, 5700 varv/min

13 knop, 5200 varv/min 12,5 knop, 5300 varv/min

19 knop, 5600 varv/min 19 knop, 5700 varv/min

16 knop, 5200 varv/min 15,5 knop, 5300 varv/min

17,5 knop, 5800 varv/min* 21,5 knop, 5600 varv/min

14,5 knop, 5450 varv/min* 18,8 knop, 5400 varv/min

22,3 knop, 6100 varv/min* 23,5 knop, 5800 varv/min**

19 knop, 5600 varv/min 22 knop, 5700 varv/min***

17 knop**

15 knop**

24 knop, 6100 varv/min* 25 knop, 6000 varv/min***

19 knop, 5500 varv/min 20 knop, 5500 varv/min 21,6 knop, 5700 varv/min 23,5 knop, 5600 varv/min***

15,5 knop, 5300 varv/min 16,5 knop, 5300 varv/min 18,2 knop, 5500 varv/min

24 knop, 5800 varv/min* 25 knop, 5950 varv/min*

21 knop, 5500 varv/min* 23 knop, 5700 varv/min*

27 knop* 5900 varv/min* 26 knop, 6200 varv/min

26,2 knop, 6100 varv/min* 25 knop*, 5700 varv/min* 25 knop, 6100 varv/min

25 knop, 6000 varv/min* 24 knop, 5300 varv/min

29 knop, 5700 varv/min

26 knop, 5300 varv/min

32 knop, 5800 varv/min

29 knop, 5400 varv/min

ARKIP 
460

SPORTSMAN 
445 CATCH

SPORTSMAN 
445 MAX

SPORTSMAN 
445 BASIC

SPORTSMAN 
400

SPORTSMAN 
355

FISHING 
440***

FISHING 
410

LÄNGD 460 cm 451 cm 451 cm 451 cm 401 cm 355 cm 431 cm 403 cm

BREDD 185 cm 175 cm 175 cm 175 cm 164 cm 146 cm 164 cm 156 cm

VIKT 292 kg 252 kg 227 kg 189 kg 125 kg 84 kg 94 kg 75 kg

MAX VIKT MED MOTOR 433 kg 354 kg 329 kg 276 kg 228 kg* 130 kg 130 kg 102 kg

FRIBORDSHÖJD 58 cm 50 cm 50 cm 50 cm 47 cm 45 cm 50 cm 50 cm

INVÄNDIG HÖJD 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 51 cm 54 cm 57 cm

SKROVETS DJUP 80 cm 73 cm 73 cm 73 cm 63 cm 54 cm 60 cm 63 cm

SKROVTJOCKLEK 2,4 mm 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm 1,8 mm 1,7 mm 1,7 mm 1,7 mm

SKROVVINKEL 12° 9° 9° 9° 8° 2° – –

REK MOTOR 50 hk (37 kW) 30 hk (22kW) 30 hk (22kW) 20 hk (14,7 kW) 10 hk (7,4 kW)
20 hk (14,7 kW)** 8 hk (5,9 kW) 5 hk (3,7 kW) 2,5 hk (1,86 kW)

REK TORQEEDO
ELMOTOR

T ex Torqeedo Cruise 10.0 R 
(10,0 kW)

T ex Torqeedo Travel 1003 
(1030 W)

MAX MOTORSTYRKA 50 hk (37 kW) 30 hk (22kW) 30 hk (22kW) 20 hk (14,7 kW) 20 hk (14,7 kW) 8 hk (5,9 kW) 5 hk (3,7 kW) 3,9 hk (2,9 kW)

REGLAGEKABELLÄNGD                                      2,10 m 2,10 m 1,80 m sidopulpet 1.80 m
mittpulpet 2.70 m

STYRKABELLÄNGD 2.70 m 2,70 m 2,40 m sidopulpet 2,40 m
mittpulpet 3.30 m

RIGGLÄNGD Lång Lång Lång Lång Lång Kort Kort Kort

MAX LAST 525 kg 465 kg 465 kg 484 kg 420 kg 320 kg 400 kg 300 kg

MAX PERS. 5 3 4 4 4 3 4 3

GODKÄND STÄVÖGLA Försäkringsklass 3 Försäkringsklass 3 Försäkringsklass 3 Försäkringsklass 3 Försäkringsklass 3 Försäkringsklass 3 Försäkringsklass 3 Försäkringsklass 3

CE-MÄRKT ENLIGT 
KATEGORI C – Kustfarvatten och inomskärs C – Kustfarvatten och inomskärs C – Kustfarvatten och inomskärs C – Kustfarvatten och inomskärs D – Skyddade 

farvatten
D – Skyddade 

farvatten
D – Skyddade 

farvatten
D – Skyddade 

farvatten

MAX HASTIGHET 1 person, 50 hk motor  
ger ca 32 knop

1 person, 30 hk motor  
ger ca 25 knop

1 person, 30 hk motor  
ger ca 26 knop

1 person, 20 hk motor  
ger ca 23 knop

1 person, 20 hk motor 
ger ca 25 knop

1 person, 8 hk motor 
ger ca 19 knop

1 person, 5 hk motor 
ger ca 11,5 knop

1 person, 2 hk motor
ger ca 8 knop

STANDARDUTRUSTNING GPS, Automatisk länspump, 
lanterna, räcke, hajfenor, 

badstege, halkfri aluminium- 
durk, pollare, offeranod, brand-

släckare, dyvika, Securmark 
stöldmärkning

Fiskedragshållare, fäste för 
fiskestol, fördäck stäv, räcke, 

hajfena, automatisk länspump, 
räddningsstege, spöhållare, 

bred aluminiumdurk, pollare, 
offeranod, dyvika, Securmark 

stöldmärkning

Fördäck stäv, räcke, 
hajfenor, automatisk länspump, 
badstege, bred aluminiumdurk, 

pollare, offeranod, dyvika, 
Securmark stöldmärkning

Aluminiumåror, automatisk 
länspump, badstege, aluminium- 

durk, ledklyka, årbladsfäste, 
offeranod, dyvika, Securmark 

stöldmärkning

Aluminiumåror, räddningsstege, 
ledklyka, årbladsfäste, dyvika, 

Securmark stöldmärkning

Aluminiumåror, räddningsstege, 
ledklyka, årbladsfäste, dyvika, 

Securmark stöldmärkning

Aluminiumåror, räddningsstege, 
ledklyka, årbladsfäste, dyvika, 

Securmark stöldmärkning

Aluminiumåror, räddningsstege, 
ledklyka, årbladsfäste, dyvika, 

Securmark stöldmärkning

REKOMMENDERADE MOTORER BÅTFAKTA
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INKAS

Vi rekommenderar dig att testa kanoting. Få andra sysslor i vår stressiga värld för 

dig närmare just dig själv. Och nära dem du delar upplevelsen med. Med en Inkas 

rör du dig utan ansträngning. Och du kan göra det i miljöer som du inte når på 

annat sätt. 

Byggd i ett material i evigt kretslopp är en Inkas kanot det vettigaste valet 

du kan göra när du rör dig i de känsligaste av miljöer. Den låga egenvikten i 

kombination med skrovets form gör att du enkelt kan manövrera även i trånga 

passager. 

Inkas har sedan lanseringen 1981 uppskattats för sin extrema tålighet. Det var 

länge sedan du behövde möta nedslagna kanotister som gått i för hårt i något 

strömmande vatten. En Inkas tål! Mycket. 

Inkas är sjövärdiga och – osänkbara. Inkas är kanoter som sätter dig – och 

miljön i första rummet. Inkas är flexibel. Besök www.linder.se och upptäck de 

tillbehör som ökar såväl din komfort som din upplevelse – Linder original.
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INKAS 525

INKAS 495

INKAS 465

INKAS 465L

LÄNGD (CM) BREDD (CM) VIKT (KG) HÖJD VID 0-SPANT (CM) LASTKAPACITET (KG) MAX ANTAL PERS SKROVTJOCKLEK (MM)

525 90 38 35 400 3 1,25

495 90 36 33 400 2 1,25

465 85 33 33 340 2 1,25

465 85 28 33 340 2 1

Alla våra kanoter har två sitsar i standardutförande. Som tillbehör kan du välja till 

max två extrasitsar. Antal stag kan skilja beroende på modell. Se mera på www.linder.se 

INKAS 525 Den enda kanot som är godkänd för tre personer. Från stabil familje-

kanot till äventyrskanot kan Inkas 525 användas i havet och i åar. Lämplig som 

veckolång uthyrningskanot med stor packning. Osänkbar. 3 års garanti. Godkänd 

av Det Norske Veritas. Paddlar, kanotvästar, kanotvagn och motorfäste m m som 

tillbehör. Med elmotor gör 525:an upp till 4 knop med en person. Art.nr 525000 med 

aluminiumsits (aluminiumsitsarna kan bytas ut mot träsitsar som finns som tillbehör).

INKAS 495 En lagom storlek för två personer och rejäl plats för packning. Lämplig 

för helgturer samt uthyrning. Osänkbar. 3 års garanti. Godkänd av Det Norske Veritas. 

Paddlar, kanotvästar, kanotvagn m m som tillbehör. Art.nr 495000 med aluminiumsits 

(aluminiumsitsarna kan bytas ut mot träsitsar som finns som tillbehör).

INKAS 465 En lätt och smidig kanot för två personer för insjöar och åar. 

Lätt att lasta på biltak. Osänkbar. 3 års garanti. Godkänd av Det Norske Veritas. 

Lättmanövrerad. Perfekt för privat bruk, ungdomar och dagsuthyrning. Paddlar, 

kanotvästar, kanotvagn m m som tillbehör. Art.nr 465000 med aluminiumsits 

(aluminiumsitsarna kan bytas ut mot träsitsar som finns som tillbehör).

INKAS 465L En lätt och smidig kanot för två personer för insjöar och åar. Lätt-

manövrerad och perfekt även för en person. Lätt att lasta på biltak. Osänkbar. Tre års 

garanti. Godkänd av Det Norske Veritas. Lämplig för privat bruk. Paddlar, kanotvästar, 

kanotvagn m m som tillbehör. Art.nr 465200 med aluminiumsits (aluminiumsitsarna 

kan bytas ut mot träsitsar som finns som tillbehör).

Inkas 525 toppvy
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Linder Aluminiumbåtar AB 

Kanotleden 5

SE-362 32 Tingsryd 

Tel: +46 (0)477-190 00 

Fax: +46 (0)477-103 40

E-mail: info@linder.se

www.linder.se
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