
Tromøy 23  

Der fartøy flyte kan



Sandøy Holding AS i Tvedestrand har tatt opp igjen produksjonen av et båt-ikon. Vi har gjort store 
forbedringer på 2013 utgaven og denne leveres med helt ny og selvlensende dørk og innredning. 

Tromøy 23 er en praktisk tradisjonsbåt som er tilpasset miljøet den skal brukes i. Båten er CE-
godkjent for 12 personer. Dagens Tromøy 23 nedstammer direkte fra de tradisjonsrike Vikkilen-
tresjektene bygget i Grimstad frem til tidlig 1980 tallet. Skroget er designet for flytte mye vekt, ballast 
og volum med lavt energiforbruk og er resultatet av en naturlig produktutvikling som kan føres helt 
tilbake til vikingskipene. Båten er derfor meget ballansert og sjødyktig samtidig som den er 
drivstoffeffektiv. 

Tromøy 23 har en stor fiskekum under dekk med god sirkulasjon. I hytta er det to sitteplasser i 
fartsretningen og to enkle køyer/benker hvor man godt kan sove en natt. Båten er tilgjengelig med 
toalett og kokeapparat som ekstrautstyr. Båten er motorisert standard med en tresylindret Yanmar 
3YM20 18HK Diesel. Båten egner seg bra for koseturer, hobbyfiske, og ikke minst dorging. Hele Året!

Pris std med 3cyl 20hk Yanmar diesel fra kr 369000,- 

Ring eller mail oss så setter vi sammen et pristilbud til deg skreddersydd dine behov.



Lekre linjer med tradisjoner

Nytt selvlensende dekk 2013 med hengslede og låsbare luker. Meget 
god drenering. Kassene på bildet er ekstrautstyr. Kasser/sittebenker 
kan skreddersys dine behov.



Førerposisjon med sidemontert ratt frigjør mye plass.

Norskproduserte (www.ertec.no) vinduer og dør med farget og herdet 
glass og elokserte aluminiumsprofiler. Norskproduserte syrefaste 
takrekker (www.suntec.no) er ekstrautstyr.

http://www.ertec.no
http://www.ertec.no
http://www.suntec.no
http://www.suntec.no


Standard motor: Yanmar YM20 3sylindret 18hk diesel. Økonomisk i drift 
og Japansk kvalitet. Toppfart 7knop (www.yanmar.no) .

Styreposisjon ute(standard)  Bosvik (www.bosvik.no) hydraulisk styring.

http://www.yanmar.no
http://www.yanmar.no
http://www.bosvik.no
http://www.bosvik.no


Dieseltank, filter, batteri, smørekopp, pumpeutstyr og stoppekraner er lett 
tilgjengelig fra rommet bak motor. Norskprodusert ror og akselanlegg 
(www.bosvik.no) .

http://www.bosvik.no
http://www.bosvik.no


Rorkult akter (ekstrautstyr) er avtakbar for å frigjøre arbeidsplass når den ikke 
brukes. Funksjonen gir også bedre svingradius for det øvrige hydrauliske 
anlegget. Luke i akterskott og badetrapp er standardutstyr.

Fordekket. Syrefaste rekker og lyskaster er ekstrautstyr



Passasjersete

Kokemuligheter og vask (ekstrautstyr). Vanntank og kran kan også installeres.

Dørken sett fra akter



Fiskekum er standard. Barna vil elske denne.

Pristilbud Tromøy 23   
   

 

Standardutstyr:Standardutstyr: Priser inkl MVA
Motor. Yanmar 18hkMotor. Yanmar 18hk  
Fastmontert dieseltank 120LFastmontert dieseltank 120L  
Vinduer Ertec norskprodusert alu/farget glassVinduer Ertec norskprodusert alu/farget glass  
Dør i skott Ertec norskprodusertDør i skott Ertec norskprodusert  
Bosvik roranlegg  norskprodusertBosvik roranlegg  norskprodusert  
Bosvik ror og akselutstyr norskprodusertBosvik ror og akselutstyr norskprodusert  
Bosvik hydraulisk styring 1pos bak kahytteBosvik hydraulisk styring 1pos bak kahytte  
Syrefast badetrapp norskprodusert (suntec)Syrefast badetrapp norskprodusert (suntec)  
Manuell lensepumpeManuell lensepumpe  
Fiskekum med 2 stk 2" gjennomføringer(ikke pumpe)Fiskekum med 2 stk 2" gjennomføringer(ikke pumpe)  
Pullere fastePullere faste  
HovedstrømsbryterHovedstrømsbryter  
Stoler inne (støpt plast)Stoler inne (støpt plast)  
Lanterneutstyr syrefastLanterneutstyr syrefast
Standard båt kr:   369000



Tilleggsutstyr (ferdig montert):Tilleggsutstyr (ferdig montert):    

Gass/gir posisjon inne (i tillegg til std ute)Gass/gir posisjon inne (i tillegg til std ute)   7000
Rorkult akterRorkult akter 2500
Syrefast stemjern baug (5 x 30mm)Syrefast stemjern baug (5 x 30mm) 2500
Stemjern under hele båten (5x30mm)Stemjern under hele båten (5x30mm) 4000
Hydraulisk styring 2posHydraulisk styring 2pos 7000
Hydraulisk styring 3posHydraulisk styring 3pos 6000
Syrefaste rekker baugSyrefaste rekker baug 3000
Syrefaste rekker takSyrefaste rekker tak 2000
Syrefaste rekker sider akterdekkSyrefaste rekker sider akterdekk 3000
Vannutskiller DieselVannutskiller Diesel 1500
SjøvannsfilterSjøvannsfilter 1500
Synteak "Syntetisk teakdekk"Synteak "Syntetisk teakdekk" 15000
Teakbord 3900
Toalett (porta potti)Toalett (porta potti) 2000
Pantry/kokeutstyrPantry/kokeutstyr 5000
Tankmåler 1500
Epoxy primet og bunstoffetEpoxy primet og bunstoffet 8000
Fargetskrog 7000
Putesett inne benker + ryggputePutesett inne benker + ryggpute 12000
Putesett mellom benker med avstiver i bunnPutesett mellom benker med avstiver i bunn 3000
Baugpropell med fjernstyringBaugpropell med fjernstyring 29000
Coupevarmer drevet av kjølevannetCoupevarmer drevet av kjølevannet 4800
Fortøyningspakke (tau, 8kg dregg)Fortøyningspakke (tau, 8kg dregg) 1900
Lensepumpe med autostart (puls, ikke vanlig nivåbryter)Lensepumpe med autostart (puls, ikke vanlig nivåbryter) 2500
Vask med 30l vanntank fotpumpe.Vask med 30l vanntank fotpumpe. 5500
Prop Protector propellakselkniv(kutter tau som går i propellen)Prop Protector propellakselkniv(kutter tau som går i propellen) 4000
Teinehaler LH200 90KG elektriskTeinehaler LH200 90KG elektrisk 8900
Krybbe     5900



Tekniske spesifikasjoner:

Båttype:    Tromøy 23

Skrog Identifikasjonsnr:  NO-SAH_____________

Motor:   Diesel Marinemotor

Skrog:     Lengde max 7,10m, Bredde max 2,45m

Dyptgående:  0,9 m

Lettskipsvekt:    1800kg

Elektrisk anlegg:  12V (60AH standard batteri)

Kapasiteter:   Diesel 120liter, Fiskekum 200liter

Maks anbefalt nedlastning inkl 12 personer, personlig utstyr og fulle tanker: 3200kg

Sandøy Holding AS 

Org nr 989 207 946 
Besøksadresse: Østeråveien 133, 4900 Tvedestrand
Tlf:   37 16 96 86
Fax:  37 16 96 87
Mail: post@baatdekk.no
www.baatdekk.no

mailto:post@baatdekk.no
mailto:post@baatdekk.no


Her finner du oss. 


