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Introduction of a new family custom model of
RIB in the large RIB class from CapeRIB
CapeRIB with its high performance hull RIB have since
2001 been supporting the market of both leisure and
commercial boats. Boats are produced in South
Africa. Main strength is the performance with it’s
rigid high speed hulls with sharp V-angle made for
high sea.

CapeRIB 77 - Large RIB for family and friends with the environmental aspect to enjoy the vacation at sea.
August 2019 CapeRIB introduce and is extending their offering by the
development of an 7,7 meter RIB, CapeRIB 77. A RIB with the facility to
support the family and friends to enjoy the sea in a convenient way. The
new feature is the flexible sundeck which also could be easily remodeled to
an U-sofa to facilitate more seats for the passengers. As always the focus is
to also keep large storage capacity below all seats, main console and below
floor.

By this new development of design the practical RIB previously common within commercial, diving and sailing
environment is now also offering the family and friends convenient solutions to enjoy the sea.
CapeRIBs idea on the environmental solutions is to support vacation within our own
nearby. In our Nordic countries there are several opportunities with great
archipelagos and astonishing views which very well competes among the worlds
finest and cleanest.
This year we equipped the CapeRIB 77 with Mercury’s newest generation of V6
engine with 225 hk to facilitate +50 knot speed and yet lower fuel consumption with
the help of the light weight solution of the engine as well as the RIB hull which is
comparable lighter. The TCO, total cost of ownership, of the CapeRIB concept is
covered from priceworthy solutions in all aspects.

-

For more information please contact Dennis and Marcus at CapeRIB
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Lansering av en ny famlijeanppassad modell i
kategorin stora RIB båtar från CapeRIB
CapeRIB har sedan 2001 erbjudit prestanda RIB båtar
för både kommersiell och privat användning. Båtarna
produceras i Sydafrika. Främsta styrkan är prestanda
och sjövärdighet tack vare ett högfarts-skrov med en
skarp V-vinkel så klarar de också hög sjö.

CapeRIB 77 – En rymlig RIB för familj och vänner med en miljö- och hållbarhets perspektiv för att kunna
semestra hemma i Norden.
I Augusti 2019 lanserar CapeRIB en ny utvecklad 7,7 meters RIB som utökar
modellprogrammet. Det är RIB designed för att stödja och underlätta för
familj och vänner att uppleva havet på ett smidigt och praktiskt vis. Den nya
designen av en stor flexibel solbädd som med några enkla handgrepp byggs
om till en U-soffa för att erbjuda fler sittmöjligheter för passagerarna.
Genomgående är det ett fokus på att också erbjuda rymlig förvaring under
alla säten, i styrkonsollen och under golvet.

Tack vare denna utvecklade design så breddar CapeRIB 77 modellprogrammet från kommersiell, dykning och
segling till att också erbjuda en anpassad och smidig lösning för att familj och vänner skall få uppleva havet.
CapeRIBs idé för miljö och hållbara lösningar är att stödja semester och fritid i vår
närhet. I våra nordiska länder finns det många möjligheter att få njuta av skärgård
och fantastiska vyer som mycket väl konkurrerar bland världens finaste miljöer.
I år så har CapeRIB 77 utrustats med Mercury’s nyaste generations V6 motor med
225 hk för att kunna köra +50 knop och ändå leverera lägre bränslekonsumtion tack
vare den lättare designen av motorn, likväl som det lättare skrovet. Med hänsyn till
hållbarhetsperspektivet och smarta och effektiva lösningar i design så blir
totalkostnadsperspektivet fördelaktigt.
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För mer information, vänligen kontakta Dennis och Marcus på CapeRIB

-

Information om motor från Mercury marine www.mercurymarine.com
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