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PM 08.04.20 

Nyhet fra River Boats! 

Norske River Boats lanserer den nye toppmodellen River 460! Båten som nå settes i markedet var egentlig tiltenkt å 

bli en liten Ibiza – men etter å ha inngått en avtale om overtagelse av modellen blir dette nå den største modellen fra 

River Boats. 
River Boats får nå et nytt flaggskip på toppen av sine allerede eksisterende tre modeller fra 2,9 til 4,2 meter. 
Fredrikstad-bedriften Rotostøp AS med merkevaren River Boats fikk nye eiere i duoen Reidar Gjølstad og Christoffer 
Haarbye for mindre enn 1,5 år siden. Allerede nå presenteres en etterlengtet storebror, og duoen kan melde om at det 
er enda mer spennende på gang fremover!  
 
River Boats, enkelt båtliv til en fordelaktig pris! 

Nye River 460 rotasjons-støpes i polyetylen som de øvrige River båtene, men er i tillegg bygget med en skummet 
sandwich-teknologi som gir økt stivhet i kombinasjon med lav vekt. Denne konstruksjons-teknologien er særlig egnet til 
større polyetylen-båter, hvor resultatet blir en ekstremt stiv, solid og slitesterk båt med minimalt vedlikehold. 
Teknologien gjør båtene konkurransedyktige på pris da produksjonen i stor grad er automatisert. Båten er som andre 
polyethylen-båter nærmest 100% resirkulerbar, noe som er unikt i båt-verdenen. 
 
«River 460 passer perfekt inn i modellserien vår! Dette blir en større båt med vindskjerm, flere sitteplasser og mer 
lagringsplass. På utstyrslisten står blant annet putesett, ryggstøtte, solseng, badestige, integrert kartplotter og 
targabøyle. Dette åpner for flere og bredere bruksområder og båten vil bli noe for hele familien. Siden båten skiller seg 
såpass mye fra River 420, håper vi også å nå helt nye målgrupper», forteller de to. 
 
«Vi er både stolte og glade for at vi nå har landet en avtale med Helge Duus fra Ibiza Boats og båten skal produseres, 
som Ibiza også hadde planer om, hos Roto i Slovenia. –  Avtalen om produksjon av nye River 460 eksternt, muliggjør økt 
fleksibilitet, økt volum, økt fokus på miljøvennlig materialteknologi, samt et samarbeid på mange områder fremover. Vi 
kommer også til å tilby modellen i resirkulert materiale, noe som vil ytterligere redusere et allerede lavt klimaavtrykk. 
Elektrisk motor og spesialtilpasset batterirom i kombinasjon vil da gjøre denne pakken til markedsledende innen vårt 
segment», forteller Gjølstad.  
 
Målgruppen er alle de som trenger en selvlensende, vedlikeholdsfri landsstedsbåt med praktiske løsninger i 
kombinasjon med moderne design. River 460 egner seg både til dagsturer, som ungdomsbåt når man er ferdig med 9,9 
hk-fasen, og ikke minst som hyttebåt med aktiv bruk gjennom alle årstider. Båten er sertifisert for opp til 40hk, men 
fungerer ideelt med 25-30hk, som spås å bli volum-modellene. 
 

River Boats- små båter, store gleder!  
River Boats har siden 1995 levert over 10.000 båter til fornøyde kunder innen en rekke bruksområder og marked. Med 

stadig økende eksportandel er nå bedriften representert på følgende marked; Norge. Sverige, Finland, Storbritannina, 

Tyskland, Russland, Hong Kong og Nederland m.fl.  

 

Fakta – River 460 
Lengde: 4,60 meter/15fot     Bredde: 1,80 meter   Vekt uten motor: Fra 210 kg     

Kategori: C/D     Personer: Maks 4/5  Belastning: Maks 582/677kg 

Fremdrift: Påhenger inntil 40 hk/ 29,8 kW, og tilrettelagt for elektrisk motor og batteripakke. 

Materiale: Rotasjonsstøpt polyetylen trelags sandwich med skummet midtsjikt.   

Fart: 20-30+ knop (eks. 24 knop m/25hk)  Pris: Fra kr 44 900,- (åpen båt) 

Standardutstyr: Rekker, låsbare oppbevaringsrom, badeplattform, regndrenerende 3-lags skrogteknologi. 

Ekstrautstyr: Solseng, integrert kartplotter, putesett, ryggstøtte, badestige, targabøyle og XR-sett inklusiv vindskjerm 

For mer informasjon kontakt: Reidar Gjølstad, CCO River Boats by Rotostøp AS. Telefon: +47 926 222 46. E-postadresse: 

reidar@rotostop.no  

      River Boats på sosiale medier: 

mailto:reidar@rotostop.no
https://www.youtube.com/channel/UCnjAAGAedQMP--JDdn-pNdQ
https://vm.tiktok.com/VTuwKx/
https://www.linkedin.com/company/river-boats/
https://www.instagram.com/riverboats.no/?hl=nb
https://www.facebook.com/groups/347939629395188/
https://www.facebook.com/River-Boats-2183657011955277
https://www.facebook.com/rotostop.no/
https://www.facebook.com/riverboatsnorwayinternational/

