Våra kunder köper våra
båtar utifrån hur de ser
ut, men de använder
dem för att de är som
de är – tysta, precisa,
passionerade.

LIGHTNING BUG, 15 FOT

TROUVÉ, 19 FOT

PHANTOM, 22 FOT

I över 25 år har Budsin byggt några av de bästa elektriska båtarna som ﬁnns att få tag på.
Våra båtar tillverkas en och en av människor som älskar sitt arbete. Båtarna har en storlek på
4,5 till 6,7 m och ger knappt något ljud ifrån sig vid drift. De har en drifttid på ﬂera
timmar med en toppfart på fem till sju knop.
Samtal kan utföras vid normal effekt och förarkontrollerna är praktiska, diskreta och kräver nästan
ingen uppmärksamhet alls. Vid ”bränslepåfyllningen” behöver du endast koppla in en sladd.

VÄNTELISTAN FÖR VÅRA BÅTAR ÄR OFTA LÅNG—
TA EN NÄRMARE TITT PÅ OSS FÖR ATT FÅ REDA PÅ VARFÖR.

P.O. Box 279 • Marshallberg, NC 28553, USA • +1.252.729.1540 • www.budsin.com

LIGHTNING BUG

TROUVÉ

PHANTOM

≈ 25 200–33 000 USD†

≈ 42 000–70 000 USD†

≈ 88 600–108 000 USD†

Kapacitet

4 vuxna

8 vuxna

7 vuxna + 2 barn i sätesområdet
i aktern (tillval)

Längd

4,57 m

5,67 m

6,55 m

Balk

1,30 m

1,96 m

1,88 m

Djupgående

0,38 m

0,48 m

0,48 m

≈ 250 kg

≈ 1 090 kg

≈ 1 100 kg

0,61 m (1,63 m med skyddstak)

0,84 m (1,78 m med skyddstak)

0,87 m (1,88 m med skyddstak)

Pris med tillbehör

Vikt
Höjd över vattnet
Hastighet och intervall

toppfart på 9,6 km/h (≈ 3,5 h)
marschfart på 7,6 km/h (≈ 6 h)
(ytterligare 55 % drifttid med
reservbatterier)

toppfart på 9,5 km/h (≈ 7 h)
marschfart på 7,4 km/h (≈ 10 h)

toppfart på 11,4 km/h (≈ 5 h)
marschfart på 9,6 km/h (≈ 9 h)

Motor

0,7 kW/24 V

2,4 kW/24 V

2,4 kW/24 V

Batterier*

Huvudbatteri 2 x 90 Ah (+) reservbatteri
2 x 55 Ah (tillval)

Huvudbatteri 6 x 270 Ah (inget
reservbatteri)

Huvudbatteri 4 x 270 Ah (+)
reservbatteri 4 x 70 Ah (standard)

Batteriladdare

1 x 24 V, 12 A

2 x 24 V, 30 A

1 x 24 V, 30 A

Skrovkonstruktion
(val mellan)

➀ Målat trä/glasfiberkomposit
➀ Målad glasfiber
➁ Lackerad mahogny med glasfiber
➁ Målad glasfiber med språngplankor
nedanför vattenlinjen
och tvärbalk i mahogny
➂ Målat trä/glasfiberkomposit sammansatt med språngplankor av mahogny
(Obs! Alla båtar har tvärbalkar i
mahogny.)

➀ Lackerad mahogny med glasfiber
nedanför vattenlinjen
➁ Målat trä/glasfiberkomposit
sammansatt med
språngplankor av mahogny
(Obs! Alla båtar har tvärbalkar i
mahogny.)

Propeller-/roderskydd

Skädda/stötta i brons. Djupgående köl
(tillval).

Djupgående 0,63 m brett lådköl med
skädda i rostfritt stål

Djupgående 0,43 m brett lådköl med
skädda
i rostfritt stål

Däckkonstruktion**

Val mellan lackerad mahogny eller ask

Val mellan lackerad mahogny, imiterad
teak eller målad glasfiber

Lackerad mahogny

Interiör**

Interiör av lackerad mahogny med en
matta över golv i plywood (alternativa
träslag finns)

Interiör av lackerad mahogny med golv
och äntringsstege i oljat sapeliträ

Interiör av lackerad mahogny
med golv och äntringsstege i oljat
sapeliträ

Flytvästsförvaring:

Under fördäcket

Bakom sidosätena

Bakom sidosätena

STANDARDFUNKTIONER OCH TILLVAL
Skyddstak

Tillval

Tillval (med skjutluckor)

Tillval (med skjutluckor)

Inbyggd kylare

Tillval, i akterdäcket

Tillval, i fördäcket

Tillval, i akterdäcket

Stötfångare/avbärarlister

Lackerad ask, avbärarlister (tillval)

Polyester med träton och dubbla
standardavbärarlister i rostfritt stål

Lackerad ek med
standardavbärarlister i mässing eller
rostfritt stål

Bord

Tillval, ihopfällbart bord på 25,4 cm x
66 cm

Tillval, två typer av ihopfällbart bord på
58 cm x 86 cm

Skjutbart standardbord på 30 cm x
112 cm med ihopfällbara bord som
tillbehör

Överdrag

Tillval, många olika stilar

Tillval, många olika stilar

Tillval, många olika stilar

Släp

Tillval. Ram i galvaniserat stål,
enkelaxel, 12-tums hjul.

Tillval. Aluminiumram, dubbelaxel,
13-tums hjul.

Tillval. Aluminiumram, dubbelaxel,
13-tums hjul.

*Alla batterier är underhållsfria Mastervolt 12 volt Absorbed Glass Mat (AGM)-batterier med blysvavelsyra, såvida inte en annan sort specialbeställs.
**Anpassade träalternativ är tillgängliga. Kan medföra högre kostnader. †Exklusive moms, CIF Incoterm.

Tyst, exakt, passionerad.

+1.252.729.1540
www.budsin.com

