
POCA 600 er utrolig sødygtig, bundkonstruktionen giver en meget 
behagelig og hurtig sejlads. Skroget har en kraftig dobbelt bund, 
som gør båden flydesikker. Det opskummede ringdæk, forøger 
denne sikkerhed.

 
n POCA 600 leveres som standard med sidestyring,  
 indbygningsboks i styrepulten, samt rustfri badestige  
 og lænsepumpe.

n 4 stuverum i stævn og 2 agter, plus ekstra rum i agter ringdæk.

n Mulighed for stor dobbelt midterstyring.

n Velegnet til transport med trailer.

n POCA 600 kan også bestilles som Passagerbåd til  
 12 personer, med eller uden hardtop/pilothouse. 

n Hardtop og pilothouse kan eftermonteres.

n POCA 600 er naturligvis CE-godkendt.

Ved alle POCA modellerne er der, af sikkerhedsmæssige grunde, lagt stor vægt på en 

stabil bundkonstruktion, der samtidig yder mindst mulig vandmodstand. På den måde 

kan man - selv med en lille motor - få en POCA op at plane. 

En båd med 
mange muligheder

T I L B E H Ø R

Captain stol
Dobbelt midterstyring
Hardtop med luge
Indbygningstank 90L
Pilothouse
Styrepultsbøjle
Radarbøjle
Støttebøjle til fordæk
Skydedør til hardtop/pilothouse
(lukket kabine)
Søgelænder
Vindskærm t/styrepult
Håndliste
Kaleche

T E K N I S K E  D A T A 

Længde  6,00 m
Bredde  2,42 m
Vægt u/motor  550 kg
Dybgang u/motor 40 cm
Fribord  82 cm
Max. motor 221 kW/300 HK
Max. last  1400 kg.
Max. personer  10

POCA 600 findes i to modeller:

POCA 600 MK 1 leveres med en kistebænk i agter ringdæk  
og stævn. Har du et ønske om flere siddepladser/kistebænke,  

er det muligt at lave på POCA 600 MK 1.

Fordele: Du kan selv indrette båden, som du ønsker.

POCA 600 MK 2 leveres med helstøbt indersektion.  
Dvs. at indersektionen i båden er støbt ud i et, hvor den på  

POCA 600 MK 1 er delt. POCA 600 MK 2 har tre kistebænke  
i stævn. I agter er der to mindre sæder.

Fordele: En meget rengøringsvenlig båd. God plads agter.
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