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KGK Motor kliver ombord för Lysekil Women’s Match

Den 7-12 augusti är det dags för den tolfte upplagan av Lysekil Women’s Match. En tävling där världens bästa 
kvinnliga seglare sätter kurs mot mästartiteln och prissumman på 300 000 SEK.

KGK Motor kliver ombord för denna fartfyllda tävling med sitt varumärke Capelli. 
Capelli kommer med sina ribbåtar vara officell supplier för seglingen år 2017. 

” Vi valde att utöka vårt engagemang i sponsring av marinrelaterade tävlingar eftersom det engagerar, inte 

minst bland våra kunder. Att associeras med Lysekil Women’s Match är givetvis positivt för KGK Motor och 

Capelli som varumärke, men framförallt ger sponsorskapet oss möjlighet att främja idrotten.”

Lars Johansson, Affärsenhetschef på KGK Motor.

Capelli är båtarna för dig som önskar njuta av komfort och gott om plats för umgänge utan att för den skull 
vilja avstå från praktiska stuvutrymmen och förstklassiga sjöegenskaper.

Tempest SWE är en ny serie RIB-båtar för ett enkelt båtliv. Du får en unik design med smarta lösningar och bra 
materialval. Njut för fullt av sköna dagsturer tillsammans med familj och vänner!

Capelli boats

”Vi är jätteglada att Capelli är med oss. De är en viktig partner. Capellis båtar är perfekta redskap för vår 

sjöorganisation för att se efter såväl säkerheten under tävlingen som att hantera mediaproduktionen” 

Anna Holmdahl White, Lysekil Women’s Match.
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Capelli 625 X-treme

Läs mer om Lysekil Womans Match här: http://lysekilwomensmatch.se/

Läs mer om KGK Motor här: http://www.kgkmotor.se/

Läs mer om Capelli här: http://www.capelli.se/

TE 625 X-treme RAID har de där extra 
sjöegenskaperna som behövs vid lite extremare 
körning!
Båten är stabil, bred och framför allt trygg att 
köra. Modellen har fyra sittplatser bakom, och en 
stor däckyta framför pulpeten. Det går även att 
kompletterbar med jockeysäten framför pulpeten 
vilket ger totalt åtta sittplatser.
Sportig modell 6,25 m med Suzuki DF150, 
toppfart ca. 45 knop. 4 sittplatser på jockeysäte 
och stor däcksyta framför pulpeten. 

Capelli Tempest 650 SWE 
Komfortmodell 6,5 m med Suzuki DF150, toppfart 
ca. 40 knop. 2+3 sittplatser och bord i aktern.

Capelli Tempest 700 SWE
Här är båten för dig som verkligen vill njuta på 
sjön. Tempest 700 SWE har moderna linjer och 
representerar väl Capellis förmåga till innovativ 
design. Komfortmodell 7 m med Suzuki DF200, 
toppfart ca. 40 knop. 2+3 sittplatser och bord i 
aktern.

Capelli Tempest 900 Sun 
En sportig båt med attityd – Tempest 900 SWE 
har stor lastkapacitet och det öppna däcket kan 
inredas med olika konsoler och säteslösningar. 
Möjlighet till 500 hk på akterspegeln ger stora 
fartresurser!


