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Vikensnipan

FAKTA: VIKENSNIPAN

Byggd: NY! 
Pris från: SEK 275.000
Längd: 5,80 m  
Bredd: 2,05 m
Djupgående: 0,60 m  
Skrovmaterial: GRP
Däckmaterial: GRP
Deplacement: 750 kg   
Motortyp: Diesel       
Motormodell: Vetus, 2 cylin-
drar   
Motorstyrka: 1x 12 hp    
Marschfart: 5 knop
Maxhastighet: 6 knop
Bränsletank: 25 L

Nyskick

Denna Snipa är en av alla de lokala varianter som förr fanns i varje 
fiskeläge. Båten på bilden är extrautrustad. I just Viken, beläget 
mellan Helsingborg och Höganäs, utvecklades en kravellbyggd snipa 
som kom att bli förhållandevis både slank och snabb.  
Vi tyckte att det vore synd om denna både vackra och synnerligen 
sjövärdiga båt skulle förpassas till historien, och tog därför upp  
byggandet igen. Vi tänkte att för den som söker en mindre båt med 
lite stil och inte vill stressa till sjöss, så är hon ju idealisk. 
Lugn och trygg, under seklernas gång skapad för att segla och dra 
upp nät i den ofta ganska krabba sjön i Öresund och Kattegatt.  
Stor sittbrunn, låga bränslekostnader och mycket båtkänsla.  
Hela båten är byggd i handupplagd glasfiberarmerad plast, endast 
rorkulten är i trä. Dieselmotor typ Vetus 2 cyl, 12 hk färskvattenkyld 
med rak axel. Rostfri stävlist med godkänd stävögla, teakbeklädd 
motorhuv, hajfena (pulpit) i fören, 2 knapar i aktern, 1 pollare  
i fören. Rorkult, lackad i askträ. Inner- och ytterskrov, osänkbar.  
Vit runtom-lysande lanterna (krav för båtar upptill 7 m längd).  
Förtöjningspaket (4 tendrar med linor och 4 tampar).  
TILLVAL: Solcellspanel med regulator, 9 W lagd på akterdäcket.  
Ankringspaket (dragg, 6 kg och 25 m lina). Kompass.  
"Lämnade uppgifter förväntas vara korrekta men kan ej garanteras".
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Teknisk Utrustning:
• Batteri: 70 Ah

Tillbehör:
• Badstege: /räddningsstege
• Fendrar: + federhållare 2 + 2 stycken, 4 tampar
• Länspump: manuell + elektrisk
• Flaggstång: + flaggstångsfäste och svensk flagga
• Brandsläckare

Kontakta säljare:

Tobias Bernström
E-post: tobias@navark.se
Telefon: 042-14 40 50
Kontoret
info@navark.se


