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VÄRLDSPREMIER FÖR DEN NYA AGAPI 800
THE NEW LEVEL OF AWARD WINNING 750

by Håkan Södergren & OAXS Design
Den prisbelönta Agapi 750 är den båten som skapade en
ny nisch. En trygg, lättanvänd familjebåt med enastående
prestanda och sjövärdighet och som är lätt att ta med sig
på trailer. Den öppnar upp nya dimensioner för vår tids
båtgeneration och den vann ”Årets båt – Folkets röst” i
Sverige 2013. Efter tre säsonger är det dags att ta den till
nästa nivå. Agapi 800 är resultatet av produktutveckling
baserad på en grundlig utvärdering av vårt designteam
tillsammans med våra kunder. Det prisade skrovet
designat av Håkan Södergren har fått lite mer längd. Däck
och kabin är vid en första anblick förvillande lika tidigare
version, men förbättringarna är många.
Agapi 800 har, precis som sin föregångare, prestanda
i toppklass och är lätt och bränslesnål. Den kombinerar
RIB-konceptet (Rigid Inflatable Boat) med en bekväm och
stor kabin och är enkel att ta med sig på trailer. Exklusiva
materialval och en intelligent svensk design erbjuder
unika användarfördelar som ingen annan båt kan matcha.
Och precis som alla andra tidigare och kommande
båtmodeller i Agapifamiljen är Agapi 800 också mycket
snäll mot plånboken när det gäller underhållskostnader.
Peder Asplund, VD för Agapi i en tillbakablick: ”2015 har
varit ett mycket spännande och givande år. Vi började
båtproduktionen med vår nya partner Delphia Yachts i
Polen. Vi firade att Agapi 950 nominerades ”Best of Boats
International Award 2015” på båtmässan i Berlin, en
mycket viktig internationell bekräftelse att vi är på rätt väg.
Internationell press har visat att vårt båtkoncept ligger helt
i linje med kraven på moderna båtar. Den nya Agapi 800

är en viktig milstolpe och den första båt som utvecklats
tillsammans med Delphia Yachts och Södergren Group.
Den är en fantastisk båt som måste upplevas!”
Agapi 800
Agapi 800 är byggd med lättviktsteknologi vilket ger
en låg bränsleförbrukning. RIB-konceptet och skrovets
design ger båten en smidig och sportig karaktär samt
en enklare och säkrare hantering under alla förhållanden
jämfört med konventionella båtar. Den finns med
singelmontage upp till 300 hkr med prestanda på 50
knop. Med sina 26 fot är denna RIB-hybrid lämplig i öppet
hav och roligare för familjen än vad man normalt kan
förvänta sig av en båt i den storleken. Det är inga problem
att få med både vänner och familj. Den tar upp till10
personer och även med maximal belastning är Agapi 800
otroligt lätt och rolig att hantera.
Intelligent svensk design med tydlig vision har skapat
en mycket mångsidig båt med gott om utrymme för att
umgås och njuta. Kök, kylskåp, 4+2 bäddar samt fast
toalett (tillval) gör Agapi 800 mycket bekväm.
Agapi 800 kan trailas bakom en vanlig familjebil såsom
Volvo XC 70, BMW X1 eller liknande. Trailern har
utvecklats speciellt för båten och det är förvånansvärt
snabbt och enkelt att både sjösätta och ta upp Agapi 800
på släpet - något som öppnar upp oanade möjligheter att
utforska nya vatten!

Agapi Boating AB är ett privatägt företag som grundades 2006. Alejandra Levinas Asplund och Peder Asplund är grundare och drivande kraft
bakom satsningen, inspirerad av sina egna insikter om att båtlivet kan vara enklare och roligare. I styrelsen och bland övriga delägare märks en
rad kända profiler inom både båtvärlden och svenskt näringsliv. Agapis vision är att skapa en helt ny typ av båtliv med fokus på frihet, enkelhet
och miljövänlighet. Detta görs genom att utmana det traditionella tänkande kring båtdesign, tillverkning och de traditionella sätten att äga en båt.
Sedan lanseringen av första båten, har Agapi fått sätta en ny kurs i båtlivet. Under 2010 Agapi Boating delades ”Rookie of the Year” och år 2013
vår Agapi 750 har fått priset ”Årets Motorbåt - Folkets val”. År 2015, Agapi 950 nominerades ”Best of Boats International Award”.
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