
5 gode grunner til å velge RIB som din neste båt 

RIB er lette og stødige båter som med sine gode kjøreegenskaper og robuste materialer byr 
på mye fart og moro for hele familien. Den store lastekapasiteten gjør RIB til en perfekt båt 
for vannsport, bading og tur med venner.  

RIB står for Rigid Inflatable Boat og består av et glassfiberskrog og oppblåsbar pongtong. 

Permanent fendring gjør at båten tåler en støyt og du trygt kan legge til kai uten bekymringer 
for småskader. Gummimaterialet tar godt av for støt fra sjøen og en RIB går derfor mykt i 
vannet.  

Båtens lave vekt og skarpe V-bunn gjør at den krever mindre motorisering og reagerer 
raskere i svinger enn tilsvarende glassfiberbåter. Det betyr mye moro for pengene og god 
drivstofføkonomi.  

RIB blir stadig et mer populært valg og det finnes et bredt utvalg forskjellige modeller på 
markedet. Zodiac tilbyr alt fra store og komfortable familiebåter til sportslige varianter 
tilpasset fiske og vannsport.  

I denne artikkelen har vi listet opp 5 gode grunner til å velge RIB som din neste båt: 



1. Tettere kontakt med omgivelsene

I en RIB er det ingen høye fribord som skiller deg og de ytre omgivelsene. Kombinasjonen 
av høy sittestilling og lave pongtonger gir deg en mer åpen opplevelse på sjøen enn hva en 
tradisjonell båt i samme størrelse vil gi deg.  



2. Stabile og sportslige kjøreegenskaper

Kombinasjonen oppblåsbare pongtonger, skarp V-bunn og lavt tyngdepunkt gir båten 
sportslige kjøreegenskaper og svært god stabilitet i vannet. En RIB gir underholdende 
kjøreegenskaper samtidig som den føles trygg, stabil og komfortabel i høye hastigheter. 

3. Lav vekt gir bedre drivstofføkonomi

En RIB er svært lett og krever mindre motorkraft for å oppnå samme hastighet som sine 
respektive glassfiber-søsken. RIBen kommer enklere i plan, noe som betyr lavere 
forbruk, mindre utslipp og bedre drivstofføkonomi. Den lave vekten gjør også båten 
enklere å håndtere ved opplag.  

4. RIB har mange praktiske løsninger



En stor midtkonsoll gir god stuveplass til det du ønsker å ha med deg og du får god 
beskyttelse mot vær og vind fra den store vindskjermen. De fleste nye RIBer har i tillegg 
praktiske oppbevaringsrom i baugen og under aktersofaen.  



5. RIB kan innredes og tilpasses etter dine ønsker og behov

Med ny RIB får du en høy grad tilpasningsmuligheter. Hos Zodiac har du mulighet til å velge 
blant et stort utvalg innredning- og seteløsninger om bord. I tillegg kan du velge utstyr som 
fiskestangholdere, rekker, tak og andre detaljer.  

Med en nettbasert konfigurator kan du enkelt se hvordan ulike farger, konsoll- og 
seteløsninger kan plasseres om bord i din båt. 

RIB fra Zodiac 



Det er mange gode grunner til å vurdere RIB neste gang du skal kjøpe båt. RIB er en allsidig 
båttype som passer perfekt til fiske, vannsport og turer med venner. De robuste pontongene 
gjør enhver fortøyning bekymringsløs, samtidig som dyp v-bunn gir og lav vekt gir bedre 
drivstofføkonomi og morsomme kjøreegenskaper. 

Med innovasjoner og løsninger basert på mer enn 100 års erfaring, er Zodiac det 
selvfølgelige og trygge valget av RIB.  

En av Zodiac sine store styrker er det brede og oppdaterte produktutvalget. 

Med RIB seriene PRO, OPEN, PRO OPEN, MEDLINE eller N-ZO, finner du en båt som 
stemmer 100% med dine ønsker og behov. Igjen viser Zodiac at kvalitet, innovativt design 
og smarte løsninger aldri går av moten. 



Kjøp av en sertifisert Zodiac-forhandler 

Frydenbø Marine samarbeider med forhandlere i hele Norden. Våre forhandlere har god 
kunnskap og er Zodiac-sertifiserte for å gi deg den beste veiledning og service innen båter 
og motorer.  

Finn en forhandler nær deg! 


