
H E L S V E I S E T  A L U M I N I U M S B ÅT E R



En Kimple aluminiumsbåt 
er en trygg og sikker 
investering

Stabile båter med gode sjøegenskaper.
Båter fra Kimple har et unikt skrog som g jør de både lettplanende og stabile.
Et profilert og helsveiset skrog med forsterkninger i kjøl g jør båtene sterke og stive, 
som g jør at de tåler slag i sjøen. I tillegg har skroget sidekjøler som g jør båtene 
meget stabile og hindrer sprut fra sjøen. 

CE-sertifisering garanterer oppfylte sikkerhetskrav.
Alle modeller fra Kimple som importeres til europeiske land er CE-sertifisert av 
europeiske autoriserte sertifiseringsorgan. Dette garanterer at båtene oppfyller 
samtlige sikkerhetskrav som er relevant for respektive båtmodeller.

Helsveisede båter av marinealuminium gir holdbarhet.
Alle Kimple sine båter er laget av sjøbestandig marinealuminium. Marinealuminium 
er en legering med bra egenskaper for bruk i maritimt miljø. Denne er seig, sterk og 
korroderer mindre og tåler utmatting bedre enn ren aluminium. Dessuten er den 
lett å bearbeide, lett å sveise, og dermed lett å reparere. Båtene er helsveisede, noe 
som g jør båtene sterkere enn båter som er skrudd, naglet eller limt.

Lang livstid med selvreparerende materiale.
En aluminiumsbåt har lang livstid og krever stort sett ikke noe vedlikehold bortsett 
fra en enkel vask om båten er skitten. Aluminium beskyttes av en tynn hinne alu-
miniumoxid som dannes automatisk ved kontakt med syre/luft. 
Aluminiumoxiden g jenopprettes om du skulle få en ripe, og forhindrer ytterligere 
korrosjon. Aluminium reparerer seg selv momentant. Lang livstid og minimalt 
vedlikehold er resultatet.

Gjenvinning av aluminiumsbåter.
Aluminiumsbåter fra Kimple er nesten 100 % g jenvinningsbare. Aluminium er 
et av våre vanligste materiale, og energikostnaden for framstilling av g jenvunnet 
aluminium er vesentlig lavere enn framstilling av nytt materiale. Aluminiumsbåter 
er det beste valget for miljøet.

Lettplanede båter gir lave driftsutgifter.
Kimple sine båter har lavt drivstofforbruk takket være lav vekt og en skrogform som 
g jør at de planer lett. Dette g jør også at du trenger mindre og rimeligere motor 
enn på tradisjonelle båter. Dette g jør aluminium til det klare valget både når det 
g jelder økonomi og miljø. www.kimple.no



Liten, lett og 
forbløffende stabil 
aluminiumspram

330 ANGLER

330 Angler er en utmerket aluminiumsbåt til 
hyttebruk, jakt og fiske. Prammen er en liten 
og lett båt, som enkelt kan håndteres av 1 
person. 

Dette er en flatbunnet båt som kan legges på 
tak av bil eller vanlig tilhenger for transport. 
Båtens flate bunn g jør den meget stabil og 
prammen kommer lett fram på grunt vann.

Prammen er en enkel og billig løsning for å 
komme seg raskt utpå vannet. Like lett å hånd-
tere som kano, men betydelig mer stabil og 
med mye bedre plass. 

Båten er bygget i miljøvennlig sjøbestandig 
marinealuminium. Toftene er fylt med flyte-
middel som g jør at båten holder seg flytende 
om den skulle fylles med vann.

Maks last:
Maks motor:
Akterspeil:
Skrogtykkelse:

Maks last:
Maks motor:
Akterspeil:
Skrogtykkelse:

Lengde:
Bredde:
Vekt:
Personer: 

Lengde:
Bredde:
Vekt:
Personer: 

220 kg
6 hk
Kort stamme
1,4 mm

215 kg
8 hk
Kort stamme
1,4 mm

3,30 m
1,16 m
Ca. 40 kg
Maks 2 personer

3,00 m
1,42 m
Ca. 60 kg
Maks 2 personer

VEIL. PRIS: 12 900 KR
FRAKTTILLEGG KAN FOREKOMME FRA FORHANDLER

Åregaf lerBærehåndtak

Båten er CE-merket kategori D. 
«Beskyttende farvann» 
Båter konstruert for turer på 
mindre sjøer, floder og kanaler 
der vindstyrken kan være opp til 
og med 4 (beaufortskalaen) og 
med en signifikant bølgehøyde på 
opp til og med 0,5 m.

Ant isk l i S i t teunder lag

Jolle for store 
og små

300 CATCH

300 Catch er den minste båten i Catch 
serien, men er til tross for sine 10 fot en 
fysisk stor båt med god plass og stabilitet.  
Passer bra som robåt eller med motor 
opptil 8 hk.

Catch serien kjennetegnes av et 
helsveiset og profilert skrog, samt for-
sterkninger i kjøl og langs sidene. Dette 
g jør båtene sterke, solide og motstands-
dyktige mot slag og kontakt med stener 
osv. Det kraftige helsveisete og planende 
skroget g jør også at Kimple sine båter 
tåler litt større motorer enn tilsvarende 
båter. 

Båten er bygget i miljøvennlig sjø-
bestandig marinealuminium. Toftene er 
fylt med flytemiddel som g jør at båten 
holder seg flytende om den skulle fylles 
med vann.

VEIL. PRIS: 16 900 KR
FRAKTTILLEGG KAN FOREKOMME FRA FORHANDLER

Antisk l i Åregaf lerSitteunder lag Bærehåndtak

Båten er CE-merket kategori D. 
«Beskyttende farvann» 
Båter konstruert for turer på 
mindre sjøer, floder og kanaler 
der vindstyrken kan være opp til 
og med 4 (beaufortskalaen) og 
med en signifikant bølgehøyde på 
opp til og med 0,5 m.

Fortøyningsfeste 



Åregaf ler Bærehåndtak Fortøyningsfeste 

Vår letteste 
aluminiumsbåt

370 TROUT

370 Trout er en prisgunstig aluminiums-
båt med v-bunnet skrog. Dette er en 
solid båt som kan trekkes på land over 
sand, stein og fjell. Toftene er fylt med 
flytemiddel som g jør at båten holder seg 
flytende om den skulle fylles med vann. 

370 Trout passer fint som robåt eller 
med en motor opptil 10 hk. Med en vekt 
på kun 58 kg går den bra selv med små 
motorer, og passer perfekt til bruk med 
en elektrisk motor. Båten planer normalt 
med 5 hk med en eller to personer.  

Båten er bygget i miljøvennlig sjø-
bestandig marinealuminium. Toftene er 
fylt med flytemiddel som g jør at båten 
holder seg flytende om den skulle fylles 
med vann. 370 Trout er vår letteste,
rimeligste og enkleste 12 fot med 
v-bunn.

VEIL. PRIS: 17 900 KR
FRAKTTILLEGG KAN FOREKOMME FRA FORHANDLER

Lengde:
Bredde:
Vekt:
Personer: 
Maks last:
Maks motor:
Akterspeil:
Skrogtykkelse:

3,70 m
1,50 m
Ca. 58 kg
Maks 4 personer
400 kg
10 hk
Kort stamme
1,4 mm

Båten er CE-merket kategori D. 
«Beskyttende farvann» 
Båter konstruert for turer på 
mindre sjøer, floder og kanaler 
der vindstyrken kan være opp til 
og med 4 (beaufortskalaen) og 
med en signifikant bølgehøyde på 
opp til og med 0,5 m.

Liten, lett og 
forbløffende stabil 
aluminiumspram

370 ANGLER

370 Angler er en utmerket aluminiumsbåt til 
hyttebruk, jakt og fiske. Prammen er en liten 
og lett båt, som enkelt kan håndteres av 1 
person. 

Dette er en flatbunnet båt som kan legges på 
tak av bil eller vanlig tilhenger for transport. 
Båtens flate bunn g jør den meget stabil og 
prammen kommer lett fram på grunt vann.

Prammen er en enkel og billig løsning for å 
komme seg raskt utpå vannet. Like lett å hånd-
tere som kano, men betydelig mer stabil og 
med mye bedre plass. 

Båten er bygget i miljøvennlig sjøbestandig 
marinealuminium.  Toftene er fylt med flyte-
middel som g jør at båten holder seg flytende 
om den skulle fylles med vann.

Åregaf ler Bærehåndtak

VEIL. PRIS: 13 900 KR
FRAKTTILLEGG KAN FOREKOMME FRA FORHANDLER

Båten er CE-merket kategori D. 
«Beskyttende farvann» 
Båter konstruert for turer på 
mindre sjøer, floder og kanaler 
der vindstyrken kan være opp til 
og med 4 (beaufortskalaen) og 
med en signifikant bølgehøyde på 
opp til og med 0,5 m.

Ant isk l i S i t teunder lag

KNOP
Maks last:
Maks motor:
Akterspeil:
Skrogtykkelse:

Lengde:
Bredde:
Vekt:
Personer: 

335 kg
8 hk
Kort stamme
1,4 mm

3,70 m
1,16 m
Ca. 44 kg
Maks 3 personer



Lett og solid 
aluminiumsbåt med 
gode sjøegenskaper

365 CATCH

365 Catch veier kun 65 kg og løftes 
enkelt av to personer. Passer fint med alt 
fra en liten elektrisk motor og opptil 15 
hk. Planer normalt med kun 5 hk og en 
eller to personer. Med en 9,9 hk. har du 
en rask båt som går fint i vannet. 

Catch serien kjennetegnes av et 
helsveiset og profilert skrog, samt for-
sterkninger i kjøl og langs sidene. Dette 
g jør båtene sterke, solide og motstands-
dyktige mot slag og kontakt med stener 
osv. Det kraftige helsveisete og planende 
skroget g jør også at Kimple sine båter 
tåler litt større motorer enn tilsvarende 
båter. 

Båten er bygget i miljøvennlig sjøbe-
standig marinealuminium.  Toftene er 
fylt med flytemiddel som g jør at båten 
holder seg flytende om den skulle fylles 
med vann.

Lengde:
Bredde:
Vekt:
Personer: 
Maks last:
Maks motor:
Akterspeil:
Skrogtykkelse:

3,65 m
1,50 m
Ca. 65 kg
Maks 4 personer
357 kg
9,9 hk
Kort stamme
1,6 mm

VEIL. PRIS: 20 900 KR
FRAKTTILLEGG KAN FOREKOMME FRA FORHANDLER

Antisk l i Skl is ikkert fotsteg Åregaf lerSitteunder lag Bærehåndtak

KNOP

Båten er CE-merket kategori D. 
«Beskyttende farvann» 
Båter konstruert for turer på 
mindre sjøer, floder og kanaler 
der vindstyrken kan være opp til 
og med 4 (beaufortskalaen) og 
med en signifikant bølgehøyde på 
opp til og med 0,5 m.

En allsidig motor-
båt med gode 
roegenskaper

430 CATCH

430 Catch er en aluminiumsbåt med meget 
gode ro egenskaper. Med en klassisk klink-
bygget skrogform og et markant innsving 
i hekken får du en fullverdig robåt laget i 
aluminium. Båten passer også fint med alt 
fra en liten elektrisk motor opptil 20 hk. 
Båten kan også leveres med styrekonsoll som 
tilleggsutstyr. Passer like godt i skjærgården 
som til fjells.

Catch serien kjennetegnes av et helsveiset 
og profilert skrog, samt forsterkninger i kjøl 
og langs sidene. Dette g jør båtene sterke, 
solide og motstandsdyktige mot slag og kon-
takt med stener osv. Det kraftige helsveisete 
og planende skroget g jør også at Kimple sine 
båter tåler litt større motorer enn tilsvarende 
båter. Båten er bygget i miljøvennlig sjøbe-
standig marinealuminium. Toftene er fylt 
med flytemiddel som g jør at båten holder 
seg flytende om den skulle fylles med vann.

Lengde:
Bredde:
Vekt:
Personer: 
Maks last:
Maks motor:
Akterspeil:
Skrogtykkelse:

4,30 m
1,65 m
Ca. 103 kg
Maks 4 personer 
415 kg
20 hk
Kort stamme
1,7 mm

VEIL. PRIS: 28 900 KR
FRAKTTILLEGG KAN FOREKOMME FRA FORHANDLER

KNOP

Antisk l i Styrekonso l l
(ekstrautstyr)

Åregaf lerSitteunder lag Bærehåndtak

Båten er CE-merket kategori D. 
«Beskyttende farvann» 
Båter konstruert for turer på 
mindre sjøer, floder og kanaler 
der vindstyrken kan være opp til 
og med 4 (beaufortskalaen) og 
med en signifikant bølgehøyde på 
opp til og med 0,5 m.



Aluminiumsbåt for 
tøffere sjø og større 
motorer

440 ADVENTURE

440 Adventure er en stor og stabil båt 
med høyt fribord og er bygget for motor 
med lang stamme. Båten er typegodkjent 
i kategori C noe som g jør den perfekt for 
litt tøffere farvann og større motorer. Vi 
anbefaler en 10-20 hk om du ønsker god 
fart, eller en mindre 4,5,6 hk om du bare 
skal tøffe rundt på tur. Passer fint til bruk  
i skjærgården og langs kysten.

440 Adventure kjennetegnes av et 
helsveiset og profilert skrog med forsterk-
ninger i kjøl samt langs sidene. Dette g jør 
båten sterk,solid og motstandsdyktig mot 
slag, kontakt med stener osv. 

Båten er bygget i miljøvennlig 
sjøbestandig marinealuminium. Toftene 
er fylt med flytemiddel som g jør at båten 
holder seg flytende om den skulle fylles 
med vann.

Lengde:
Bredde:
Vekt:
Personer: 
Maks last:
Maks motor:
Akterspeil:
Skrogtykkelse:

4,40 m
1,65 m
Ca. 133 kg
Maks 4 personer
480 kg
20 hk
Lang stamme
1,7 mm

VEIL. PRIS: 32 900 KR
FRAKTTILLEGG KAN FOREKOMME FRA FORHANDLER

KNOP

Antisk l i Styrekonso l l
(ekstrautstyr)

FortøyningsfesteSitteunder lag Badest ige

Båten er CE-merket kategori C. 
Båter konstruert for reiser 
nær kysten og i store bukter, 
elvemunninger, sjøer og elver der 
vindstyrke kan være opp til og 
med 6 (beaufortskalaen) og med 
en signifikant bølgehøyde på opp 
til og med 2 m.

Sporty og robust 
skjærgårdsjeep

460 EXPLORER

Kimple 460 Explorer er en sportslig og robust 
skjærgårdsjeep i helsveiset marinealuminium 
med et bredt bruksområde. En åpen innredning 
uten faste benker g jør båten fleksibel og gir 
stor lastekapasitet.

460 Explorer er uvanlig lettdreven båt med 
ekstremt gode fartsegenskaper. Båten går 
bra med motorer fra 25 hk og opptil 50 hk. 
Med kun 25 hk g jør båten ca. 25 knop! Den 
innovative nye skrogformen med 12 graders 
skrogvinkel og brede kantlister gir økt stabilitet, 
minsker sidesprut av vann, minsker hekkbølger, 
samt gir høyere toppfart.

Denne modellen har kraftige forsterkninger i 
skroget, som g jør den robust og sterk til å tåle 
slag og ytre påvirkninger. Skroget er kraftig 
oppbygget med 2 mm. marinealuminium i sider 
og 3 mm. i bunn. 460 Explorer kan leveres 
med midtstilt eller sidestilt styrekonsoll. 
Kan også leveres med dobbel styrekonsoll 
som ekstrautstyr. En allsidig båt med mange 
bruksområder, f.eks.  til  familien i skjær-
gården eller hobbyfiskeren. 

Lengde:
Bredde:
Dypde
Vekt:
Personer: 
Maks last:
Maks motor:
Akterspeil:
Skrogtykkelse bunn:
Skrogtykkelse sider:

4,60 m
1,87 m
Maks 0,86 m
Ca. 304 kg
Maks 5 personer
511 kg
50 hk
Lang stamme
3 mm
2 mm

VEIL. PRIS: 79 900 KR
FRAKTTILLEGG KAN FOREKOMME FRA FORHANDLER

Helsve iset  skrog Oppbevar ingsboks Oppbevar ingsromKonsol l Badest ige

KNOP

Båten er CE-merket kategori C. 
Båter konstruert for reiser 
nær kysten og i store bukter, 
elvemunninger, sjøer og elver der 
vindstyrke kan være opp til og 
med 6 (beaufortskalaen) og med 
en signifikant bølgehøyde på opp 
til og med 2 m.



Vi har over 40 forhandlere over hele landet.
Finn din nærmeste forhandler på www.kimple.no

Vi tar forbehold om eventuelle produktendringer og trykkfeil

Importør: Tønsberg båt AS, Føynveien 1, 3132 Husøysund. Post@tonsbergbat.no


