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En nåbar dröm



Samtliga båtar är certifi erade avI årets collection kan vi visa upp ett stort modellprogram med 
båtar från 3,3 till 6,1 meter. Alla med tilltalande design och fi na 
sjöegenskaper. Roddbåtarna är kvalitetsbyggen till ett pris som 
överraskar, det är mycket båt för pengarna. Tittar vi sedan på 
de lite större båtarna så har vi tre olika segment. De klassiska 
styrpulpetbåtarna som är mycket fl exibla välplanerade båtar 
med goda sjöegenskaper. Flera av dessa modeller fi nns i Bow-
riderutförande, där får ni en fantastisk familjebåt som förenar 
nytta med nöje. Vårt sista segment är våra populära fi skebåtar, 
HR 460F och HR 600F. Dessa två båtar är optimerade för fi ske 
där 460F är en mångsidig båt med många smarta lösningar för 

fi ske och nöje. 600F är en rejäl båt för tuffa tag. Stora arbets-
ytor för fi ske och höga fribord som ger trygga sjöegenskaper.
Samtliga båtmodeller är certifi erade av DNV-GL enligt de nya 
tuffare direktiven som kom 2017. Väljer du en HR-boat får du 
en vän på sjön som du kan känna dig trygg i.

Sjöegenskaper som levererar trygghet och glädje varje 
gång du lättar ankar, allt för en lyckad båttur.

Vi önskar er en trevlig båtsommar, förhoppningsvis
i en ny HR boat Sweden.     

VD Tomas Eriksson

Collection 2021



Marknadens mest prisvärda cabincruiser
Båten är i princip en CABINCRUISER med försänkt fördäck, 
såsom på en BOWRIDER. Därav beteckningen CB. Båten har en 
djup sittbrunn för stor säkerhet - en bekväm passage till fördäck 
genom den öppningsbara rutan - och det försänkta självlänsande 
fördäcket ger en förhöjd säkerhet för ombordstigning och 
vistelse. På babord sida om den bekväma uppgångstrappan fi nns 
en stor ingång till kabinen genom den dubbelvikta dörren. Kabinen 
består av två långskeppskojer med iläggsskiva. Tack vare kabinens 
placering bakåt i båten, och i övrigt väldisponerade utrymmen, 
erhålls en kombination av den rymliga kabinen och det trygga 
bowriderdäcket med sittbrunn. Framtill, på kabinens durk, 
fi nns en plats förberedd för kemtoa.

En stor suffl  ett med god höjd sträcker sig från vindrutan till 
motorbrunnen. Suffl  etten är tvådelad med separat akterstycke 
och upprullbara sidor. I U-soffan akterut fi nns ett nedfällbart 
bord som bildar en nästan två meter lång tvärskepps dubbelkoj 
under suffl  etten. Båten är även försedd med stabila räcken och 
vattenskidbåge. Goda stuvningsutrymmen. Skrovet är ett djupt 
V-bottenskrov för goda sjöegenskaper. Rikligt standardutrus-

tad med hydraulstyrning, laminatdurk, 9 tums plotter och Hertz 

marine Bluetooth stereo.

Fakta

Längd  6,10 meter

Bredd  2,40 meter

Vikt utan motor  850 kg

Bränsletank  170 liter

Fart  30 - 41 knop
Motor  115 - 150 hk

KATEGORI C

Extrautrustning: 
Transport/förvaringskapell/
hamnkapell.

610CBwww.hrboat.com

Testad av



En dröm för utfl ykten

Fakta

Längd  6,02 meter

Bredd  2,30 meter

Vikt utan motor  750 kg

Motor  115 - 150 hk
Bränsletank 170 liter

KATEGORI C
Testad av

602BR www.hrboat.com

En välplanerad båt med ett skrov som med sin något kraftigare 
V form på 21 grader går mjukt och behagligt i vattnet. De enkelt 
uppfällbara borden på sidorna gör att man snabbt kan få till bra 
avställningsytor när familjen blir fi kasugen.
Båten är som standard utrustad med hydraulstyrning, vattenskidbåge, 

komplett dynsats samt Hertz marine bluetooth stereo, mycket 

förvaringsutrymme och många fi na sittplatser. Riktig glasruta från 
”Taylor made” med öppningsbar ruta och dörr mellan pulpetdelarna. 

Kapell från rutan och bak till motorbrunnen liksom kapellgarage ingår 

i konceptet. 

Extrautrustning: 
Hamnkapell, Bowkapell 
och laminatdurk.



Båten som trivs i tuffa förhållanden

Fakta

Längd  6,02 meter

Bredd  2,30 meter

Vikt utan motor  750 kg

Motor  115 - 150 hk
Bränsletank 170 liter

KATEGORI C

602CC

Extrautrustning:   
Grått durklaminat,   
körkapell. Transport/  
förvaringskapell.

En härlig mittpulpetare som är gjord på det erkänt fi na 602-skrovet. En mång-
sidig båt med rejäla fribord som fungerar på de fl esta uppdrag till sjöss. Båtens 
fi na planering gör att det fi nns gott om plats att röra sig bakom pulpeten. Den 
fungerar lika bra till fi ske som till dragbåt vid utövande av någon vattensport. 3 
st uppfällbara bord och stora förvaringsutrymmen gör den fl exibel och lättarbe-
tad. En stor rostfri bränsletank på 170 liter medger många och långa turer utan 
tankstopp. Standardutrustad med hydraulstyrning, vattenskidbåge, Hertz marine 

Bluetooth stereo och komplett dynsats.

www.hrboat.com

Testad av



Fiskebåten som 
gör SUCCÉ

600F www.hrboat.com

HR 600F har höga fribord, extra kraftig relingslist och stora arbetsytor.
På var sida om motorbrunnen fi nns rejäla och stora stuvfack med extra 
förvaringsplatser. 2 x 50 mm självlänsar. Baystar plus hydraulstyrning 
och löstagbar igloobox är standard. Du har möjlighet att välja styrplats-
position (sida fram eller mittpulpet bak).
Det går även att få en hel soffa bak om båten utrustas med extra sittlock.

HR 600 Fishing är förberedd 
för frontmotor och lindragare.

Extrautrustning: 
� Sittlock bak
� Rostfria förpulpetar fram
� 105 liter bränsletank
� Mittpulpet med ruta, 

rutbåge och pulpetöverdrag
� Fällbar stol bakom sidopulpet

Fakta

Längd  6,10 meter

Bredd  2,37 meter

Vikt utan motor  785 kg

Motor  70 - 115 hk
Bränsletank 105 liter

KATEGORI C 
Testad av



Välplanerad och välutrustad
En stabil båt som har en rymlig, öppen konstruktion, höga fribord. 
Väl tilltaget stuvutrymme under durk. Luckan framtill på pulpeten 
kan användas som bord. Gott om sittplatser. Flexibelt körkapell 
med stort utrymme under (extra säkerhet för barnfamiljen). 
Styrpulpeten är väl tilltagen och har ett bra vindskydd.
I standardutrustning ingår hydraulstyrning, självläns, 

stols- och pulpetöverdrag, fenderhållare, lanternor och dynor. 

Extrautrustning:
Fast tank 90 liter, 
Laminatdurk, solbädd, 
körkapell. Transport/
förvaringskapell

532CCwww.hrboat.com

Fakta

Längd  5,38 meter

Bredd  2,18 meter

Vikt utan motor  530 kg

Motor  70 - 115 hk

KATEGORI C

Testad av



Bowrider succén
HR 480BR är byggd på samma skrov som den beprövade 
storsäljaren HR 480SC. 5 personer åker vindskyddat bakom 
en väl tilltagen vindruta. Rymlig sittbrunn med justerbara 
stolar med fl ippuppfront. Flexibel lättrailad familjebåt med 
många användningsområden. Rikligt standardutrustad med 

vattenskidbåge, dynsats många förvaringsfack och riktig 

dörr fram till Bowdelen.

Extrautrustning:
Laminatdurk, körkapell,
hamn- och bowkapell. 
Dynsats fram.

480BR www.hrboat.com

Fakta

Längd  4,80 meter

Bredd  2,06 meter

Vikt utan motor 450 kg

Motor  50 - 80 hk

KATEGORI C  

Testad av



Styrpulpeten som är livfull och mångsidig
480sc

Extrautrustning: 
Körkapell, pulpetöver-
drag och laminatdurk, 
transport/förvarings-
kapell.

www.hrboat.com

Testad av

Fakta

Längd  4,80 meter

Bredd  2,06 meter

Vikt utan motor 420 kg

Motor  50 - 80 hk

KATEGORI C 

Njuter du av kraft och design och det bekymmersfria 
ägandet? HR 480sc är välbyggd och prisvärd. Den är 

lättdriven och tar sig snabbt upp till planing tack vare 

den geniala skrovformen. Båten uppför sig lugnt och 
stabilt i alla väder. Vi rekommenderar en långriggad 

motor i effektområdet 50 till 80 hk. 

Detta ger god prestanda också på längre och mer 

krävande turer. HR 480sc är byggd med särskild om-
sorg om detaljer, som verkligen tål att granskas. Vi har 

också eftersträvat smarta lösningar, som vi erbjuder som 

standard, exempelvis uppfällbart bord på styrbordssidan 

fram, 2 torra stuvfack och vattenskidbåge. 



460fi shing

Smidiga fi skebåten med stora ytor

Extrautrustning: 
Körkapell, pulpetöverdrag, dynsats, soldyna, 
fi skeplan med eller utan förvaring, stolar som 
kan monteras i aktern eller fören/fi skeplan, 
fäste för extramotor i aktern.

HR 460fi shing är förberedd för att enkelt 
kunna utrustas för 3 typer av fi ske:

www.hrboat.com

Testad av

Fakta

Längd  4,65 meter

Bredd  1,88 meter

Vikt utan motor  310 kg

Motor 25 - 50 hk

KATEGORI C

Vertikalfi ske – kan utrustas med stolar, 
frontmonterad motor, fi skeplan.

Trollingfi ske – särskilt utformade 
platser för djupriggar, kan utrustas med 
fäste för extra motor.

Spinnfi ske – stora öppna ytor, kan 
utrustas med fi skeplan så att även 
sittytan i fören kan användas för fi ske.

Med HR 460fi shing har vi överträffat oss själva 
med att bygga en båt där man får ännu mera båt för 
pengarna. Med ett lättdrivet stabilt skrov och enkla 
robusta lösningar. HR 460fi shing är en mycket bra 
”första båt” för den unga familjen men även en trevlig 
båt för de mer erfarna som vill ta med barnbarnen 
ut och fi ska. Båtens stora öppna ytor gör att båten 
passar bra för fi ske och transport men även sol- 
och badutfl ykter.

HR 460fi shing har rejäla fribord, regnlänsande durk, pollare 
och kraftiga längsgående rostfria räcken där man enkelt kan 
montera olika typer av extrautrustning. 3 stuvutrymmen, i 
aktern fi nns ett rejält utrymme med plats för dubbla bränsle-
tankar. I fören fi nns ett stuvutrymme anpassat för extrabatteri 
till frontmonterad elmotor. Standardutrustad med ruta, rutbåge, 

badstege, brandsläckare, non feedback styrning, inspektions-

lucka i fören för enkel montering av utrustning samt en praktisk 

igloobox som man enkelt kan ta med sig.



Testad avTestad av

Fakta

Längd  4,46 meter

Bredd  1,88 meter

Vikt utan motor 310 kg

Motor  25 - 50 hk

KATEGORI D 

442scwww.hrboat.com

HR 442sc ger dig mycket båt för pengarna. Vi erbjuder 

en båt som är svensktillverkad och med högsta kvalité.
HR 442sc är mångsidig och den fungerar lika bra till 

fi ske, utfl ykter som till vattensport. Plats för 5 personer. 
Den är lättdriven och extremt stabil för sin storlek. Den 
har regnlänsande durk. Rejäla fribord, kraftiga räcken, 

handtag och pollare i rostfritt stål. 3 rejäla stuv-
utrymmen, i aktern fi nns plats för 2 st trycktankar.
Standardutrustad med ruta och rutbåge, dynsats, 

lanternor, badstege, brandsläckare. 

Fräck kompakt styrpulpet

Extrautrustning: 
Körkapell, grått durklaminat, vattenskidbåge 
och pulpetöverdrag, transport-/förvaringskapell.



445STD 430STD

Åror eller motor

HR 445STD en allroundbåt med en skrovkonstruktion som liknar våra pulpetbå-
tars skrov, men ändå enkel och robust som våra övriga roddbåtar. Det breda skro-
vet med de höga friborden gör båten säker och trygg. Den stabila konstruktionen 
gör också att den kan bära en 20 hk fyrtaktsmotor med fartresurser strax över 
20 knop. Man skulle kunna kalla den en ”Motorroddbåt”.
Extrautrustning: Styrpulpet, vindruta, igloobox.

Prisvärd och välplanande

Fakta

Längd 4,30 meter  Bredd 1,58 meter  Vikt utan motor 150 kg  Motor 4 - 10hk

KATEGORI D

Fakta

Längd 4,45 meter  Bredd 1,70 meter  Vikt utan motor 180 kg  Motor 4 - 20 hk

KATEGORI D

Testad av

En rejäl roddbåt som även fungerar bra med motor. HR 430STD är en 
beprövad båt som har behållit sin popularitet under många år. Klinkbyggt 
skrov och utrustad med låsbart stuvfack med plats för en 25-liters tank.

Testad av

www.hrboat.com



392STD 330STD

Rymmer många

HR 392STD är mycket lätt att ro, även med full last, har god bärighet i sidled och är 

kursstabil. Den har låg vikt och är snabbgående med liten motor. Passar utmärkt 

för fritidsfi skaren och jägaren, klarar 4 personer, och planar bra med 2 personer och 
10 hk motor. Den nya modellen har högre fribord och är dessutom extremt stadig.

Fakta

Längd 3,92 meter  Bredd 1,53 meter  Vikt utan motor 95 kg  Motor 2 - 10 hk

KATEGORI D

Liten och lätt

Utmärkt som jolle och perfekt för ungdomar. HR 330STD har samma 

skrovform som de större modellerna och är lättplanande. Den väger 

65 kg och kan fraktas på biltaket.

Fakta

Längd 3,30 meter  Bredd 1,35 meter  Vikt utan motor 65 kg  Motor 2 - 4 hk

KATEGORI D

Testad av Testad av



Nyttig information
 Modell      
Längd i meter

 Bredd i meter
 Fribordshöjd (invändig) 

 Vikt utan motor (ca) 

 Antal personer

 Max hk
 Rigglängd

 Ankarbox   
  Badstege   
  Båge vid styrpulpet   
  Dynsats   

  Huvudströmbrytare   

  Körkapell   

  Lanterna   
  Torra stuvfack   

  Elektrisk länspump   
  Reglagekabel fot   

  Regnläns/självläns   

  Rostfritt grabbräcke   

  Styrkabel fot   
  Hydraulstyrning    

 Styrpulpet   
  V-form°   
  Vindruta   

  Åror     

 Fast tank               

  Kategori  

 Laminatdurk   
  Soldäck

 Vattenskidbåge

 Hertz marine Bluetooth stereo  
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430STD

4,30

1,58

0,48

150 kg

4

10

kort

1

6

8,5 fot

D

C = Båt lämpad för kust-
 farvatten och inomskärs
 med vindstyrkor upp till 
 13,8 m/sek.

D = Båt lämpad för skyddade 
 farvatten med vindstyrkor 
 upp till 7,9 m/sek.

x = Standard 

0 = Tillbehör

*  = Slang

Vad skall man tänka på när man väljer båt?
• Vad ska jag använda den till: Storlek, motor-  
 styrka, planande, pris och garantier?
• Först och främst skall man defi niera sina behov. 
 Är de likadana i dag som om några år?
• Vad skall båten användas till: Långa transport-
 sträckor på öppet vatten, färd på mindre 
 vattendrag i närheten av land, få passagerare   
 eller stor familj?

Varför ska du välja just en HR boat?
• Svensktillverkad med hög kvalitet.
�  Moderna och prisvärda båtar
•  Sjöegenskaper som inger trygghet och glädje
�  40 års erfarenhet av båtproduktion
�  3 års garanti på plastarbeten
•  Starkt och utbrett återförsäljarnät
•  Säkra leveranser med egna transporter

Genomtänkta konstruktioner

Vår ledstjärna är maximal fl ytvärdighet och 
sjösäkerhet. Därför har HR:s båtar inbyggt sä-
kerhetstänkande i både skrovform och detaljer. 
Skrovet görs i glasfi berarmerad polyester. Det
är utformat för att kunna vaka (dvs driva med 
vågorna) i grov sjö utan att ta in vatten (en viktig 
egenskap, om motorn skulle stanna). Skrovet 
driver också med litet motstånd och tar inte in 
vatten i grov sjö. Materialet, funktionen och 
detaljarbetet gör båten robust men också 
vacker att se på och den kommer att tåla 
hårda tag i många år.
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Vi märker alla HR-styrpulpets båtar med Securmark 
stöldmärkningssystem
Ett tusental mikromärken sprayas på dolda ställen i båten. På varje 
mikromärke fi nns en unik kod som kopplas till information om båt och 

ägare i Securmarks centrala databas. Stöldmärk-
ningen aktiveras med att båten registreras till dig som 
ägare. Aktiveringen är gratis! Att båten är stöldmärkt 
med Securmark framgår av varningsdekalerna. 

Vid ägarbyte är det enkelt att kontrollera ägarförhåll-
andet och att båten inte är stulen. Det gör att båten 
inte blir attraktiv att stjäla för vidareförsäljning.

Om båten har utombordsmotor rekommenderar vi att den också 
märks med Securmark stöldmärkning. 

Tala med din återförsäljare om motormärkning!

330STD

3,30

1,35

0,39

65 kg

1

4

kort

7 fot

D

Tre års fabriksgaranti på plastarbetet.

Samtliga båtar är certifi erade av

 

         3 ÅRS FABRIKSGARANTI PÅ HR-PRODUKTER
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Utvecklad och tillverkad i Sverige
HR Boat Sweden, även känt som Höga Rodd, är ett helsvenskt företag som 
sedan mitten på 70-talet tillverkar och säljer rodd-, styrpulpet- och cabinbåtar. 

Företaget har idag 25 anställda och 13 olika modeller som var och en på sitt 
sätt passar in på de krav och önskemål  Du som båtköpare ställer.

I den här broschyren och på vår hemsida kan du granska och jämföra våra 
båtar från den lilla lätta smidiga HR 330STD till stora rymliga HR 610CB. 

Vid vår anläggning i Laxå sker utveckling, tillverkning samt 
distribution till våra återförsäljare i Sverige, Norge och Danmark. 
Laxå ligger logistiskt rätt vid E20 mitt emellan Stockholm och 
Göteborg, distributionen sker med egna lastbilar utan omlastningar 
vilket ökar leveranssäkerheten och tryggheten för kunderna, som får 
sin båt i rätt tid och kvalité. 

Båtar i denna broschyr kan vara extrautrustade. Rätten till ändringar förbehålles, samt reservation för eventuella tryckfel.

HR boat webbshop – Öppet dygnet runt
Vi vill att du som ägare till en HR boat ska känna att du kan hitta allt för din båt, både information om hur den är 
konstruerad, hur man ska använda den, om du vill komplettera med utrustning eller om det är något som behöver 
repareras. På hemsidan har vi en webbshop som vi uppdaterar kontinuerligt. Där kan du beställa marina tillbehör och 
reservdelar till din båt snabbt och enkelt, du kan även kontakta någon av våra återförsäljare som också har möjlighet 
att beställa hem tillbehör via webbshopen. Återförsäljaren kan även hjälpa dig med montage eller eftermontering av 
utrustning. 

        

Gå in på www.hrboat.com och klicka dig vidare in på Webbshopen.

  MADE IN
SWEDEN
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Återförsäljare

w w w .hrboat.com

info@ hrboat.com

* All ev vinstskatt betalas av vinnaren, skicka in din bild senast 1 septem-
ber. Vinnaren utses av båtbyggarna på HR boat. Juryns beslut kan inte 
överklagas. Genom att delta i tävlingen samtycker du att bilderna får 
användas fritt av HR boat och kan komma att publiceras i egna sociala 
kanaler, hemsidan samt de årliga HR-katalogerna.

* För att kunna vinna måste du själv äga rättigheterna till bilderna du 
skickar in och personerna som är identifi erbara på bilden måste ha gett 
sitt samtycke till att vara med på bilden och även fototävlingen. 

*  Du är över 18 år eller har målsmans tillstånd att delta.

*  Priset kan inte bytas mot kontanter.

Vinn valfria båttillbehör* från vår webbshop 
till ett värde av 5000!
För oss båtfolk är den svenska sommaren en riktig pärla. Vi delar gärna 

med oss med härliga sommarbilder från vår horisont, men vi tror att ni 

har möjlighet att ta de riktigt fi na sommarbilderna.  

� Ta ett foto på er HR boat i sitt rätta element

� För Instagram, följ sidan samt tagga 

#hrboatsweden när ni lägger upp fotot.

� För Facebook, gilla sidan och lägg upp en bild på 

det inlägg som vi skapar när säsongen drar igång.

� Skicka in ert bidrag innan 1:a september

FOTOTÄVLING 2021


