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Collection 2019
När vi nu stolt presenterar 2019 års collection kan vi visa upp ett stort modell-

-
egenskaper. HR480BR har skrovet gemensamt med HR480sc, en efterfrågad 

     Välkommen till HR Boat Sweden!
                     VD Tomas Eriksson



HR 610BR

Den perfekta familjebåten
Båten är i princip en CABINCRUISER med försänkt fördäck, såsom på en BOWRI-
DER. 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 

-
nom 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 

-
ten är tvådelad med separat akterstycke och upprullbara sidor. 

och vattenskidbåge. Goda stuvningsutrymmen. 
Skrovet är ett djupt V-bottenskrov för goda sjöegenskaper. Rikligt standardutrustad 
med hydraulstyrning, laminatdurk och bluetoothögtalare.

Extrautrustning:  Transport/Förvaringskapell

Testad av

Fakta
Längd  6,10 meter

Bredd  2,40 meter

Vikt utan motor  850 kg

Bränsletank  170 liter

Fart  30 - 41 knop

Motor  90 - 150 hk

KATEGORI C 



HR 602BR

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

En mångsidig 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 

glasruta från ”Taylor made” med öppningsbar ruta och dörr mellan pulpetdelarna.  

Kapell från rutan och bak till motor-brunnen liksom kapellgarage ingår i konceptet.

Extrautrustning: Hamnkapell, Bowkapell och Laminatdurk.

Välplanerad 



HR 602CC

Testad av

Fakta
Längd  6,02 meter

Bredd  2,30 meter

Vikt utan motor  750 kg

Motor  115 - 150 hk

Bränsletank 170 liter

KATEGORI C 

vid utövande av någon vattensport. 3st uppfällbara bord och stora förvaringsutrymmen gör den 

utan tankstopp.  Standardutrustad med Hydrausltyrning, vattenskidbåge, Bluetoothhögtalare och 

komplett dynsats.

 
         Extrautrustning: 

         Grått durklaminat,  

         körkapell. Transport/ 

         Förvaringskapell.

Styrpulpetbåten 



Fakta
Längd 5,38 meter

Bredd 2,18 meter

Vikt utan motor 530 kg

Motor  70 - 115 hk

KATEGORI C

Välplanerad med 

Extrautrustning:
Fast tank 90 liter, 
Laminatdurk, Solbädd, 
Körkapell. Transport/
Förvaringskapell

En stabil båt som har en rymlig, öppen konstruktion, höga fribord. Väl tilltaget stuvutrymme under durk. 

utrustning ingår hydralstyrning, självläns, stols och pulpetöverdrag, fenderhållare lanternor och dynor. 

Testad av

HR 532CC



HR 480BR

Testad av

Fakta
Längd 4,80 meter

Bredd 2,06 meter

Vikt utan motor 450 kg

Motor  50 - 80 hk

KATEGORI C  

Förra årets succé Bowridern
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 

-
ningsområden. 

Rikligt standardutrustad med vattenskidbåge, 
dynsats många förvaringsfack och riktig dörr fram 
till Bowdelen.

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



HR 480sc

Njuter du av skönhet och styrka 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. Bå-

ten uppför sig lugnt och stabilt i alla väder. Vi rekommenderar en 

Detta ger god prestanda också på längre och mer krävande turer. 

HR 480sc är byggd med särskild omsorg om detaljer, som verk-

ligen tål att granskas. Vi har också eftersträvat smarta lösningar, 

styrbordssidan fram, 2 torra stuvfack och vattenskidstolpe. 

Extrautrustning: Körkapell, pulpet-överdrag och laminatdurk, 

transport-/förvaringskapell.

Skönhet och 

HR 480sc

Fakta
Längd 4,80 meter

Bredd 2,06 meter

Vikt utan motor 420 kg

Motor  50 - 80 hk

KATEGORI C 

Testad av



HR 442sc

Fakta
Längd 4,46 meter

Bredd 1,88 meter

Vikt utan motor 310 kg

Motor 25 - 50 hk

KATEGORI D 

Fräck kompakt 
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 

har regnlänsande durk. Rejäla fribord, kraftiga räcken, 

handtag och pollare i rostfritt stål. 3 rejäla stuvutrymmen, 

Standardutrustad med ruta och rutbåge, dynsats, lanter-

grått durklaminat, vattenskidbåge och pulpetöverdrag, 

transport-/förvaringskapell.

Bra allround båt, tar 5 personer 

och vattenskidåkning.

Testad av



HR 460

Båten med många funktioner
 

bygga en båt där man får ännu mera båt för pengarna. Med 
ett lättdrivet stabilt skrov och enkla robusta lösningar. 

-
miljen men även en trevlig båt för de mer erfarna som vill ta 

HR 460 Fishing har rejäla fribord, regnlänsande durk, pollare 

och kraftiga längsgående rostfria räcken där man enkelt kan 
 

-

till frontmonterad elmotor. Standardutrustad med ruta, rut- 
båge, badstege, brandsläckare, non feedback styrning,  
inspektionslucka i fören för enkel montering av utrustning 

Fakta
Längd 4,65 meter

Bredd 1,88 meter

Vikt utan motor 310 kg

Motor 25 - 50 hk

KATEGORI C 

Extrautrustning: 
Körkapell, pulpetöverdrag, 

med eller utan förvaring, 
stolar som kan monteras i 

 – kan utrustas 
med stolar, frontmonterad motor, 

 – särskilt utformade 
platser för djupriggar, kan ut-

 – Stora öppna ytor, 

så att även sittytan i fören kan 

för att enkelt kunna 

Testad av



HR 445STD HR 430STD

Åror eller motor

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.

HR 445STD en allroundbåt med en skrov-

konstruktion som liknar våra pulpetbåtars 

skrov,men ändå enkel och robust som våra 

övriga roddbåtar. Det breda skrovet med de 

höga friborden gör båten säker och trygg. 

Den stabila konstruktionen gör också att den 

kan bära en 20 hk fyrtaktsmotor med fart-

kunna kalla den en ”Motorroddbåt”.

Extrautrustning:

Prisvärd och 

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 Testad av



HR 400STD

Följsam 

Med stadig konstruktion och sjö-

egenskaper i toppklass är HR 400STD 

följsam och torr även i grov sjö och 

dessutom kurs- och sidostabil. Den är 

lätt att ro, kan drivas enkelt med liten 

snurra och är planande med en 10 hk 

motor. HR 400STD har ett rymligt stuv-

utrymme, som är låsbart.

Fakta
Längd 4,00 meter  Bredd 1,54 meter  Vikt utan motor 120 kg  Motor 2 - 8 hk

KATEGORI D

Storsäljare bland 

HR 390 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.

Fakta
Längd 3,88 meter  Bredd 1,46 meter  Vikt utan motor 90 kg  Motor 2 - 6 hk

KATEGORI D

HR 390STD

Testad av Testad av



Liten, lätt och 

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.

HR 330STD

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

KATEGORI D 

Testad av

Konstruktör

John H.V. Lindblom är en av Skandinaviens ledande båtkonstruktörer 
som har lång erfarenhet i ”båtskapande” såväl i Sverige som utomlands.
Framförallt är han erkänd som designer och koncept-lösare på såväl 

fritidsbåtar, yrketsbåtar och båtar för Marinen.
John H.V.Lindblom har konstruerat HR 445STD, HR 440sc, HR 442sc, 
HR 480sc, HR 530cc, HR 532cc, HR 610CB WA, 
HR 602BR , HR602CC  och HR 480BR.

                                                John H.V. LindblomYACHT DESIGN. 



Nyttig information  Modell      

 Längd i meter

 Bredd i meter

 Antal personer

 Rigglängd

  Badstege   

  Båge vid styrpulpet   

  Dynsats   

  Huvudströmbrytare   

  Körkapell   

  Lanterna   

  Torra stuvfack   

  Elektrisk länspump   

  Reglagekabel fot   

  Regnläns/självläns   

  Rostfritt grabbräcke   

  Styrkabel meter   

  Hydraulstyrning    

 Styrpulpet   

  V-form°   

  Vindruta   

  Åror     

 Fast tank               

  Kategori  

 Laminatdurk   

  Soldäck

 Vattenskidbåge

 Bluetooth   

    

532cc

5,38

2,18

0,70

530 kg

6

115

lång

2

0

5

14

4,50*

19

0

C

0

0

480sc

4,78

2,06

0,66

420 kg

5

80

lång

2

0

2

13

3,75

18

C

0

480BR

4,78

2,06

0,72

450 kg

5

80

lång

2

0

2

12

3,75

18

C

0

442sc

4,46

1,88

0,61

310 kg

5

50

lång

0

2

8

2,75

14

D

0

0

 460fishing
4,65

1,88

0,61

310 kg

4

50

lång

0

0

2

8

2,75

14

C

0

445STD

4,45

1,70

0,60

180 kg

4

20

lång

1

6

2,75

0

0

8,5 fot

D

430STD

4,30

1,58

0,48

150 kg

4

10

kort

1

6

8,5 fot

D

400STD

4,00

1,54

0,45

120 kg

3

7

kort

1

8 fot

D

390STD

3,88

1,46

0,46

90 kg

2

6

kort

8 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.

 = Standard   
 
0 = Tillbehör

*  = Slang

• Vad ska jag använda den till: Storlek, motor 
 styrka, planande, pris och garantier?

 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?

• HR boat är svensktillverkad med hög kvalitet.
• HR boat är moderna och prisvärda båtar.
• HR boat har över 40 års erfarenhet av 
 båtproduktion.
• HR boat har 3 års garanti på plastarbeten.
• HR boat har ett starkt återförsäljar nät.
• HR boat är ett serviceinriktat företag.
• HR boat har säkra leveranser med egen 
 transport.

Genomtänkta konstruktioner

säkerhet. Därför har HR:s båtar inbyggt säker-
hetstänkande i både skrovform och detaljer. 

är utformat för att kunna vaka (dvs driva med 

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.

 

         3 ÅRS FABRIKSGARANTI PÅ HR-PRODUKTER

610CB

6,10

2,40

0,90

850 kg

7

150

lång

3

4

14

4,80*

18

170l

C

         0

602BR

6,02

2,30

0,82

750 kg

7

150

lång

3

8

14

5,19*

21

170l

C

0

          

602CC

6,02

2,30

0,82

750 kg

7

150

lång

3

0

8

22

6,71*

21

170l

C

0

         

Ett tusental mikromärken sprayas på dolda ställen i båten. På varje 

ägare i Securmarks centrala databas. Stöldmärkningen 
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. 

330STD

3,30

1,35

0,39

65 kg

1

4

kort

7 fot

D

Tre års fabriksgaranti på plastarbetet.



HR boat 
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 22 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. 

mitt emellan Stockholm och Göteborg, distributionen sker med egna lastbilar 
utan omlastningar vilket ökar leveranssäkerheten och tryggheten för kunder-
na 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  
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  
         och klicka dig vidare in på Webbshopen.
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Återförsäljare


