Albin heeft de afgelopen jaren bepaald niet stilgezeten.
Het leveringsprogramma werd uitgebreid met een nieuwe motorkruiser,
de Albin 23 en een nieuw kajuitzeiljacht, de Albin 78. Aan opbouw en
binnenbetimmering van de Albin Vega zijn - zonder afbreuk te doen aan
haar eenheidsklasse - vele verbeteringen aangebracht.
De Albin Ballad en de Albin Vega hebben een sterkere motor
gekregen. Door overname van de Zweedse Shipman fabriek zijn
drie schepen aan het programma toegevoegd, waarvan de Accent en
de Scampi werelberoemd zijn door behaalde wedstrijdresultaten in de
1{4 en 112 ton klasse.
Naast de zeilklare uitvoering zijn deze schepen ook leverbaar in
een z.g. drie-kwart klaar uitvoering waarbij het resterende werk
eenvoudig en snel kan worden uitgevoerd. Voor de afbouw van een
Albin Accent resteren 50-60 en voor een Albin Scampi 250-300 manuren.
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Albin 23
1 7.00
x 2.70x 0.70 meter
motorkruiser, nieuw
ontwerp van Per Brohäll,
35 pk dieselmotor,
4 slaapplaatsen.

25
2 7.60Albin
x 2.60)( 0.70 meter
motorkruiser met
achterkajuit, 35 pk
dieselmotor, 4 tot
6 slaapplaatsen.
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H" w.reldm"k Albin ,',,'
garant voor Zweedse kwaliteit,
degelijkheid, comfort, perfecte vonngeving
en bewezen goede vaareigenschappen.
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Albin 30

Albin 82 MS

3 9.20 x 3.18 x 0.82 meter luxe 5 8.20 x 2.84 x 1.20 meter
molorkruiser met
achterk.Jjuil, 115 pk
dieselmotor,
6 Slililppla.Jlsen.

Albin 25 MS
4

7.60x2.60xO.70 meler
moton;eiler me!
achterkajuit, 35 pk
dieselmotor, 4 lot
6s1aapplaatsen.

motorzeiJer me!
.Jchterkajuit, 35 pk
dieselmotor,

6 slaapplutsen.

Albin 57
6 5.74
x 2.41 x 0.60 ·1.30
meter kajuitzeiljacht,
Ir.Jilerbaar. geschikt VOOt
buitenboordmotor,4
volwassen slaapplaatsen .
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Albin Viggen
7.10x2.2h:l.1rmeter
kajuitzeiljacht, geschikt
VOOl builenboordmotor,
4 slaapplaatsen.

Albin 78

8 7.80x2.76d.50
meter
kajuituiljacht, nieuw
ontwerp van Peter NorliR,
,Ifl pk dieselmotor,
S slaapplaats... n. Ook
leverbaar voor
buitenboordmotor.

Albin 79
97.90x2.66xl.40meter
kajuilzeiljachl. Snel
hlmilieschip in 114 ton
klasse. 7 1h pk dieselmotor,
4 lot S slaapplaatsen .

Albin Accent

77x1.54 meter
10 8.05x2.
k.ljuituilj.lcht.Snel

f.lmilieschip in 1/. ton
kJ.lsse,8 pk dieselmotor,
Stot 7 sla.lppla.ltsen. Ook
leverbur .lIs bouwp.lkket
in 3/ 4 klan uitvoering.
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Albin Scampi

Albin Vega
118.25x2.46X1.1t'meter
kajuitzeiljacht.
In!emalionaa! erkende
eenheidsHuse, 13 pk
dieselmotor, 4 101
1 slaapplaatsen .

Albin
Shipman 28

meter
13 9.01x3.00xl.6S
kajuitzeiljacht. Snel

12 8.80
x 2.60 xl.55 meter
kajuitzeiljacht. Ruim schip
me! dinetIe. 8 pk
dieselmotor,
S slaapplaatsen .

familieschip in ~h lon
klasse, 12 pk dieselmotor,
Stot 6 slililpplaatsen. Dok
leverbaaT als bouwpakket
in 3/. klaar uitvoering.

Ballad
14 9.14Albin
,,2.%,,1.5S meler

kajuitzeiljacht. Het meest
verkochte familieschip in
de 1/2"ton klasse, 13 pk
dieselmotor, 5 tot
6 slaapplaatsen.

Dit drukwerk geqt ten g/obaaf ovenicht van de
versclJi/lcnde Albi" schepen . VOII iederschipafzonderlijk is
uitvoerige documentatie verkrijgbaar lIetgeen op vcrtoek gunmt
wordt toegeumdell. Dnu wer! is gevestigd iII Weesp op het
illdustrieterrein Nijverllt~idslaall. Gemakkelijk le vinden door
verwijzin8 op A.N. W . B. ~ borden. Op werkdagen zij" wij
geopend van 9.00 lot 17.00 uur en gedurendc het vaarseiwcn
evcneells znterdags va" 10.00 tot 16.00 uur. ZOl1dags fia
teIefollische afsprnak. U bel1t vall harte weIkom.
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lmporteur voor de BeneJux:
Albin-Nederland b.v.
Industtieterrein Nijverheidslaan 22
(aan de VL'Cht) Wecsp.
T('!efoon 02940- 14911
Telex 14292 albin nI

