ENR IC H YOU R L IF E

Modellprogram 2019
Båtar för nordiska vatten

70 år
1949 –2019

1

E NRICH Y O UR LIFE

MO DEL LPROGR AM 2019
F-LINE

Ryds 448 Sport................................................................... 4
Ryds 488 Sport................................................................... 5
Ryds 488 Twin.................................................................... 6
Ryds 548 Sport................................................................... 7
Ryds 548 Mid C................................................................. 9
Ryds 548 Duo.................................................................. 10
Ryds 628 Sport................................................................. 11
Ryds 628 Mid C............................................................... 12
Ryds 628 Duo.................................................................. 13
Ryds 628 DC.................................................................... 14
S-LINE

Ryds 23 DC S-line............................................................. 16
Ryds 23 WA S-line............................................................ 17
BASIC

Ryds 438 BF..................................................................... 20
Ryds 486 BF..................................................................... 21
Ryds 398......................................................................... 24
Ryds 425......................................................................... 24
Ryds 390......................................................................... 25
Ryds 465 R...................................................................... 26
Ryds 535 DL..................................................................... 26

Ryds Båtar AB
Strandvägen 4, SE-362 56 Ryd, Sweden
Tel int +46 459 397 00, Tel 0459-397 00
www.ryds.se

Vi reserverar oss för ev. tryckfel. Produktion: Roxx Communication Group AB, www.roxx.se. Tryck: Åtta45, 2019.

2

Innovation
och nyfikenhet
sedan 1949

70 år
19 4 9 – 2 01

9

Ryds firar i år 70 år. Under alla dessa år har företaget präglats av
en och samma sak: nyfikenhet! Vid starten var Ryds ett fritidsföretag.
Under 40-talet fick människor i Sverige tillgång till lagstadgad semester.
Två hela veckor som behövde fyllas med fritidsaktiviteter och Ryds var
inte sena med att möta upp delar av det behovet! Under de första åren
sålde, och i vissa fall även tillverkade, vi allt från skridskor till pilbågar och
kanoter. Under 60-talet började vi med vår båttillverkning och vi satte oss
genast i framkant genom att ta fram båtar av plast. Båtar som inte kunde
ruttna, som var underhållsfria och täta.
Vi har aldrig ryggat inför utmaningar och sedan dryga 20 år tillbaka använder vi den mest miljövänliga tillverkningsmetoden för plastbåtar som
finns att tillgå. Injiceringstekniken går kortfattat ut på att vi formgjuter
båtarna. Detta har minskat utsläppen enormt och värdena ligger långt
under gränsnivåerna. Att vi på detta sätt kan tillverka båtar utan att vare
sig miljön eller våra medarbetare behöver riskera sin hälsa är oerhört
viktigt för oss. Vår unika teknik ger förstås också en nytta för dig som
kund i slutändan – båtarna är styva och lätta vilket medför du kan få upp
bra fart även med en mindre motor.
Vi är inte rädda för att testa nya saker och nästa utmaning ligger i att
utveckla en styrpulpetbåt med eldrift till ett rimligt pris. Med en eldriven
motorbåt hoppas vi kunna minska utsläppen och öka naturupplevelsen.
Vi har alltid strävat efter att, med vår planets välbefinnande i åtanke, ge
våra kunder ett aktivt och bekvämt fritidsliv – utan att göra det minsta
avkall på kvaliteten. De kommande 70 åren kommer vi att fortsätta på
vår inslagna väg.
Vi tar med oss vår nyfikenhet och vår miljöomsorg in i framtiden!
Tom Kühne, VD

Våra bästa tips inför ditt båtköp
Det viktigaste att tänka på är hur du kommer att använda båten – och var.
Ska den främst användas i en insjö eller vid kusten? Ska barnen åka wakeboard bakom
båten eller kommer du främst puttra runt och fiska? Användningsområdet är
avgörande för hur stark motor du behöver. När vi vet dina specifika behov hjälper vi dig
via våra återförsäljare att hitta den optimala båten!
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F-LINE

Ryds 448 Sport

Specifikation
Längd

448 cm

Bredd:

192 cm

Vikt:

320 kg

Höjd:

150 cm

Max antal personer:
Motor rek:
Max motorvikt:
CE kategori:
Fart:

Standardutrustning
Vajerstyrning, LED Lanternor, regnläns, bad/räddningsstege, förberedd Garmin, låsögla klass 3,
Smarcraft SC 1000 system tach, instrumentpanel, brandsläckare, pulpetöverdrag.
Extrautrustning, se prislistan.
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5
40-50 hk
115 kg
D
28-33 knop

Bränsleförbrukning:

0,4 l/d

Bränsletank:

25 liter

F-LINE

Finns även i blå

Ryds 488 Sport

Specifikation
Längd

488 cm

Bredd:

192 cm

Vikt:

370 kg

Höjd:

158 cm

Max antal personer:
Motor rek:
Max motorvikt:
CE kategori:
Fart:

5
40-60 hk
115 kg
C
28-33 knop

Bränsleförbrukning:

0,4 l/d

Bränsletank:

25 liter

Standardutrustning
Vajerstyrning, LED Lanternor, regnläns, bad/räddningsstege, förberedd Garmin, låsögla klass 3,
Smarcraft SC 1000 system tach, instrumentpanel, brandsläckare, tamp/ankarboxar, badplattformar, dynsats, styrpulpetsöverdrag.
Extrautrustning, se prislistan.
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F-LINE

Finns även i karbongrå orange

Ryds 488 Twin

Specifikation
Längd

488 cm

Bredd:

192 cm

Vikt:

370 kg

Höjd:

158 cm

Max antal personer:
Motor rek:
Max motorvikt:
CE kategori:
Fart:

Standardutrustning
Vajerstyrning, LED lanternor, regnläns, bad/räddningsstege, förberedd Garmin, låsögla
klass 3, Smarcraft SC 1000 system tach, brandsläckare, tamp/ankarboxar, badplattformar,
dynsats, pulpetöverdrag.

PRISBELÖNTA RYDS BÅTAR!

Extrautrustning, se prislistan.
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Plats för logotyper olika awards. Allt från...... til..................!

5
40-60 hk
115 kg
C
28-33 knop

Bränsleförbrukning:

0,4 l/d

Bränsletank:

25 liter

F-LINE

Finns även i blå

Ryds 548 Sport

Specifikation
Längd:

543 cm

Bredd:

218 cm

Vikt:

540 kg

Höjd:

175 cm

Max antal personer:
Motor rek:
Max motorvikt:
CE kategori:
Fart:
Bränsle förbrukning 20/30kn:
Bränsletank:

5
60-100 hk
185 kg
C
30-36 knop
0.62/0,80 l/d
25/ 82 liter

Standardutrustning
Hydraulstyrning, LED lanternor, regnläns, bad/räddningsstege, förberedd Garmin, länspump el,
låsögla klass 3, brandsläckare, tamp/ankarboxar, badplattformar, instrumentpanel, Nmea 2000
instrument, dynsats, pulpetöverdrag.
Extrautrustning, se prislistan.
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Visste du att …
…Ryds är det andra mest eftersökta båtmärket på
Blocket sedan ett par år tillbaka? Detta innebär att
det finns en stor andrahandsmarknad för din båt!

F-LINE

Finns även i karbongrå orange

Ryds 548 Mid C

Specifikation
Längd:

543 cm

Bredd:

218 cm

Vikt:

570 kg

Höjd:

183 cm

Max antal personer:
Motor rek:
Max motorvikt:
CE kategori:
Fart:
Bränsle förbrukning 20/30kn:
Bränsletank:

5
60-100 hk
185 kg
C
30-36 knop
0.62/0,80 l/d
25/82 liter

Standardutrustning
Hydraulstyrning, LED lanternor, regnläns, bad/räddningsstege, förberedd Garmin, länspump el,
låsögla klass 3, brandsläckare, tamp/ankarboxar, badplattformar, instrumentpanel, Nmea 2000
instrument, dynsats, pulpetöverdrag.
Extrautrustning, se prislistan.
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F-LINE

Ryds 548 Duo

Specifikation
Längd:

543 cm

Bredd:

218 cm

Vikt:

600 kg

Höjd:

175 cm

Max antal personer:
Motor rek:
Max motorvikt:
CE kategori:
Fart:
Bränsle förbrukning 20/30kn:
Bränsletank:

Standardutrustning
Hydraulstyrning, LED lanternor, regnläns, bad/räddningsstege, förberedd Garmin, länspump el,
låsögla klass 3, brandsläckare, tamp/ankarboxar, badplattformar, instrumentpanel, Nmea 2000
instrument, dynsats, hamnkapell, kapelldörr.
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Extrautrustning, se prislistan.

5
60-100 hk
185 kg
C
30-36 knop
0.62/0,80 l/d
25/82 liter

F-LINE

Ryds 628 Sport

Specifikation
Längd:

625 cm

Bredd:

234 cm

Vikt:

690 kg

Höjd:

184 cm

Max antal personer:
Motor rek:
Max motorvikt:
CE kategori:
Fart:
Bränsle förbrukning 20/30kn:
Bränsletank:

6
80-115 hk
210 kg
C
30-40 knop
0.66/0,85 l/d
82 liter

Standardutrustning
Hydraulstyrning, fast tank 82 l, LED lanternor, regnläns, bad/räddningsstege, förberedd Garmin,
länspump el, låsögla klass 3, brandsläckare, tamp/ankarboxar, badplattformar, instrumentpanel,
Nmea 2000 instrument, dynsats, pulpetöverdrag.
Extrautrustning, se prislistan.
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F-LINE

Ryds 628 Mid C

Specifikation
Längd:

625 cm

Bredd:

234 cm

Vikt:

720 kg

Höjd:

192 cm

Max antal personer:
Motor rek:
Max motorvikt:
CE kategori:
Fart:
Bränsle förbrukning 20/30kn:
Bränsletank:

Standardutrustning
Hydraulstyrning, fast tank 82 l, LED lanternor, regnläns, bad/räddningsstege, förberedd Garmin,
länspump el, låsögla klass 3, brandsläckare, tamp/ankarboxar, badplattformar,
instrumentpanel Nmea 2000 instrument, dynsats, pulpetöverdrag, stolsöverdrag.
Extrautrustning, se prislistan.
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6
80-150 hk
210 kg
C
30-44 knop
0.66/0,85 l/d
82 liter

F-LINE

Ryds 628 Duo

Specifikation
Längd:

625 cm

Bredd:

234 cm

Vikt:

750 kg

Höjd:

186 cm

Max antal personer:
Motor rek:
Max motorvikt:
CE kategori:
Fart:
Bränsle förbrukning 20/30kn:
Bränsletank:

6
80-150 hk
210 kg
C
30-44 knop
0.66/0,85 l/d
82 liter

Standardutrustning
Hydraulstyrning, fast tank 82 l, LED lanternor, regnläns, bad/räddningsstege, förberedd Garmin,
länspump el, låsögla klass 3, brandsläckare, tamp/ankarboxar, badplattformar,
instrumentpanel Nmea 2000 instrument, dynstas, hamnkapell, kapelldörr.
Extrautrustning, se prislistan.
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F-LINE

Ryds 628 DC

Specifikation
Längd:

625 cm

Bredd:

234 cm

Specifikation

186 cm

Vikt:
Max antal personer:
Motor rek:
Max motorvikt:
CE kategori:
Fart:
Bränsle förbr. 20/30kn:
Bränsletank:

Standardutrustning
Hydraulstyrning, exklusiv läderratt, fast tank 150 l, brandsläckare, länspump el, bad/räddningsstege,
tamp/ankarboxar, Garmin 72cv Plus, skylight till ruffen, pulpit, vindrutetorkare, LED-lanternor, matta/
laminat/EVA sittbrunn, badplattform, Quickdrain sittbrunn, LED courtesy light, justerbar förarstol,
bord, soldynor akter, kapell, dynor + matta kabinen, taklampa, läslampor, 12 V-uttag.
Extrautrustning, se prislistan.
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900
6
115–150 hk
210 kg
C
35–43
0.66/0,85 l/d
150 liter

S-LINE

Ryds 23 DC S-line
En elegant och väl utrustad daycruiser med en rymlig kabyss med
sovplatser för två personer. Komplett pentry. Elektroniskt reglage.
Teakdurk och badbrygga med ankarspel. Ryds 23-fotsskrov är
lättdrivet och säkert i alla vatten. Utrustad med Mercurys helt nya
V6-motor på 4,5 liter, 250 hk.

Standardutrustning
Hydraulstyrning, LED lanternor, regnläns, bad/räddningsstege, länspump el, Garmin 72CV,
Fusion 205 bluetooth, el reglage, +12V uttag, låsögla klass 3, brandsläckare, tamp/ankarboxar,
badplattform, instrumentpanel, Nmea 2000 instrument, system link varvräknare, komplett pentry,
kylskåp 50L, U-soffa sittbrunn, soldynsats, kapell, fenderhållare, 4 x fender, flagga/flaggstång,
teakdurk, toalett Porta Potti, trimplan, ankarspel, vindrutetorkare.
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Specifikation
Längd:

730 cm

Bredd:

245 cm

Vikt:

1800 kg

Höjd:

215 cm

Antal passagerare:
Motor:
Fart:
Bränsleförbrukning:

5
Mercruiser V6 4,5L 250 hk
43 knop
1,1/1,35 l/d

Bränsletank:

150 liter

CE-kategori:

C

S-LINE

Ryds 23 WA S-line
Denna topputrustade walkaround är en av våra största succéer.
En tuffing i alla avseenden. Starkt, stabilt och lättdrivet skrov.
Två personer sover bekvämt. Komplett pentry. Elektroniskt
reglage. Teakdurk och badbrygga med ankarspel. Utrustad med
Mercurys helt nya V6-motor på 4,5 liter, 250 hk.

Specifikation
Längd:

730 cm

Bredd:

245 cm

Vikt:

1800 kg

Höjd:

290 cm

Antal passagerare:
Motor:
Fart:
Bränsleförbrukning:

5
Mercruiser V6 4,5L 250 hk
43 knop
1,1/1,35 l/d

Bränsletank:

150 liter

CE-kategori:

C

Standardutrustning
Hydraulstyrning, LED lanternor, regnläns, bad/räddningsstege, länspump el, Garmin 72CV,
Fusion 205 bluetooth, el reglage, +12V uttag, låsögla klass 3, brandsläckare, tamp/ankarboxar,
badplattform, instrumentpanel, Nmea 2000 instrument, system link varvräknare, komplett pentry,
U-soffa sittbrunn, kapell, fenderhållare, 4 x fender, flagga/flaggstång, teakdurk, toalett Porta Potti,
trimplan, ankarspel, vindrutetorkare.
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Nevotex

Production
- allt ifrån sömnad
till montering, för
både stora och
små projekt.

nevotex.se/production

Vi hjälper dig med
din finansiering.
Tala med din säljare av Ryds
båtar om finansiering
genom Wasa Kredit.

wasakredit.se

Active Trim för en skönare upplevelse
Active Trim är standard på Mercury utombordsmotorer F80 och större
• Bättre gångläge
• Spar bränsle
• Ger en mer behaglig färd
Dessutom har Mercury startspärr som standard på F40 och större
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BASIC

BIG FISH

Smidiga båtar för fiske och transport
En serie oömma båtar för alla som vill tillbringa en stund på sjön.
De perfekta båtarna för fritidsfiske och transport.
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BASIC

Ryds 438 BF
Styrpulpetbåt med med mittkonsol för fiske och transport.
Kan kompletteras med kastdäck och fiskestol.

Specifikation
Längd:

435 cm

Bredd:

186 cm

Fribord:
Vikt:
Max antal personer:
Motor rek:
Max motorvikt:
CE kategori:
Fart:

Standardutrustning
Universalfäste, räcken, 12 volts uttag
Extrautrustning såsom ruta, rutbåge se prislistan.
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56 cm
290 kg
5
20–25 hk
80 kg
C
20 knop

BASIC

Ryds 486 BF
Vår största modell av BF-båtarna.

Specifikation
Längd:

485 cm

Bredd:

203 cm

Fribord:

59 cm

Höjd:

150 cm

Vikt:

400 kg

Max antal personer:
Motor rek:
Max motorvikt:
CE kategori:
Fart:

5
30–50 hk
125 kg
C
25 knop

Standardutrustning
Universalfäste, räcken,12 volts uttag, räddningsstege, brandsläckare, självläns
Extrautrustning såsom ruta, rutbåge, extra stuvlåda, se prislistan.
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BASIC

Tillbehör
Praktiska och smarta tillbehör som universalhållare
och fiskestol gör ditt båtliv bekvämt och enkelt.
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BASIC

Vi tillverkar originalkapell för Ryds
samt till de flesta andra båttyper!
Klåva hamnväg 13 • 475 42 Hönö • Tel: 031-96 51 13
info@eliassons.com • www.eliassons.com

ww w.euroresins.com

Din expert på termoplast
Vakuumformning ger mycket stora möjligheter för design och geometriska lösningar.
Vår metod är utvecklad för större produkter i små och medelstora serier.
Akryl är ett starkt material med hög väder- och UV-beständighet. Vi bearbetar akryl med
bland annat laserskärning, fräsning och limning samt varm- och vakuumformning.

Opido Plast AB Industrigatan 7, SE-341 50 Lagan Tel. + 46 (0)372-668 50 www.opido.se
Member of SP Group
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BASIC

Ryds 390
Liten smidig roddbåt lämplig för fiske och utflykter. Enkel att ro eller med motor upp till 4 hk.

Specifikation
Längd:

394 cm

Bredd:

152 cm

Vikt:

90 kg

Fribord:

42 cm

Max antal personer:
Motor rek:
Max motorvikt:
Fart:
CE kategori:

3
4 hk
25 kg
5 knop
D

Standardutrustning
Åror 240 cm, årklykor, årtullar.

Ryds 398
Vacuuminjicerad roddbåt med löstagbar sittoft. Lämplig för fiske och utflykter.
Enkel att ro eller med motor upp till 6 hk.
Specifikation
Längd:

398 cm

Bredd:

152 cm

Höjd:

44 cm

Vikt:

97 kg

Max antal personer:
Motor rek:
Max motorvikt:
CE kategori:
Fart:
Standardutrustning
Åror 240 cm, årklykor, årtullar.
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4
6 hk
25 kg
D
6 knop

BASIC

Ryds 425
Liten smidig båt med köl. Lättdriven och enkel att ro. En idealisk båt för kortare fisketurer och utflykter.

Specifikation
Längd:

425 cm

Bredd:

165 cm

Vikt:

160 kg

Fribord:
Max antal personer:

44 cm
4

Motor rek:

10 hk

Max motorvikt:

38 kg

Fart:
CE kategori:

15 knop
D

Standardutrustning
Åror 270 cm, årklykor, årtullar.

Ryds 465 R
En modern roddbåt/utombordare. Öppen, stabil och tillförlitlig med generösa, låsbara stuvutrymmen
och välplanerade ytor för packning och fiskeutrustning.
Specifikation
Längd:

465 cm

Bredd:

175 cm

Vikt:

175 kg

Fribord:
Max antal personer:
Motor rek:
Max motorvikt:
Fart:
CE kategori:

55 cm
5
15 hk
52 kg
18 knop
D

Standardutrustning
Åror 270 cm, årklykor, årtullar.
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BASIC

Ryds 535 DL
Styrpulpetbåt med med mittkonsol och vridbara sportstolar. En stabil och mycket sjösäker båt som är byggd att klara
såväl höga krav som tuffa förhållanden. Båtens höga fribord bidrar till extra trygghet ombord när sjön går hög.
Specifikation
Längd:

535 cm

Bredd:

215 cm

Vikt:

550 kg

Fribord:
Max antal personer:
Motor rek:
Max motorvikt:
Fart:
CE kategori:
Standardutrustning
Vindskärm, rutbåge, lanternor, regnläns,
bad/räddningsstege, låsögla klass 3, brandsläckare, pulpit/sidoräcke

Extrautrustning, se prislistan.
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75 cm
6
60 hk
113 kg
29 knop
C

Njut mer av sjölivet
i Sveriges mest helgjutna båt
Glasfiberarmerad plast är ett supermaterial med mycket lång
livslängd och väl beprövat i båtkonstruktioner. Vi på Ryds har dessutom en ytterst unik tillverkningsmetod. En av få i Europa om att
vacuum-injicera våra båtar (en slags gjutning) i hårda formar.

Hur då helgjuten?
I en sluten process sugs plasten in i den
extra täta armeringen av glasfiber i precisions
tillverkade hårda formar. Resultatet blir perfekt,
starkare, sidenblankt, med exakta mått överallt.
Skrovet väger mindre p.g.a. precisionen och
ingjutna balkar ger extrem formstabilitet och
inga skarvar.
Varför helgjuten?
Vacuuminjiceringen ger vid tillverkningen
dramatiskt lägre utsläpp av styren, en åttondel
jämfört med vid normal tillverkning. Det skonar

miljön och du får en bättre, lättare (kräver mindre trailer) och hållbarare båt med exceptionellt
släta ytor, som ger minimal friktion mot vattnet.
Du får samma fart och lägre utsläpp med en
mindre, bränslesnålare motor, eller mer fart för
pengarna om du så vill.
Vad menar vi med en helgjuten båt?
Prestanda, funktion, komfort och säkerhet.
Det är våra ledord när vi utvecklar och tillverkar
Sveriges mest köpta familjebåt.
– Varsågod! Helgjuten sjöglädje i ordets alla
bemärkelser.

ENRICH YOUR LIFE

Dennis Persson

Staffan Johansson

Försäljare, Kode Marin & Maskin
dennis@kodemarin-maskin.se

Försäljare, Kode Marin & Maskin
staffan@kodemarin-maskin.se

Därför gör Rydsförsäkringen
skillnad för dig.

Vi har över 30 års erfarenhet av Rydsbåtar och vet vilken försäkring som krävs. Rydsförsäkringen från
Svedea innehåller allt som ska vara med i en bra försäkring – dessutom till ett riktigt vettigt pris. Svedea
har vi arbetat med sedan de startade och har alltid haft en nära och bra relation. Det visar sig tydligt när en
skada inträffar, som vi gemensamt kan hantera snabbt och smidigt. Därför gör Rydsförsäkringen skillnad
för dig som båtägare. Jämför gärna med andra bolag.

