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Storebro 475 Commander

NAVIGATION & MANÖVRERING
Bog och häckpropeller
Manöverplats extra SB akterdäck 
med kontroller för motorer samt 
bog- och häckpropeller
GPS/Plotter Raymarine Multifunk-
tionsdisplay 12”/30,7 Färg vid 
nedre styrplatsen
GPS/Plotter Raymarine Multidis-
play 12”/30,7 Färg på Flybridge

EXTERÖRT
Stävstege förlängd m extra steg 
Fenderhållare på akterspegel 4 st. 
Färskvattenuttag på fördäck
Springpollare SB och BB
Pulpit med grind/lejdare SB och 
BB
Rostfritt rör i överkant vindskydd 
på flybridge
Ombyggd radarmast, vindskydd o 
förarplats på fly så att totalhöjden 

över vattenlinjen blir max 3,5 m.

INTERIÖRT
TV, platt 15” på skåp
Corian blå i bänk och tvättställ på 
båda toaletterna
Belysningar extra: 1 st. över förar-
plats, 4 st. i förkabin, 3 st. i sa-
longstak, 2 st. ställbara spotlights 
vid salongssoffa
Hylla för glas i skåp under TV.
Hylla extra i skåp under radio/vi-
deo i pentry
El spis försänkt m mahognylock.
Lucka i front på L-sofa SB vid 
förarplatsen.
Läslampa extra vid L-soffan SB 
vid förarplatsen.
Stickkontakter 230V/12V extra 
i kartbord, SB + BB på flybridge 
och i stuvutrymme på akterdäck.
Stickkontakt 230V akter i pentry.

Stuvplats i taket under flybridge 
för bordsskiva för akterdäck.
2 st. stuvar i hörn salongssoffa.
Hurts (ca 300 mm bred) med 3 
lådor i framkant av salongssoffa.
Ingen dörr mellan ägarkabin och 
BB gästtoalett.
Ingen dörr från trapphus till SB 
ägartoalett.

ÖVRIGT
Bränslefilter dubbla med t-kran
Varmvattenberedare Eberspächer 
separat, diesel.
Ingen dusch i ägartoalett SB.
SB kabin ombyggd till dusch/
tvättavdelning m tvättmaskin/
tumlare
Mahognybeklädnad SB sida vid 
ingång pentry/salong.
Bord akterdäck vitlackerat

Motorer 2x VP TAMD 75P (480 hk) axlar ~850h

Toppfart, ca

Årsmodell / Byggnr 2003 / 4112

Pris 2.475.000 DKK inkl EU moms

Visning Fyn, Danmark

L.Ö.A. x Bredd x Djup 14,2 x 4,25 x 1 m

Vikt 13 ton

Bränsletank, ca 2x 780 L

Vattentank, ca 600 L 

Septiktank, ca

Kabiner/Bäddar/WC 2 / 4 / 2


