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LITEBOAT
Liteboat er skabt i Frankrig af idemand og iværksætter 
Mathieu Bonnier, efter han havde deltaget i soloroning-
konkurrencer over Atlanterhavet (2009) og igennem 
Nordvestpassagens is (2010). 
 
Han ønskede sig en ny robåd. Den skulle være nem at ro for 
alle, let at håndtere, sikker og stabil på vandet, og samtidig 
give samme dejlige fornemmelse af teknik, kraft og fart, 
som i en kaproningsbåd.
 
Han kunne ikke finde sådan en robåd på markedet.  
Derfor gik han i gang med at bygge den selv.
 
Liteboat har i dag et fuldt program af såvel rekreative robåde, 
som klub- og konkurrencebåde, der benyttes internationalt 
af nogle af verdens bedste atleter indenfor den nye Coastal 
Rowing-sport – kaproning til havs.

Liteboat er i dag en af de førende producenter i verden,  
styret af innovation, håndværk og kvalitet.

Det sidste skud på Liteboat stammen er den nye LiteXP,  
som er en let og hurtig ro-sejlbåd, der til fulde 
lever op til sit navn XP, der er en forkortelse for 
ekspedition. 



 

LITERACE 1X
Konkurrencebåd bygget til sport, performance og udfordringer 
for dig der vil kunne yde det bedste både fysisk og teknisk. 
Den er bygget efter FISA specifikationer og standarder med 
en vægt på 35 kg (både standard og carbon), men kan også 
fås i en version på kun 28 kg. Båden har det nyeste indenfor 
rig, som er aftagelig med Quick Release System.

Mål : Længde 6 m
 Bredde 0,75 m
Vægt: Vægt 28-35 kg. 
 Max last (roer og udstyr): 130 kg. 

Pris:  42.900 kr. inkl. moms (standard version)
 48.500 kr.  inkl. moms (Carbon version) 

 Pris ved afhentning på lager i Danmark.
 Alle priser uden årer – se nærmere under årer på side 8

COASTAL RACE 
LiteRace 1X, 2X og 4X udgør Liteboats program indenfor 
international Coastal Rowing.
 
Alle bådtyperne har på kort tid bevist deres værd 
internationalt med flotte placeringer, medaljer og 
mesterskaber. De opfylder alle FISA specifikationer 
og standarder mht. konstruktion og vægt. 

Fælles for dem alle er et tyndt, men stabilt, skrogdesign 
der sikrer enestående hydrodynamik. Det nye design 
kombinerer hastighed og stabilitet, selv i hårdere sø og 
bølger. Tilsætningen af skotter og kulstofforstærkninger i 
konstruktionen giver større skrogstivhed og hjælper med 
at bevare kursen, selv i en kraftig modvind. 

Bådene er også ideelle til de øvede og kræsne motionister 
og klubber, som vil mere indenfor coastal rowing.
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LITERACE 4X
Dobbeltfirer med styrmand. Bygget til FISA mål og standard 
for Coastal Rowing. Designet kombinerer hastighed og 
stabilitet, og med et løftbart sværd er båden hurtig i sin 
acceleration, den kan vinde fart i søen og er let at manøvrere 
ved bøjevendinger. Hver plads i båden kan tilpasses efter fysik 
og størrelse af den enkelte roer, for effekt, komfort 
og ydeevne.  Alle sæder er i carbon, også styrmandens.

Mål : Længde 10,7 m
 Bredde 1,31 m
Vægt: 135 kg. 
 Max last (roer og udstyr): 500 kg. 
  
Pris:  148.500 kr. inkl. moms (standard version)
 168.800 kr.  inkl. moms (Carbon version) 
 Prisen er ex fragt, se nærmere under Fragt og Levering. 
 Alle priser uden årer – se nærmere under årer på side 8
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LITERACE 2X
LiteRace 2X er designet til kaproere og konkurrence har 
vundet medaljer til verdensmesterskaber. Båden underbygger 
lysten til at være et hold. Den er bygget efter FISA 
specifikationer og standarder med en vægt på 60 kg.  
Kan dog bestilles og bygges helt ned til 50 kg. 
Det nye rig-system (2016) med den kortere fastmonterede  
rig leverer større kraft og effektivitet. Båden er også ideel til 
de øvede og kræsne motionister, som vil have flere gode  
coastal -rowing udfordringer og oplevelser.

Mål : Længde 7,5 m
 Bredde 1,00 m
Vægt: Vægt 50-60 kg. 
 Max last (roer og udstyr): 260 kg. 

Pris:  66.500 kr. inkl. moms (standard version)
 75.700 kr.  inkl. moms (Carbon version) 
 Prisen er ex fragt, se nærmere under Fragt og Levering. 
 Alle priser uden årer – se nærmere under årer på side 8



 

LITESPORT 1X
Kort sagt - båden, der kan det hele. For begyndere, 
motionister, klubber og eventyrer. Båden kan tage en del vægt, 
men er samtidig let og med et fantastisk glid og fart i sig. 
Den kan komme med overalt. 

Mål : Længde 4,5 m
 Bredde 0,83 m
 Højde  0,15 m 
Vægt: Vægt 25-30 kg. 
 Max last (roer og udstyr/bagage): 130 kg. 

Pris:  31.300 kr. inkl. moms (standard version)
 36.900 kr.  inkl. moms (Carbon version) 

 Pris ved afhentning på lager i Danmark.
 Alle priser uden årer – se nærmere under årer på side 8
     

COASTAL MOTION & FRITID
Liteboat har på unik vis fokus på at få flere til at ro og på at 
udvikle mulighederne for at prøve nye ting indenfor roning.  
Med serien LiteSport er der mulighed for at være nybegynder, 
hvad enten du er helt dig selv, en gruppe venner, familie eller 
du ror i klub. Det er både, der kan sætte dig og din klub i gang 
med at ro sculler (to årer) – eller komme ud til havs i den 
nye coastal rowing sport med mere stabilitet i båden og en 
attraktiv økonomi.  

LiteSport er lette både i vægt og at håndtere. De er bygget 
selvlænsende og er både kortere og lidt bredere i deres 
design. Det gør dem super stabile og synkefri og klar til det 
meste. Men du mister ikke fornemmelsen af fart, rullesæder, 
det gode træk som den fine motionsroning også altid har 
handlet om – snarere tværtimod.  For ekstra ”sport” kan 
bådene også købes i carbonversioner, som giver en stivere 
og mere sporty båd.  

Du kan have din LiteSport med på taget af bilen. Du kan 
let håndtere og bære den selv, så de er perfekte til ferier, 
sommerhus med videre. LiteSport er for børn og voksne, 
unge og ældre, tunge som lette. Det kan også være for dig 
med ondt i ryg og knæ, som ønsker en skånsom motion 
med masser af frisk luft. 
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LITESPORT 2X
I denne udgave bevarer I alle fordelene i Sport-serien 
- men får, som familie, venner eller klub, muligheden 
for at dyrke det sociale aspekt ved jeres roning  
– teamwork, fællesskab og oplevelser. 
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LITESPORT+
En lidt smallere og lettere udgave af LiteSport 1X. 
Til gengæld kan den ikke bære så mange kilo. 
Ellers samme formål og brug som LiteSport 1X 
– en fed lille sports- og motionsbåd.

Mål : Længde 4,5 m
 Bredde 0,77 m
 Højde 0,15 m 
Vægt: Vægt 24-27 kg. 
 Max last (roer og udstyr): 85 kg. 

Pris:  34.900 kr. inkl. moms (standard version)
 39.250 kr.  inkl. moms (Carbon version) 
 Pris ved afhentning på lager i Danmark.
 Alle priser uden årer – se nærmere under årer på side 8
     

Mål : Længde 5,55 m
 Bredde 0,93 m
 Højde 0,17 m 
Vægt: Vægt 42-46 kg. 
 Max last (roere og udstyr/bagage): 200 kg. 

Pris:  49.700 kr. inkl. moms (standard version)
 56.700 kr.  inkl. moms (Carbon version) 

 Pris ved afhentning på lager i Danmark.
 Alle priser uden årer – se nærmere under årer på side 8
     



LITEQUATTRO
En super spændende båd til danske roklubber. Båden er en 
klon mellem vores mange traditionelle inriggere i Danmark og 
en konkurrence dobbeltfirer. 

En konstruktion i næsten 100 procent carbon samt en 
gennemgående langskibsafstivning giver LiteQuattro en 
super stivhed i skroget, der leverer høj ydeevne og god 
stabilitet. Båden giver derfor noget til alle – en stabil og tryg 
båd til klubbens begyndere samt en hurtig træningsbåd for 
konkurrenceroere.

Fleksibiliteten øges yderligere af, at bådens outriggere i et 
Quick Release System nemt kan ændres fra sculling (roning 
med 2 årer) til sweep (roning med 1 åre). På 5 minutter er der 
skiftet om. 

Ønsker man at ro uden styrmand, kan båden også leveres 
med et ekstra fodstyringssystem. 

Der er også masser af plads i LiteQuattro. Det giver den 
enkelte roer mulighed for at slappe af i sin roning, nyde det og 
arbejde med sin teknik. 

Den megen plads gør også LiteQuattro til en velegnet 
turbåd. Den klarer en del vand, da den er bygget med et 
gennemgående vandtæt dæk. Den kan derfor gå ud i lidt mere 
ubeskyttet vand.  Det er er dog ikke en coastal-båd. Den er 
ikke selvlænsende, men synkefri. Fuld af vand er den stadig 
flydende og til at ro. 

Mål : Længde 11.0 m
 Bredde 0,78 m

Vægt: Vægt 82 kg. 
 Max last (roer og udstyr): 500 kg.  
Pris:  122.300 kr. inkl. moms (carbon version)
 
 Prisen er ex fragt, se nærmere under Fragt og Levering. 
 Alle priser uden årer – se nærmere under årer på side 8

7



ÅRER
Alle priser på bådene er uden årer. 

LITEBOAT forhandler årer af mærket BRACA-SPORT, 
som kan bestilles sammen med både eller separat:  
 
• Sculling årer – Sport – 1550 gr.  
 4700 kr. pr sæt
• Sculling årer – Standard – 1800 gr.  
 4200 kr. pr sæt
• Sweep årer – pris på forespørgsel.
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LITERIVER 1X
En singlesculler til træning, fritid og motion på søer og i rolige 
farvande.  

Med sin kompakte størrelse og reducerede skrogbredde er 
LiteRiver den tyndeste og letteste båd i LiteBoat-serien, med 
et glid, der giver dig mulighed for at udfordre dig selv.   

Ønsker du mere stivhed og kraftoverførsel, kan du vælge 
versionen bygget i næsten 100 procent carbon.  
På specialordre kan vægten på båden komme helt ned på  
16 kg. I forhold til din fysik kommer båden i to udgaver 
(samme pris). En for kropsvægt mellem 40 og 75 kg samt  
en op til 110 kg. 

Mål : Længde 5,60 m
 Bredde 0,60 m
Vægt: Vægt 21-24 kg. 
 Max last: 40-75 kg eller op til 110 kg. 

Pris:  32.300 kr. inkl. moms (standard version)
 35.800 kr.  inkl. moms (Carbon version) 

 Pris ved afhentning på lager i Danmark.
 Alle priser uden årer – se nærmere under årer på side 8



BYG DIN BÅD
Din Liteboat bliver håndbygget på bestilling. Du har derfor 
mulighed for at sætte dit eget præg med både farver og 
opgradering af udstyret.  

Du kan se muligheder og priser her:

Farver:

Alle Liteboat har som udgangspunkt standardfarven hvid med 
sorte Liteboat logoer. Du kan vælge tre andre standardfarver 
til en merpris:

• Blåt skrog (farvekode RAL 5002) med hvide  
 Liteboat logoer og hvidt dæk 
• Rødt skrog (farvekode RAL 3020) med hvide  
 Liteboat logoer og hvidt dæk
• Gråt skrog (farvekode RAL 7011) med hvide  
 Liteboat logoer og hvidt dæk 

Pris:  1200 kr. (LiteRace 1X, LiteSport 1X,  
 LiteSport+ og LiteRiver
 1750 kr. (LiteRace 2X, Litesport 2X)
 2900 kr.  (LiteRace 4X, LiteQuattro) 

Udstyr og konstruktion: 

• Skift til stor luge (190 mm i diameter) for bedre  
 adgang til lukket rum: 700 kr. pr luge. 
• Fastmonterede løftehåndtag (bærestropper) for 
 og agter: 465 kr.*
• Fastmonteret net til opbevaring af redningsveste 
 og udstyr: 465 kr.*
• Skift fra foam(plast)sæde til carbon-sæde: 
 640 kr. pr sæde. 
• Udskiftning af fodspark fra flex straps til Active  
 tools shoes: 465 kr. pr. par 
 *  ej muligt på LiteRiver og LiteSport+

OBS: 
Carbonsæder, net til opbevaring samt Active tools shoes 
er inkluderet i alle LiteRace carbon udgaver. 
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LITE XP
Med LiteXP vælger du frit, hvor dit næste eventyr starter. Du 
er i vandet, rigget og klar på kort tid. LiteXP er let (180 kg, 
fuldt rigget), stabil og hurtig. Kryds fra ø til ø, fra strand til 
strand, for sejl eller årer. Du behøver ikke altid en havn. Din 
trailer giver dig fuld frihed. Frihed til sejloplevelser.

Mål : Længde 6 m
 Bredde 1,8 m
 Dybgang  0,15 m
 Dybgang med sænkekøl  1,2 m
Vægt: Vægt 150 kg. 
 Sænkekøl  20 kg.
Info: Mast (kan deles i to)  7 m
 Storsejl 10  m2
 Gennaker 11  m2
 Årer 2 stk.  kulfiber
 CE-godkendelse kat.C - 3 pers / max last 290 kg
 

  

Pris:  203.500 kr. inkl. moms (standard version) 

 Prisen er inkl. moms, ekskl. fragt for båd klar til at sejle m.  
 årer, storsejl og gennaker. (uden trailer og andet udstyr).



BESTILLING, PRISER OG FRAGT
Din Liteboat bestilles til produktion på fabrikken i Frankrig, 
medmindre CO-ROW har den på lager i Danmark.

Alle både er håndbygget og har en leveringstid på ca. 8 uger 
fra bestilling hos CO-ROW.

Mindre både (alle 1X typer og LiteSport 2X) kan forsendes i 
lastbil, hvorfor alle priser på disse er inkl. fragt, da CO-ROW 
kan gøre det billigt. Bådene er transportforsikret. Prisen er til 
afhentning af kunden hos CO-ROW i Rødovre. Videre transport 
i Danmark kan arrangeres mod ekstra betaling. 

Øvrige både har priser ex fragt, idet bådene kræver 
specialtransport fra fabrik i Frankrig. CO-ROW kan arrangere 
transport billigst muligt via vores europæiske Liteboat-
netværk. Kunden kan også selv hente båden i Frankrig. 
Kontakt os. 
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TILBEHØR

GARANTI 

CO-ROW forhandler også tilbehør til din Liteboat

• Fire typer af trolleys afhængig af bådstørrelser.
• Tasker til både årer og rig. 
• Fuldt bådovertræk til LiteSport 1X, LiteRiver 1X og  
 LiteRace 1X.
• Topovertræk til LiteSport+ og LiteSport 2X. 
• Sæder, fodspark, spejl, reservedele mv. 

Liteboat yder en 2-årig garanti på alle sine både for 
fejl og mangler. 



 Prisen er ex fragt, se nærmere under Fragt og Levering. 
 Alle priser uden årer – se nærmere under årer på side X)

OM CO-ROW
CO-ROW er den officielle Liteboat Partner i Danmark, og 
forhandler alle Liteboat robåde samt ro-sejlbåden LiteXP.
 
Vores mål er at levere de bedste Liteboat robåde til 
begyndere, øvede roere, motionister, konkurrenceroere, 
klubber, virksomheder og efterskoler mv. i hele Danmark.
 
På lidt længere sigt vil vi gennem samarbejde med alle 
interesserede arbejde for at udbrede roning, som motion og 
oplevelser i Danmark.

Lette, stabile og ”easy to use” robåde fra Liteboat gør det 
muligt at ro lige præcis hvor og hvornår du har lyst.  Både 
i hverdagen og når du skal på ferie. Du kan have din nye 
Liteboat med på taget af bilen.
 
Vi vil også dyrke, støtte og udbrede interessen for Coastal 
Rowing (kystroning) i Danmark, hvor vi har masser af kystlinje 
og lækkert havvand.

Hos CO-ROW har du mulighed for at se, røre og prøve 
inden du bestiller. Vi kommer gerne ud og viser frem til 
privatpersoner, roklubber og andre fællesskaber/grupper.

Se vores demo-både og book en aftale på www.co-row.dk 

Roklubber har mulighed for at låne demobåde i en kortere 
periode. 

ONLINE             
www.co-row.dk

EMAIL               
fritz@co-row.dk

KONTAKT          
Fritz Ganzhorn
CO-ROW Danmark
LITEBOAT-forhandler Danmark

LiteBoat TV

TLF  
(+45) 21421306


