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Askeladden setter utviklingsrekord i 2017
Askeladden har over lengre tid arbeidet målbevisst med å utvikle nye produkter. I
kraft av den suksess vi har opplevd med den nye C-Serien og de økonomiske
resultater dette genererer har vi tatt et ekstra krafttak foran 2017 sesongen for å
komplimentere dette nye båtprogrammet med 4 nye båter. Aldri tidligere har vi
sjøsatt 4 nye båter i en og samme sesong og vi gleder oss til å vise frem alle nyhetene
på Sjøen for Alle!
Årets fire nyheter består av følgende båter

• Askeladden C76 Cruiser TSI

Sosial, Stor, Elegant, Komfortabel og drivstoff gjerrig Day Cruiser i
weekend klassen

• Askeladden C76 Center Cabin TSI

Stor, Elegant, Rask, Komfortabel og drivstoff gjerrig Pilothouse båt i
weekend og transport klassen

• Askeladden C65 Center Console

Åpen, Stor, Elegant og Sportslig Skjærgårdsjeep

• Askeladden C65 Bow Rider

Åpen, Stor, Elegant og Sportslig Bow Rider i dagstur klassen

I samarbeidet med Suzuki / Erling Sande AS vil de nye båtene bli sikret en bred og god
distribusjon i hele Norge.
Det beste fra Askeladden C-Serien
Det er lagt stor vekt på å videreføre design, farger, spennende materialbruk og
kjøreegenskaper fra C-Serien. Målet med C-Serien har vært å utvikle tidsriktige,
fremtidsrettete båter med bred appell til den moderne båtbruker. Formspråk, tekniske og
praktiske løsninger, kjøreegenskaper og fargebruk har vakt stor internasjonal
oppmerksomhet og C-Serien blir beskrevet som noe virkelig nytt i sin genre.

"Fire nye C-Serie båter i en og samme sesong markerer en ny rekord for Askeladden
som med dette viderefører en serie nyheter som vil glede det norske båtmarkedet i
årene som kommer"
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