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Største lasteevne
 Isklasse F forstærket
Godkendt til ESU lån



HARD TOP
Som ekstra beskyttelse for 
elementerne kan JD 600 Qooqa 
leveres med hard top.

Har du allerede en JD 600 Qooqa 
kan hard top eftermonteres.

SPECIFIKATIONER

Længde: 6.00 m. Vægt med motor og pult: 1.600 kg. Person godkendelse: 10 personer

Bredde: 2.60 m. Max last CE godkendt: 2.280 kg. Invendig fribordshøjde: 85 cm.

Tørvægt: 1.200 kg. Last maksimalt, ikke godk.: 3.400 kg. Brændstoftank: 140 l. plasttank med Wema giver

STANDARDUDSTYR BLANK BÅD
Isforstærket til søfartsstyrelsens isklasse F, stævnøje, fire store pullerter, agterbænk med forstærkning til montering af garnrulle, manuel lænsepumpe til 
dobbeltskrog, håndholdt brændslukker, tørt opbevaringsrum stb side af motorbrønd, opbevarings lommer i fribord.

Her har vi lastet 2.200 kg. dækslast i båden 
plus 140 l. brændstof og Mercury F300 Verado. 
Med den last planer båden fint og kan opnå en 
fart på 36 knob. Uden last er topfarten med 
300 hk. Verado ca 50 knob. 



                     by Askeladden
JD 600 Qooqa by Askeladden

Specifikationer

Længde: 6.00m Vægt med motor og pult: 1.600kg Person godkendelse: 10 personer

Bredde: 2.60m Max last CE godkendt: 2.280 kg Invendig fribordshøjde: 85cm

Tørvægt 1.200 kg Last maksimalt, ikke godk.: 3.400 kg Brændstoftank:

Standardudstyr blank båd

Isforstærket til søfartsstyrelsens isklasse F,  stævnøje, fire store pullerter, agterbænk med forstærkning til montering af garnrulle, manuel lænsepumpe
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Variant Medregnet ekstraudstyr Udsalg inkl est. atlantfragt

Båd uden motor 123681 - Single styrepult u styring kr. 161.490
Mercury F115XL-CT-EFI kr. 295.690

Mercury F200XL DS kr. 363.770
Mercury F225XL DS kr. 375.620
Mercury F250XL DS SeaPro kr. 385.130
Mercury F250XL DS AMS Verado kr. 385.150
Mercury F300XL DS AMS SeaPro kr. 418.390
Mercury F300XL DS AMS Verado kr. 411.790

Værftsmonteret ekstraudstyr: Efterleveret pris Værfts monteret

Vare nr. Beskrivelse inkl atlantfragt inkl atlantfragt

123670 Elektrisk installation med 1 x hovedafbryder + 6 x carling afbrydere kr. 9.375 kr. 7.500
123671 Elektrisk installation med 2 x hovedafbryder + 1 x crossover + laderelæ + 6 x carling afbrydere kr. 13.906 kr. 11.125
123672 Rustfri aftagelig targabøjle med navigationslys + fundament til Radar og 2 x VHF kr. 15.469 kr. 12.375
123673 Elektrisk lænsepumpe til dobbeltskrog Attwood Tsunami T-1200 kr. 2.969 kr. 2.375
123674 Elektrisk lænsepumpe til lænsebrønd Attwood Tsunami T-1200 kr. 2.969 kr. 2.375
123675 Hydraulisk styring max. 300 HK med rat JD600/650/770 kr. 11.875 kr. 9.500
126842 Mercury pre-rig DTS 2020, SC1000, DTS kit, tankmåler og ledningsnet. INGEN styring kr. 18.750 kr. 15.000
123681 Single styrepult glasfiber uden pre-rig, styring etc. JD600/650 kr. 3.906 kr. 3.125
123682 Vindspejl med bøjle til single styrepult med kalescheovertræk til styrepult kr. 6.250 kr. 5.000
123680 Dobbelt styrepult kun glasfiber uden pre-rig styring etc. JD600/650 kr. 4.531 kr. 3.625
108445 Vindspejl med gribebøjle til dobbelt styrepult med Kalescheovertræk til styrepult kr. 6.563 kr. 5.250
108444 Klapsæde foran dobbelt styrepult kr. 4.088 kr. 3.270
117245 Stol med søjle til dørkmontering kr. 4.939 kr. 3.951
123683 Hardtop med vinduer og åbenbar luge foran JD600. Skal sendes/bestilles med båd. kr. 21.875 kr. 17.500
122503 Opbevaringsrum komplet C-Serie til montering i siden af dæk - umonteret kr. 313 kr. 250
108452 Rustfri gribebøjle pr. stk. P66M - umonteret kr. 681 kr. 545
124181 Hyndesæt, for og agtertofte kr. 2.344 kr. 1.875

124271 kr. 9.493 kr. 7.594
125578 kr. 7.050 kr. 5.640
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123679 - pre-rigging, Elhydr-styring o.pack 5, 123681 - single styrepult, 123682 - 
vindspejl, 123675 - hydraulisk styring, 123670 - elektrisk installation, 123674 - elektrisk 
123679 - pre-rigging, Elhydr-styring o.pack 5, 123681 - single styrepult, 123682 - 
vindspejl, 123675 - hydraulisk styring, 123670 - elektrisk installation, 123674 - elektrisk 
123679 - pre-rigging, Elhydr-styring o.pack 5, 123681 - single styrepult, 123682 - 
vindspejl, 123675 - hydraulisk styring, 123670 - elektrisk installation, 123674 - elektrisk 

Std F150XL overpack, 123681 - single styrepult, 123682 - vindspejl, 123675 - hydraulisk 
styring, 123670 - elektrisk installation, 123674 - elektrisk lænsepumpe.
123679 - pre-rigging, 123681 - single styrepult, 123682 - vindspejl, 123675 - hydraulisk 
styring, 123670 - elektrisk installation, 123674 - elektrisk lænsepumpe.
123679 - pre-rigging, 123681 - single styrepult, 123682 - vindspejl, 123675 - hydraulisk 
styring, 123670 - elektrisk installation, 123674 - elektrisk lænsepumpe.
123679 - pre-rigging, 123681 - single styrepult, 123682 - vindspejl, 123675 - hydraulisk 
styring, 123670 - elektrisk installation, 123674 - elektrisk lænsepumpe.

Ekstra brændstoftatnk 140L plast med Wema giver og 3-vejs ventil NB! Kan ikke eftermonteres 
i alt 280 l. brændstofkapacitet.

Ved bestilling som pre-rigget fra værft kan båden kun leveres med DTS betjening uden elhydraulisk styring. Rigging til Mercury F150 samt 
elhydraulisk styring til Mercury AMS motorer leveres som overpack med motor og monteres af forhandleren.

140l plasttank med Wema giver. 
Tilvalg dobbelt tank, ialt 280l

Klapsæde til fribord


