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Aldrig mer en kompromiss
Nu kan du äntligen kombinera ren motorkraft och miljö
Evinrude E-TEC har motorteknologin med lägst utsläpp, samtidigt 
som motorn erbjuder dig mest kraft, moment och kontroll under 
körningen. Upplev skillnaden, prova Evinrude E-TEC!

Källa: California Air Resources Board and US EPA Certification Database. Ett certifieringsnivå 
genomsnitt av HC+NOx 15HK och större motorer.

Enklast att köra
Enklast att underhålla
Den bästa för miljön
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485 S
Stor erfarenhet är ofta grunden till goda 
idéer. Sting 485 S är resultatet av detta. 
Den skyddande och sportiga konsolen har 
en något framflyttad position i båten, för 
att ge plats till den bekväma förar-
soffan med stort stuvutrymme. Utöver 
detta finns även en rymlig och praktisk 
aktersoffa. Med underhållande, men sam-
tidigt trygga, köregenskaper är detta en 
båt som tilltalar hela familjen. 
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STING 485 S

Standardutrustning Bred konsol, med stuvutrymme för dynor. Lanternor. 12V 
uttag/USB kontakt. Komplett dynset. Konsol- och sätesöverdrag. Vattenskid-
mast. Badstege. Bottenmålning. Självlänsande. Förtöjningspaket inkl. ankare 
med lina. Garmin 7” kartplotter. 

Teknisk data
Längd: 488 cm
Bredd: 203 cm
Vikt: 500 kg 
Motor: 50–75 hk
Antal personer: 5

Extrautrustning Grå X-durk. Fast bränsletank. G4 stereo med DAB och två 
högtalare. Flaggstång. Elektrisk länspump. Hydraulisk styrning.
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530 S
Vår näst största skärgårdsjeep och storsäljare 
är välutrustad från start och redo för nöje. 
Liksom våra andra modeller är Sting 530 S 
ritad av Espen Thorup och kännetecknas av 
modern design, funktion och praktiska 
lösningar. Det här är en drömbåt för hela 
familjen – lättkörd och rymlig!
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STING 530 S

Standardutrustning Bred konsol, med stuvutrymme. Lanternor. Botten- 
målning. 12V uttag/USB kontakt. Förtöjningspaket inkl. ankare med lina. 
Vattenskidmast. Komplett dynset. Överdrag till förarsäte och ryggstöd akter-
soffa. Garmin 7” kartplotter.

Teknisk data
Längd: 530 cm
Bredd: 215 cm
Vikt: 515 kg utan motor
Bränsletank: 70 liter
Motor: 60–90 hk
Antal personer: 6

Extrautrustning Solsäng. X-durk. Stereo med DAB och två högtalare.  
Hydraulisk styrning. Elektrisk länspump.
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610 S
Vår största skärgårdsjeep i S-serien har 
gott om plats för familj och vänner. 
Pulpiten och den höga fören gör det tryggt 
och enkelt att stiga på och av. Styrpulpeten 
har samma sportiga design som lillasyster 
Sting 530 S, men vindrutan är både bredare 
och högre, för att än bättre skydda mot 
vatten och vind. Också Sting 610 S levereras 
«all inclusive», med andra ord välutrustad, 
sportig och allsidig från första stund. 
Signerad Thorup Design.
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STING 610 S

Standardutrustning Solsäng. Komplett dynset. Konsol- och sätesöverdrag. 
12V uttag/USB kontakt. Badstege. Lanternor. Förtöjningspaket inkl. ankare 
med lina. Kartplotter Garmin 9” GPS. Bottenmålning. Hydraulisk styrning.

Teknisk data
Längd: 608 cm
Bredd: 237 cm
Vikt: 810 kg utan motor
Bränsletank: 100 liter
Motor: 115–150 hk
Antal personer: 6

Extrautrustning X-durk. Kapell. Stereo med DAB och två högtalare. Porta 
Potti. Elektrisk länspump. Två batterier. Trimplan.
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610 DC
Testvinnande Sting 610 DC är en rymlig 
och social daycruicer för sköna dagar på 
havet. Här erbjuder vi utan kompromisser 
både gott om plats i cockpit och en cabin 
stor nog för en övernattning för två. Med 
sin moderna design och vattenskidkrok 
som standard, lockar denna Sting såväl 
stora som små till ett aktivt och roligt sjöliv. 
Modern och social daycruiser som inbjuder 
till härliga dagar på havet, design Espen 
Thorup.
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STING 610 DC

Standardutrustning Grått skrov. Hydraulisk styring. Komplett dynset. Lanter-
nor. Bord i cockpit. 12V uttag/USB kontakt. Manuell länspump. Dynset. Bord 
& solsäng. Flaggstång. Förtöjningspaket inkl. ankare. Kapell. Vattenskidmast
Badstege. Kartplotter Garmin 9” GPS. Bottenmålning.

Teknisk data
Längd: 608 cm
Bredd: 237 cm
Vikt: 900 kg utan motor
Bränsletank: 100 liter
Motor: 115–150 hk
Antal personer: 6

Extrautrustning X-durk, S-durk. Kylskåp. Stereo med två högtalare. Elektrisk 
länspump. Porta Potti. Hamnkapell. Trimplan. Vindrutetorkare. Två batterier.
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610 BR
Sting 610 BR är en snygg, modern och 
bekväm bowrider med massor av plats. Här 
kan man enkelt röra sig över hela båten med 
sköna sittplatser både i fören och bakom vind- 
rutan. De smarta detaljerna och lösningarna 
är många, till exempel en mycket lättanvänd 
ankarlösning och smidig solsäng som stand-
ard. Sting 610 BR är lättplanande och rolig att 
köra, med motorer från 115hk till 150hk.
610 BR är den tredje båten i vår 610-serie. 
Sportig och mycket populär i 6 meters- 
klassen. Ta en titt på den hos din närmaste 
Sting-återförsäljare, så förstår du varför.
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STING 610 BR

Standardutrustning Grått skrov. Hydraulisk styrning. Komplett dynset. Lan-
ternor. Bord i cockpit. 12V uttag. Manuell länspump. Bord & solsäng. Flagg-
stång. Förtöjningspaket inkl. ankare. Kapell. Vattenskidmast. Badstege. Kart-
plotter Garmin 9” GPS. Bottenmålning. Fördäckskapell.

Teknisk data
Längd: 608 cm
Bredd: 237 cm
Vikt: 900 kg utan motor
Bränsletank: 100 liter
Motor: 115–150 hk
Antal personer: 6

Extrautrustning X-durk, S-durk. Kylskåp . Stereo med två högtalare. Porta Potti.
Elektrisk länspump. Hamnkapell. Trimplan. Vindrutetorkare. Två batterier.
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470
Vi har tagit fram en Sting som så många 
kunder efterfrågat. Det vill säga en lättkörd 
«sommarstugebåt» till ett vettigt pris. Här 
kan man välja mellan manuell motor med 
rorkult eller styrkonsol med ratt. Detta är 
en stabil favoritbåt för hela familjen och för 
många olika ändamål.
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STING 470

Standardutrustning Bottenmålad. Självlänsande. Förtöjningspaket med ankare. 
Låsbar akterlucka för förvaring. Lanternor.

Teknisk data
Längd: 464 cm
Bredd: 189 cm
Vikt: 320 kg utan motor
Bränsletank: Lös tank
Motor max.: 30 hk
Antal personer: 4

Extrautrustning Styrkonsol som kan monteras mitten akter. Garmin GPS   
plotter.
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535 PRO
Detta är båten som blev en stor succé så 
fort den släpptes på marknaden. En praktisk 
allroundbåt – bred och stadig med plats 
för fiske- och fångstutrustning. 535 PRO 
är byggd för tuff användning och   passar 
lika bra som arbetsbåt som fritidsbåt. Det 
finns plats för två bensintankar i det rym-
liga förvaringsutrymmet i akterbänken. Ny 
förvaring för tampar längst  
bak i aktern.
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STING 535 PRO

Standardutrustning Köljärn. Lanternor. Konsol för lindragare. Styrpulpet 
med vindruta och gripräcke. Bottenmålning. Självlänsande.  Antialkdurk. För-      
töjningspaket inkl. ankare. Låsbar akterlucka för förvaring.

Teknisk data
Längd: 535 cm
Bredd: 230 cm
Vikt: 445 kg 
Motor: 25–50 hk
Antal personer: 8

Extrautrustning Targabåge. Spöhållare. Garmin kartplotter. Överdrag konsol. 
Styrkonsol styrbord sida akter. Elektrisk länspump. Extra förvaringslådor.   
Hydraulisk styrning. Lindragare. Säten. Sjövattenpump. Laststativ.  
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600 PRO
Sting 600 PRO är storebrodern i PRO serien och 
en större utgåva av vår populära bästsäljare 535 
PRO. Med högre fribord och större däcksplats 
passar den bra till längre fisketurer i tuffare 
sjö. Rymlig och praktisk med massor av plats 
och en båt ägnad till det mesta. Med fästen för 
”lindragare” både för- och akterut, ger STING 
600 PRO de fiskeglada möjlighet att rigga 
båten, som man själv önskar. Det är plats för 
två bensindunkar i det rymliga stuvutrymmet i 
akterbänken. 



36 frydenbo-marine.com

STING 600 PRO

Standardutrustning Köljärn. Styrkonsol med vindruta. Bottenmålning. Själv-
länsande. Antihalkdurk. Fäste för lindragare. Förtöjningspaket inkl. ankare. 
Lanternor. Låsbar akterlucka för förvaring.

Teknisk data
Längd: 611 cm
Bredd: 232 cm
Vikt: 630 kg 
Motor: 50–75 hk
Antal personer: 8

Extrautrustning Garmin kartplotter. Konsol styrbord sida. Dubbel styrkonsol 
akter. Förvaringsbox. Överdrag. Fast bränsletank 50 liter. Extra förvarings- 
lådor. Hydraulisk styrning. Lindragare. Säten. Sjövattenpump.
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600 PRO HT
Den ultimata allround båten 600 Pro har nu kommit i 
en hyttversion! Detta är båten för dig som fiskar, frak-
tar material eller gillar att vara på havet året om. Gå in 
i hytten där du är skyddad frän väder och vind. Båten 
är trygg och stabil i sjön och med höga fribord. Med 
fästen för ”lindragare” både för- och akterut, ger STING 
600 PRO de fiskeglada möjlighet att rigga båten, som 
man själv önskar. De stora öppna däcken i för och akter 
ger mycket arbets- och lastyta. Rör dig mellan för och 
akter via dörren i hytten eller de breda skarndäcken. 
Det är standard med rostfria grabbräcken på taket. 
Du kan köra sittande eller stående med den stora 
takluckan som öppnas 180 grader. Båten bjuder 
verkligen in till användning under alla årstider.
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STING 600 PRO HT

Standardutrustning Vindrutetorkare på styrbordsidan (förarposition). Lan-
ternor. Taklucka. Rostfria räcken på tak och reling. Bottenmålning. Antihalk-
behandlad durk. Fäste för vinsch till fiskegarn/tinor. Förtöjningspaket med 
ankare. Badstege.

Teknisk data
Längd: 611 cm
Bredd: 232 cm
Vikt: 730 kg
Motor: 50-90 hk
Antal personer: 5-6

Extrautrustning Kapellvägg (akterut). Akterkapell (heltäckande). Garmin 
GPS kartplotter. Lindragare. Hydraulisk styrning. Fast bränsletank 50 liter. 
Extra förvaringslådor. Strålkastare på taket. Steg med fäste för lindragare. 
Torkarblad på fönster babord. Sjövattenpump. Stolar.
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630 FAST TRACK
Välkommen ombord på vår helårsbåt, en 
stängd kabinbåt som erbjuder massor av 
komfort och egenskaper som passar 
Nordiska förhållanden. Med en generös 
standardutrustning och en lång lista på 
tillvalsmöjligheter, kan du bygga din egen 
båt exakt efter dina behov. Antingen du vill 
ta en helgtur med familjen, fiska med 
vänner eller frakta något – detta är båten 
som klarar uppgifterna året runt. God tur!
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STING 630 FAST TRACK

Standardutrustning Hydraulisk styrning. Lanternor. Bord i cabin. 12V + USB 
uttag. Manuell länspump. Dynset till cabin. Vask/Diskho. Förtöjningspaket 
inkl. ankare. Badstege. Bottenmålning. USB kontakt.

Teknisk data
Längd: 602 cm
 648 cm med badplattform
Bredd: 252 cm
Vikt: 1230 kg utan motor
Bränsletank: 200 liter
Motor max.: 115–150 hk
Antal personer: 6 st.
Sovplatser: 3/4 st.

Extrautrustning Utvändig styrposition. Kapelllösningar. Kylskåp. Garmin      
elektronik. Stereo med två högtalare. Elektrisk länspump. Bogpropeller.    
Webasto dieselvärmare. Komfortpaket inne. Komfortpaket ute. Nordic paket.  
«Blackline» (grått skrov med svarta rails).
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730 FAST TRACK
Sting 730 FT är den största modellen i vår 
moderna och innovativa FastTrack serie. En 
mångsidig, praktisk, modern och komfortabel 
åretrunt båt. Rymlig kabin med god ergonomi 
och design. Taklucka, skjutfönster och hytt 
med bord som enkelt görs om till säng är 
bara några av de funktioner du finner i 730 
FastTrack. Det stora akterdäcket erbjuder 
både generösa sociala ytor samtidigt som det 
fungerar perfekt för fiske och last. Med en 730 
FastTrack vid bryggan kan du alltid ge dig ut 
på nya härliga äventyr till havs.



48 frydenbo-marine.com

STING 730 FAST TRACK «BLACK LINE»

Standardutrustning Hydraulisk styrning. Lanternor. Bord i cabin. 12V + USB 
uttag. Manuell länspump. Dynset till cabin. Vask/Diskho. Förtöjningspaket 
inkl. ankare. Badstege. Bottenmålning. USB kontakt. Black Line: Grått skrov 
med svarta rails.

Teknisk data
Längd: 732 cm med badplattform
Bredd: 258 cm
Vikt: 1660 kg utan motor
Bränsletank: 195 liter
Motor.: 150–200 hk
Antal personer: 7 st.
Sovplatser: 2 + 2 st.

Extrautrustning Utvändig styrposition. Kapelllösningar. Kylskåp. Webas-
to dieselvärmare. Garmin kartplotter.  Stereo med två högtalare. Elektrisk 
länspump. Komfortpaket inne. Komfortpaket ute. Nordic paket.

Se frydenbo-marine.se eller pris och utrustninglista för komplett standard- och extrautrustningslista.
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UPPLEVELSER
Evinrude E-Tec är en modern, innovativ 
och miljösmart (vänlig) motor som är 
marknadsledande genom:

• Låg energiförbrukning
• Låga utsläpp
• Kraft och effekt
• Elektronisk växel och gas
• 5 års serviceintervall
• 5 års garanti

POWERFUL – EFFORTLESS - RESPONSIBLE

«Sting båtarna är utrustade med de renaste motorerna på marknaden, Evinrude E-TEC.»
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