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Vi utvecklar  
framtidens båtar 

Ryds började ta form redan 1946, med målet att skapa 
glädjespridande produkter som öppnar dörren mot 
naturen, uppmuntrar till äventyr och skapar gemenskap. 
Målmedvetenhet och fokus på kvalitet, säkerhet och 
funktion har lett oss dit vi är idag – en modern båtfabrik med 
återförsäljare runt om i hela Sverige. Jag gläds över att Ryds 
utvecklats till ett av båtvärldens mest moderna företag. 

Vår verksamhet har alltid präglats av en och samma sak: 
nyfikenhet! Detta har genomsyrat tillverkningen av våra 
båtar sedan den första modellen sjösattes. I takt med tiden 
har vi anpassat företaget till en ny omvärld med helt nya 
produktionsmetoder och stort fokus på miljöfrågor. Vi håller 
orubbligt fast vid traditioner som bidrar till högsta kvalitet i 
allt vi gör, samt minsta möjliga miljöpåverkan för natur och 
människor genom en unik tillverkningsprocess i våra VI-båtar 
(båtar med vakuuminjiceringsteknik). Under 2020 släpper vi vår 
största nyhet under företagets 70-åriga historia. Med ny stilren 
nordisk design tillverkar vi i Sverige vår största VI-båt någonsin 
med ett helt nytt designspråk! Båten premiärvisas under våren 
2020 och kommer att heta 735 VI.

Våra båtar är anpassade för våra nordiska förhållanden. De 
är inte bara tillverkade i absolut yppersta kvalitet utan också i 
nordisk, stilren design. VI-tekniken ger oss dessutom hållfasta, 
starka och lättare båtar som går lätt i sjön med mycket bra 
prestanda, som kräver mindre motoreffekt och därmed mindre 
utsläpp och lägre driftskostnader. 

Vi har alltid strävat efter att, med vår planets välbefinnande i 
åtanke, ge våra kunder ett aktivt och bekvämt fritidsliv – utan 
att göra det minsta avkall på kvaliteten. Ett sådant exempel 
är vårt Big Fish-sortiment som är framtaget för fiske och som 
bruksbåtar för transport. Vi tar med oss vår nyfikenhet och vår 
miljöomsorg in i framtiden.

Patrik Håkansson, VD
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F-LINE

Specifikation

Längd 488 cm 

Bredd 192 cm

Vikt 352 kg

Max antal personer 5

Motor rek 40-60 hk

Max motorvikt 115 kg

CE-kategori C

Fart 28-33 knop

Bränsleförbrukning 0,4 l/d

Bränsletank 25 liter

Rigglängd Lång

Ryds 484
Ryds 484 är vår nya instegsmodell i kategorin styrpulpetbåt, en modell som är 
mycket prisvärd med mycket körglädje och flera praktiska utrymmen. Denna 
båtmodell passar alla som gillar fiske, vattensport, familjeutflykter, bad eller 
att bara njuta av att vara ute i naturen. Den är lättdriven och har generösa 
utrymmen. Det är en praktisk båt med höga fribord och stora stuvfack både 
i aktern och i fören. Denna båt bidrar till en härlig körglädje vid cruising och 
vattensport!.

Standardutrustning

• 12 volts uttag

• Bad/räddningsstege

• Brandsläckare

• Ekolodsgivare Garmin

• Förpulpit

• Instrumentpanel

• LED-lanternor

• Låsögla klass 3

• Regnläns

• Rutbåge

• USB-uttag

• Vajerstyrning

• Vindskärm
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F-LINE

Standardutrustning

• 12 volts uttag

• Bad/räddningsstege

• Badplattformar

• Brandsläckare

• Hydraulstyrning

• Dynsats

• Ekolodsgivare Garmin

• Förpulpit/sidoräcke

• Instrumentpanel

• LED-lanternor

• Låsögla klass 3

• Mugghållare

• Regnläns

• Rutbåge

• Stuvfack

• Tamp/ankarboxar

• Vindskärm

Specifikation

Längd 488 cm 

Bredd 192 cm

Vikt 370 kg

Höjd 158 cm

Max antal personer 5

Motor rek 40-60 hk

Max motorvikt 115 kg

CE-kategori C

Fart 28-33 knop

Bränsleförbrukning 0,4 l/d

Bränsletank 25 liter

Rigglängd Lång

Ryds 488 Sport
Ryds 488 Sport med den moderna designen tillsammans med de nytänkande 
och praktiska lösningarna gör denna styrpulpet till en given favorit. Den är 
helt vakuuminjicerad, vilket ger stora miljövinster och en lägre vikt. De höga 
friborden och rejäla grabbräckena ger en trygg och säker känsla i båten. 488 
Sport är en lättdriven båt med fantastiska sjöegenskaper då den dessutom 
uppnår en maxhastighet på 28 knop med 2 personer med en 40 hk motor. 
Ryds 488 Sport är en perfekt båt för vattensport, fritidsfiske eller en utflykt 
tillsammans med familjen en fin sommardag!.

Båten på bilden är extrautrustad.
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F-LINE

Standardutrustning

• 12 volts uttag

• Bad/räddningsstege

• Badplattformar

• Brandsläckare

• Dynsats

• Ekolodsgivare Garmin

• Fenderhållare

• Förpulpit/sidoräcken

• Hydraulstyrning 

• Instrumentpanel

• LED lanternor

• Låsögla klass 3

• Länspump el

• Mugghållare

• Regnläns

• Vindskärm

• Rutbåge

• Stuvfack

• Stolsöverdrag Std

• Ställbara stolar

• Tamp/ankarboxar

Specifikation

Längd 543 cm 

Bredd 218 cm

Vikt 570 kg

Max antal personer 5

Motor rek 60-100 hk

Max motorvikt 185 kg

CE-kategori C

Fart 30-36 knop

Bränsleförbr. 20/30 kn. 0,62/0,80 l/d

Bränsletank 25/82 liter

Rigglängd Lång

Ryds 548 Mid C
Ryds 548 Mid C är både en sportig och praktisk båt med höga fribord som 
gör det enkelt att njuta av fantastisk natur som erbjuds till sjöss. Mid C har 
pulpeten monterad i mitten av båten där man sitter i en stol och kör, modellen 
har flertalet sittplatser i både aktern, mitten och fören. Båtmodellen kallas även 
för walkaround då den erbjuder fri gångyta runt hela båten, den är drygt fem 
meter lång och tål mycket sjö. Den är helt enkelt en båt som är väl anpassad 
till bad, fritidsfiske och vattensport där körglädjen framkallar härliga känslor på 
sjön. Älskar du att hålla på med vattensport och njuta av naturen är Ryds 548 
Mid C den perfekta båten för dig!

Båten på bilden är extrautrustad.
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F-LINE

Specifikation

Längd 543 cm 

Bredd 218 cm

Vikt 570 kg

Max antal personer 5

Motor rek 60-100 hk

Max motorvikt 185 kg

CE-kategori C

Fart 30-36 knop

Bränsleförbr. 20/30 kn. 0,62/0,80 l/d

Bränsletank 25/82 liter

Rigglängd Lång

Ryds 548 Sport
Ryds 548 Sport är en innovativ och praktisk styrpulpet med höga fribord och 
stora stuvfack. Denna båt passar perfekt för vattensport, utflykter och fiske. 
Dessutom har den två rejäla badplattformar och ett flertal fack vid förarplatsen 
där det även finns plats för infällt plotter, vilket innebär att den dessutom är väl 
anpassad för sol och bad. Med styrpulpeten placerad på styrbord längst bak 
får man ett stort durkutrymme och stor rörlighet. Dessutom är den utrustad 
med ankarbox, mugghållare och 12 volts uttag. 548 Sport ger dig en härlig 
körglädje vid cruising och vattensport!

Standardutrustning

• 12 volts uttag

• Bad/räddningsstege

• Badplattformar

• Brandsläckare

• Dynsats

• Ekolodsgivare Garmin

• Förpulpit/sidoräcke

• Hydraulstyrning

• Instrumentpanel

• LED-lanternor

• Låsögla klass 3

• Länspump el

• Mugghållare

• Regnläns

• Rutbåge

• Stuvfack

• Tamp/ankarboxar

• Vindskärm

Båten på bilden är extrautrustad.
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F-LINE

Specifikation

Längd 625 cm 

Bredd 234 cm

Vikt 720 kg

Max antal personer 6

Motor rek 80-150 hk

Max motorvikt 210 kg

CE-kategori C

Fart 30-44 knop

Bränsleförbr. 20/30 kn. 0,66/0,85 l/d

Bränsletank 82 liter

Rigglängd Lång

Standardutrustning

• 12 volts uttag

• Bad/räddningsstege

• Rutbåge

• Badplattformar

• Brandsläckare

• Dynsats

• Ekolodsgivare Garmin

• Fast tank 82 liter

• Fenderhållare

• Hydraulstyrning

• Instrumentpanel

• LED-lanternor

• Låsögla klass 3

• Länspump el

• Mugghållare

• Regnläns

• Stolsöverdrag Std

• Stuvfack

• Ställbara stolar

• Tamp/ankarboxar

• Vindskärm

Båten på bilden är extrautrustad.

Ryds 628 Mid C
Ryds 628 Mid C är en stor och modern walkaround-modell. Med sin 
framflyttade och centrerade pulpet går det lätt att förflytta sig i båten. I aktern 
finns det en soffa med rejält stuvutrymme. Ryds 628 Mid C passar perfekt för 
familjen, fritidsfiskare och dagsutflykter. Den har en rejäl styrpulpet där två 
personer åker väl skyddade och passagerarna på den stora aktersoffan sitter 
tryggt och säkert med de höga friborden bredvid sig!
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F-LINE

Specifikation

Längd 625 cm 

Bredd 234 cm

Vikt 690 kg

Max antal personer 6

Motor rek 80-115 hk

Max motorvikt 210 kg

CE-kategori C

Fart 30-40 knop

Bränsleförbr. 20/30 kn. 0,66/0,85 l/d

Bränsletank 82 liter

Rigglängd Lång

Ryds 628 Sport
Ryds 628 Sport är vår största styrpulpet som har styrpulpeten placerad på 
styrbordssidan. Det här gör att båten får fantastiska fria durkytor för att 
exempelvis lasta saker på. Du får ett rejält stort stuvfack framför pulpeten för 
de prylar som behöver åka torrt, så som barnvagn, kylbox eller grill. Ryds 628 
Sport är en stor båt med mycket ytor och stuvutrymmen. Den används ofta till 
vattensport, fiske, dagsutflykter, sol och bad.

Standardutrustning

• 12 volts uttag

• Bad/räddningsstege

• Badplattformar

• Brandsläckare

• Dynsats

• Ekolodsgivare Garmin

• Fast tank 82 liter 

• Hydraulstyrning

• Instrumentpanel

• LED-lanternor

• Låsögla klass 3

• Länspump el

• Mugghållare

• Regnläns

• Rutbåge

• Stuvfack

• Tamp/ankarboxar

• Vindskärm

Båten på bilden är extrautrustad.



BIG FISH  
– Smidiga båtar för  
fiske och transport 

Enkla och genomtänkta båtar som är framtagna för fiske 
och som ägaren lätt kan modifiera med diverse tillbehör. 
Användningsområden för denna typ av båtar är bland annat 
fiske med burar etc, sportfiske eller transporter mellan öar 
och fastlandet. Med de höga friborden kan du känna dig 
trygg att röra dig fritt i båten. Oftast har du dessutom stora 
fria ytor i båten med sittplatser, stuvfack och övriga valbara 
tillbehör. Ryds fiskebåtar är enkla att sköta, manövrera och 
äga. Köper du en fiskebåt från Ryds garanterar vi dig säkra, 
högkvalitativa och prisvärda båtar utvecklade för detta 
användningsområde.

MODELLPROGRAM 202010



Nässjö, Sverige

Allt inom möbeltyger, 
konstläder, läder och 
komponenter, samt 
legoproduktion av 
kvalitetsprodukter!

- din totalleverantör 
i projekt inom 
marina miljöer.

NEVOTEX

www.nevotex.se 
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BIG FISH

Specifikation

Längd 435 cm 

Bredd 186 cm

Vikt 290 kg

Fribord 56 cm

Max antal personer 5

Motor rek 20-25 hk

Max motorvikt 80 kg

CE-kategori C

Fart 21 knop

Rigglängd Lång

Ryds 438 BF
Ryds 438 BF är den första båten i serien Ryds Big Fish. Det har blivit en 
succé som beror på att den är prisvärd, enkel och praktisk. Förberedd för att 
montera ett smidigt kastdäck samt en stol i fören för bekvämt fiske. 438 BF 
är en populär sportfiskebåt från Ryds med höga fribord och stora utrymmen 
ombord. Båten har pulpeten placerad i mitten i anslutning till aktersoffan samt 
en centerbox där du kan förvara det stora kastdäcket och förmonterade stolen 
när du inte använder dem. Dessutom finns det rejäla räcken runt om för extra 
komfort och säkerhet.

Standardutrustning

• 12 volts uttag

• Bad/räddningsstege

• Instrumentpanel

• Låsögla

• Regnläns

• Universalfäste mEQs

• Vajerstyrning

Båten på bilden är extrautrustad.
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VILL DU SE ALLA DETALJER?

JOIN THE CLUB

KNAPPASSISTERAD 
PEKSKÄRM

ACTIVECAPTAIN® APP  
MED INBYGGT WI-FI®

INBYGGT STÖD FÖR
PANOPTIX™ 

INBYGGT
QUICKDRAW CONTOURS

BLUECHART® G3-SJÖKORT
NAVIONICS®-DATA

ECHOMAP™ PLUS 92SV • INBYGGT EKOLOD MED CHIRP + CLEARVÜ + SIDEVÜ

Specifikation

Längd 485 cm 

Bredd 203 cm

Vikt 400 kg

Max antal personer 5

Motor rek 30-50 hk

Max motorvikt 125 kg

CE-kategori C

Fart 25 knop

Rigglängd Lång

Ryds 486 BF
Ryds andra fiskebåt i populära Big Fish-programmet är 486 BF och det är en 
stabil, bärig och robust båt för fiske, fritid och transport. Denna rymliga modell 
passar för alla möjliga aktiviteter på sjön. Med det rymliga däcket får man plats 
med det mesta och är det personer som skall åka med kan man komplettera 
med en eller två extra sittofter som även fungerar som stuvfack. Ryds 486 BF är 
en perfekt kustbåt med sitt bäriga och stabila skrov.

Standardutrustning

• 12 volts uttag

• Bad/Räddningsstege

• Brandsläckare

• Instrumentpanel

• Låsögla

• mEQs universalfästen

• Regnläns

• Sidoräcken

• Vajerstyrning

BIG FISH

Båten på bilden är extrautrustad.
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Åk enkelt med Mercury
utombordsmotorer
Active Trim är en automatisk trimning av 
utombordsmotorn för enkelt framförande 
samtidigt som bränsleförbrukningen sänks, 
vilket är bättre för miljön. Följ samtidigt allt 
på mobilen genom VesselView Mobile. 

Bägge ingår vid köp av en Mercury 
utombordsmotor från 80 hk.

Specifikation

Längd 398 cm 

Bredd 152 cm

Vikt 97 kg

Max antal personer 4

Motor rek 6 hk

Max motorvikt 25 kg

CE-kategori D

Fart 6 knop

Rigglängd Kort

Ryds 398
Här har vi vår Ryds 398, en roddbåt som passar perfekt för fiske, enklare 
aktiviteter eller transporter. Denna båtmodell är mycket smidig och enkel att 
lasta upp på släpet. Roddbåten är enkel att ro men du har även möjlighet 
att installera en motor med upp till 6 hk. Ryds 398 är byggd till 100 % med 
vakuuminjicering, vilket minskar miljöfarliga utsläpp.

Standardutrustning

• Åror 240 cm • Årklykor • Årtullor

BASIC
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FRAMTIDENS DESIGN

I framkant av  
design och funktion

Vi på Mannerfelt Design Team har tagit fram en modell utifrån 
visionen att placera märket Ryds i framtiden. Resultatet är en 
modell som passar den moderna livsstilen för båtmänniskor. 
Designen har inspirerats av de livsstilsprodukter vi omges av 
idag, från ny teknik och inredning till moderna bilar. Den här 
modellen sätter en ny standard för framtida modeller. 

Dagens kunder kommer att känna igen sig eftersom vi har 
försökt att behålla de grundvärden som Ryds alltid byggt sitt 
goda rykte på. Vi har tagit designspråket till en ny nivå och 
behållit några detaljer som är förknippade med Ryds. Modellen 
känns kraftfullare med fler detaljerade och fina lösningar. De 
sportiga dragen finns kvar och har förfinats, samtidigt som det 
ska kännas tryggt ombord.  

Ted Mannerfelt, CEO & Design Director



Premiärturen slutade på grund.  
Försäkringen räddade semestern.

Strax under vattenytan fanns den svårupptäckta stenen. Pang! Växelhuset på båten sprack 
och premiärturen såg ut att bli kort för Jonas Höglund och hans familj. ”Tre timmar senare 
var allt fixat med både försäkring och reparation.”

På Svedea har vi lång erfarenhet av båtliv och vi vet att ingen vill ha sin båt på land onödigt 
länge. Över hela landet har vi goda kontakter med båtvarv och verkstäder som gör att skador 
och andra problem kan lösas så snabbt som möjligt. ”Med Svedea behöver jag inte tänka så 
mycket på sånt, utan kan bara njuta av att köra båt.”

9 AV 10 GER VÅR SKADEHANTERING HÖGSTA BETYG

svedea.se 
0771-160 190 
info@svedea.se

Ryds_magasin_annons_186x275_2019_final_tryck.indd   1 2019-10-29   11:29
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Ryds Båtar AB | Strandvägen 4 | 362 56  RYD | info@ryds.se | www.ryds.se


