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Agapi 950 är en högpresterande men ändå lätt och 
bränsleeffektiv familjebåt som passar ett modernt båtliv 
med nya krav. Agapi kombinerar RIB-konceptet med en 
modern och intelligent svensk design där resultatet är en 
båt, i en egen klass, som öppnar upp en ny dimension 
av frihet. En genomtänkt konstruktion, produktion och 
logistik kombinerat med hög bränsleeffektivitet innebär 
signifikanta lägre ägarkostnader jämfört med närmaste 
konkurrenter.

Agapi 950 är byggd med lättviktsteknologi och kolfiber 
vilket ger en mycket lätt båt och innebär en mycket låg 
bränsleförbrukning. Båten kan fås med singelmontage, 
dubbelmontage eller inombordare.

RIB-teknologin (Rigid Inflatable Boat) gör 950:an fantas-
tiskt trygg, rolig att köra och enkel att hantera oavsett vä-

der och fart. Med sina drygt 32 fot passar båten även för 
de öppna haven och de unika köregenskaperna består 
även med maxlast vilket innebär upp till 12 personer.

Agapi 950 kan trailas med en större SUV, t.ex BMW X5 
eller Audi Q7 och E-kort. Båt och trailer är anpassade för 
varandra så sjösättning och upptagning är förvånansvärt 
enkelt vilket öppnar upp fantastiska möjligheter.

Med dess flexibilitet, hanterbarhet, sjöduglighet och låga 
bränslekostnader passar Agapi 950 även professionella 
användare och skärgårdspendlare. En intelligent och 
modern svensk design har skapat en fantastisk upple-
velsebåt med stora sociala ytor och solbäddar samtidigt 
som den erbjuder både komfort och omtanke för familjen 
under båtsemestern med upp till sex bäddar och toalett.

En ny dimension av frihet

Nyckelfakta

För oss handlar båtlivet om en enda sak – frihet. Agapi 
har skapat en ny typ av bekymmersfritt båtliv och utmanar 
den traditionella synen på båtägande. Det är därför vi har 
tagit ut en ny kurs för design och tillverkning av högpres-
terande, bränsleeffektiva familjebåtar med en oslagbar 
mobilitet.

Glöm bottenmålning, båtplats och nattvaktande. Att äga 
båt skall vara roligt och bekymmersfritt. Därför finns Agapi 
Services. Från enstaka tjänster till ett ”All-Inclusive” paket 
där vi har fullservicevarv som tar hand om båten. Här finns 
t.ex sommarplats mitt i city, motorservice, vinterförvaring, 
hyra av trailer. Lättare kan båtägandet inte bli.

Längd med uppblåsta tuber:     10 m
Breddmed uppblåsta tuber:     3,06 m
Djupgående:     0,45 m
Tubdiameter för:     300 mm
Tubdiameter akter:     550 mm
Vattentank:     90 liter
Vikt utan motor från:    2200 kg
Toppfart:     55 knop

Utombordare enkelmontage
Rek total motorstyrka:     350 hk
Bränsletank:     300-480 liter
Vikt med motor & trailer från:    3100 kg

Utombordare dubbelmontage
Rek total motorstyrka:     2 x 300 hk
Bränsletank:     2 x 240 liter
Vikt med motor & trailer från:    3400 kg

Inombordare
Rek total motorstyrka:     370 hk
Bränsletank:     300-480 liter
Vikt med motor & trailer från:    3300 kg

Agapi är mycket mer än bara äga en båt. Agapi är ett unikt koncept där vi brinner för maximal frihet till sjöss. Vi söker ständigt inspiration hos oss själva, våra 
kunder och i andra branscher. Dels för att ständigt förbättra våra båtar, men också för att utveckla nya ägarlösningar och serviceerbjudanden. Med vårt koncept 
flyttar vi fokus – från besvärliga ägarfrågor och arbetet med underhåll och service till att uppleva och glädjas åt båtlivet. Vi är inte ensamma. Denna livsstil delar 
vi med dagens mer krävande båtägare och en ny generation båtägare. Det ska vara enkelt och befriande att ha båt. Och det ska vara avkopplande och kul!


