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Aldri mer et kompromiss: 
Nå kan du endelig kombinere ren motorkraft og miljø
Evinrude E-TEC er motor-teknologien med lavest utslipp, samtidig 
som det er motoren som gir deg mest kraft, moment og kontroll 
under kjøring. Opplev forskjellen, prøv Evinrude E-TEC!

Kilde: California Air Resources Board and US EPA Certification Database. Gjennomsnittlig 
sertifiseringsnivå HC+NOx 15HK og større motorer.

Enklest å kjøre
Enklest vedlikehold
Den beste for miljøet
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STING 485 S
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485 S
Bred erfaring fra båtproduksjon er ofte 
grunnlaget for gode ideer. Sting 485 S er 
et resultat av dette. Den beskyttende og 
sporty konsollen er plassert litt fremover 
i båten, slik at du får et eget komfortabelt 
kjøresete med stort stuverom til bagasje. 
I tillegg får du en romslig og behagelig 
aktersofa. Med sporty kjøreegenskaper 
er dette en båt som appellerer til hele 
familien.ST

IN
G



8 frydenbo-marine.com

STING 485 S

Standardutstyr Bred konsoll med oppbevaringsrom til puter. Lanterner. 12V 
strømuttak/USB kontakt. Komplett putesett. Konsoll og setetrekk. Vann-
skimast. Badestige. Primet og bunnstoffet. Selvlensende. Fortøyningspakke 
+ dregg m/line. Garmin 7” kartplotter.

Tekniske data
Lengde: 488 cm
Bredde: 203 cm
Vekt: 500 kg 
Motor: 50–75 hk
Antall personer: 5

Ekstrautstyr X-dørk. Fast drivstofftank. Stereo med to høyttalere. Flagg-
stang. Elektrisk lensepumpe. Hydraulisk styring.
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STING 530 S
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530 S
Vår nest største skjærgårdsjeep har til tross 
for sin størrelse en liten prislapp. Som våre 
andre modeller er den tegnet av Espen 
Thorup og kjennetegnes av moderne 
design, funksjonalitet og praktiske 
løsninger. Her snakker vi om en båt for 
hele familien – lettkjørt og romslig!ST
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STING 530 S

Standardutstyr Konsoll med oppbevaringsrom. Lanterner. Bunnstoff. 12V 
strømuttak/USB kontakt. Fortøyningspakke + dregg m/line. Vannskimast.
Komplett putesett. Konsoll og setetrekk. Garmin 7” kartplotter.

Tekniske data
Lengde: 530 cm
Bredde: 215 cm
Vekt: 515 kg uten motor
Drivstofftank: 70 liter
Motor: 60–90 hk
Sitteplasser: 6

Ekstrautstyr Solseng. X-dørk. Stereo med to høyttalere. Hydraulisk styring. 
Elektrisk lensepumpe.
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STING 610 S
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610 S
Vår største skjærgårdsjeep i S-serien, med 
god plass til hele familien. Det er også 
montert pullpit i den høye baugen, noe som 
gjør det trygt og enkelt å komme seg både 
ut og inn. Beskyttende styrekonsoll i sporty 
design med familielikhet til lillesøster Sting 
530S. Vindskjermen er både bredere og 
høyere, noe som sikrer deg mot vind og 
sjøsprut. Også Sting 610S leveres med «all 
inclusive» med andre ord en velutstyrt, 
sporty og allsidig skjærgårdsjeep. Signert 
Thorup Design.ST
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STING 610 S

Standardutstyr Soldekk. Komplett putesett. Konsoll- og setetrekk. 12V 
strømuttak/USB kontakt. Badestige. Lanterner. Fortøyningspakke inkl. anker. 
Kartplotter Garmin 9” GPS. Bunnstoff. Hydraulisk styring.

Tekniske data
Lengde: 608 cm
Bredde: 237 cm
Vekt: 810 kg uten motor
Drivstofftank: 100 liter
Motor: 115–150 hk
Sitteplasser: 6

Ekstrautstyr X-dørk. Kalesje. Stereo med to høyttalere. Porta Potti. Elektrisk 
lensepumpe. To batterier. Trimplan.
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STING 610 DC
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610 DC
Sting 610 DC er en sporty daycruiser med 
god plass, som innbyr til trivelige turer 
på sjøen. Her er ingen kompromisser. Nok 
av plass i cockpit, samtidig som cabinen 
er stor nok til at du kan ta en overnatting 
eller to. Med sitt sporty design og integrert 
vannskikrok innbyr også denne modellen til 
sommeraktiviteter for både store og små. 
Sporty og romslig daycruiser som innbyr 
til herlige turer på sjøen, signert Thorup 
Design.ST
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STING 610 DC

Standardutstyr Grått skrog. Hydraulisk styring. Komplett putesett. Lanterner. 
Bord i cockpit. 12V strømuttak/USB kontakt. Manuell lensepumpe. Putesett. 
Bord (solseng). Flaggstang. Fortøyningspakke inkl. anker. Kalesje. Vann-
skikrok. Badestige. Kartplotter Garmin 9” GPS. Bunnstoff.

Tekniske data
Lengde: 608 cm
Bredde: 237 cm
Vekt: 900 kg uten motor
Drivstofftank: 100 liter
Motor: 115–150 hk
Sitteplasser: 6

Ekstrautstyr X-dørk, S-dekk. Kjøleskuff. Stereo med to høyttalere. Elektrisk 
lensepumpe. Porta Potti. Havnekalesje. Trimplan. Vindusviskere. To batterier.
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STING 610 BR
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610 BR
Sting 610 BR er sporty, komfortabel og med 
masse plass. Her kan man enkelt bevege 
seg i hele båten med gode sitteplasser både 
foran og bak vindskjermen. Mange smarte 
detaljer, en av disse er ankerløsningen som er 
svært enkel i bruk. Sting 610 BR går utmer-
ket med motorer fra 115 hk, med andre ord 
en lettplanende båt på tross av størrelsen. Vi 
anbefaler deg til å ta en titt hos din nærmeste 
Sting forhandler. En sporty og meget populær 
bowrider i 6 metersklassen. 610 BR er den 
tredje båten i 610-serien fra Sting.ST
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STING 610 BR

Standardutstyr Grått skrog. Hydraulisk styring. Komplett putesett. Lanterner. 
Bord i cockpit. 12V strømuttak/USB kontakt. Manuell lensepumpe. Bord 
(solseng). Flaggstang. Fortøyningspakke inkl. anker. Kalesje. Vannskikrok. 
Badestige. Kartplotter Garmin 9” GPS. Bunnstoff. Baugtrekk.

Tekniske data
Lengde: 608 cm
Bredde: 237 cm
Vekt: 900 kg uten motor
Drivstofftank: 100 liter
Motor: 115–150 hk
Sitteplasser: 6

Ekstrautstyr X-dørk, S-dekk. Kjøleskuff. Stereo med to høyttalere. Elektrisk 
lensepumpe. Porta Potti. Havnekalesje. Trimplan. Vindusviskere. To batterier.
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STING 470
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470
Vi valgte å ta frem en modell som mange 
kunder har etterspurt. Utgangspunktet 
er en åpen landstedsbåt som er lettkjørt, 
og til en fornuftig pris. Her kan man velge 
manuell motor med rorkult, eller man kan 
velge styrekonsoll og fjernstyring om man 
ønsker. Dette er blir «yndlingsbåten» til hele 
familien. Rett og slett en båt for hele slekta.ST
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STING 470

Standardutstyr Primet og stoffet. Selvlensende. Fortøyningspakke med dregg. 
Låsbar aktertofte til oppbevaring. Lanterner.

Tekniske data
Lengde: 464 cm
Bredde: 189 cm
Vekt: 320 kg uten motor
Drivstofftank: Løs tank
Motor max.: 30 hk
Sitteplasser: 4

Ekstrautstyr Styrekonsoll som kan midt monteres akter. Garmin kartplotter.
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STING 535 PRO
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535 PRO
Dette er båten som ble en stor suksess 
straks den ble sluppet på markedet. 
Allrounder laget for praktisk bruk – bred og 
stødig med god plass til fiske- og fangst-
utstyr. 535 PRO er bygget for røff bruk. Den 
kan like gjerne brukes som arbeidsbåt hele 
året eller som hyttebåt. Det er plass til to 
bensintanker i det romslige stuverommet i 
akterbenken. Det er også et oppbevarings-
rom for tau helt akter.ST
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STING 535 PRO

Standardutstyr Kjøljern. Lanterner. Brakett for garn og teinehaler. Styre-
konsoll med klar vindskjerm og griperekke. Primet og stoffet. Selvlensende. 
Antisklidørk. Fortøyningspakke inkl. dregg. Låsbar aktertofte med opp-     
bevaring. 

Tekniske data
Lengde: 535 cm
Bredde: 230 cm
Vekt: 445 kg 
Motor: 25–50 hk
Sitteplasser: 8

Ekstrautstyr Targabøyle. Fiskestangholder. Garmin kartplotter. Konsolltrekk. 
Styrekonsoll styrbord side akter. Styrekonsoll midtmontert akter. Elektrisk 
lensepumpe. Ekstra oppbevaringsbokser. Hydraulisk styring. Teinehaler. 
Seter. Sjøvann spylepumpe. Lastestativ. 
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STING 600 PRO 
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600 PRO
Sting 600 PRO er storebroren i PRO serien til 
vår populære bestselger 535 PRO. Med høyere 
fribord og større dekksplass kan lengre fiske-
turer i tøffere sjø oppleves. Romslig og praktisk 
med masser av plass og en båt egnet til det 
meste. Med fester for teinehaler både forut og 
akter, gir Sting 600 PRO de fiskeglade mulighet 
til å rigge båten akkurat slik de ønsker. Det 
er plass til to bensintanker i det romslige 
stuverommet i akterbenken. Det er også et 
oppbevaringsrom for tau helt akter.ST
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STING 600 PRO

Standardutstyr Kjøljern. Styrekonsoll med klar vindskjerm. Primet og stoffet. 
Selvlensende. Antisklidørk. Brakett for garn og teinehaler. Fortøyningspakke 
inkl. dregg. Lanterner. Låsbar aktertofte til oppbevaring. 

Tekniske data
Lengde: 611 cm
Bredde: 232 cm
Vekt: 630 kg 
Motor: 50–75 hk
Sitteplasser: 8

Ekstrautstyr Garmin kartplotter. Konsoll styrbord side. Dobbel styrekonsoll 
akter. Oppbevaringsboks. Konsolltrekk. Fast drivstofftank 50 liter. Ekstra opp- 
bevaringsbokser. Hydraulisk styring. Teinehaler. Sjøvann spylepumpe. Seter.
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STING 600 PRO HT
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600 PRO HT
Den ultimate allround båten har nå kommet i en delvis 
lukket utgave. Dette er båten for deg som fisker året 
rundt, frakter mye materialer eller utforsker sjølivets 
gleder. Gå inn i i styrhuset der er du  beskyttet mot vær 
og vind. Båten er stødig og stabil i sjøen og med et 
høyt fribord som gjør den velegnet til fiske. Med fester 
for teinehaler både forut og akter, gir Sting 600 PRO 
HT de fiskeglade mulighet til å rigge båten akkurat slik 
de ønsker. Med det store uteområdet forut og akter 
har man mye arbeidsplass. Beveg deg mellom baug 
og akter plassen via døren i styrhuset eller de brede 
dollbordene. Det er standard rustfrie griperekker på 
taket. Du kan enten kjøre sittende eller stående med 
den store takluken som åpnes 180 grader. Denne båten 
innbyr til helårsbruk.ST
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STING 600 PRO HT

Standardutstyr Vindusvisker på styrbord vindu (førerposisjon). Lanterner. 
Luke i tak. Rustfrie rekker på tak og reling. Bunnstoff. Antisklidørk. Brakett for 
garn/teinehaler. Fortøyningspakke med dregg. Badestige.

Tekniske data
Lengde: 611 cm
Bredde: 232 cm
Vekt: 730 kg
Motor: 50-90 hk
Sitteplasser: 5-6

Ekstrautstyr Kalesjevegg. Kalesje full størrelse. Garmin GPS kartplotter. Teine-
haler. Hydraulisk styring. Fast drivstofftank 50 liter. Ekstra oppbevarings-
bokser. Led lysbar på tak. Trinn med teinehaler feste. Vindusviskere for babord 
vindu. Sjøvann spylepumpe. Seter.
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STING 630 FAST TRACK
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630 FAST TRACK
Velkommen ombord i vår flotte helårsbåt, 
en lukket kabinbåt som byr på masse 
komfort og sjøegenskaper tilpasset 
nordiske forhold. Med en mengde 
standardutstyr og en enda lengre liste av 
tilvalg kan du bygge din egen båt tilpasset 
nettopp dine behov. Enten du ønsker å ta 
en helgetur, ut og fiske eller trenger å frakte 
noe – dette er båten som klarer oppgaven – 
året rundt! God tur!ST

IN
G



44 frydenbo-marine.com

STING 630 FAST TRACK

Standardutstyr Hydraulisk styring. Lanterner. Bord i cabin. 12V + USB strøm-
uttak. Manuell lensepumpe. Putesett til cabin. Utslagsvask. Fortøyningspakke 
inkl. dregg. Badestige. Bunnstoff. USB kontakt.

Tekniske data
Lengde: 602 cm
 648 cm med badeplattform
Bredde: 252 cm
Vekt: 1230 kg uten motor
Drivstofftank: 200 liter
Motor max.: 115–150 hk
Sitteplasser: 6 stk.
Soveplasser: 3/4 stk.

Ekstrautstyr Utvendig styreposisjon. Kalesje løsning. Kjøleskap. Garmin 
navigasjon/elektronikk. Stereo med to høyttalere.  Elektrisk lensepumpe. Baug-
propell. Webasto dieselvarmer. Komfortpakke inne. Komfortpakke ute. 
Nordic pakke. «Blackline» (grått skrog med sorte rekker).
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STING 730 FAST TRACK
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730 FAST TRACK
Sting 730 FT er storebroren i vår moderne 
og innovative FastTrack  serie. En allsidig, 
praktisk, sporty og komfortabel året rundt 
båt. Romslig cockpit med god ergonomi 
og utforming. Luke i tak, skyvevinduer på 
begge sider, salong med bord som enkelt 
gjøres om til soveplass er bare noe av det 
du vil finne i Sting 730 FT. Med stort akter-
dekk er det duket for sosiale stunder i solen 
eller en fantastisk arbeidsplass om du vil 
dra på fisketur med gode venner.ST
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STING 730 FAST TRACK «BLACK LINE»

Standardutstyr Hydraulisk styring. Lanterner. Bord i cabin. 12V + USB strøm- 
uttak. Manuell lensepumpe. Putesett til cabin. Utslagsvask. Fortøyningspakke 
inkl. dregg. Badestige. Bunnstoff. USB kontakt. Black Line: Grått skrog og 
sorte rails.

Tekniske data
Lengde: 732 cm med badeplattform
Bredde: 258 cm
Vekt: 1660 kg uten motor
Drivstofftank: 195 liter
Motor.: 150–200 hk
Sitteplasser: 7 stk.
Soveplasser: 2 + 2 stk.

Ekstrautstyr Utvendig styreposisjon. Kalesje løsninger. Kjøleskap. Webasto 
dieselvarmer. Garmin navigasjon/elektronikk. Stereo med to høyttalere. 
Elektrisk lensepumpe. Komfortpakke inne. Komfortpakke ute. Nordic 
pakke. 

Se www.frydenbo-marine.no eller pris- og utstyrsliste for komplett oversikt over standard- og ekstrautstyr.
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 I SKJÆRGÅRDEN Evinrude E-Tec er en moderne, innovativ 
og miljøvennlig motor som er 
markedsledende på: 

• Lavt forbruk
• Lave utslipp
• Kraft og ytelse
• Elektronisk gear og gass
• 5 års serviceintervall
• 5 års garanti

POWERFUL – EFFORTLESS - RESPONSIBEL

«Sting-båtene er utstyrt med med de reneste motorene på markedet, Evinrude E-TEC.»
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