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Nimbus 28 DC!

Genom-
brottet
På det glada 80-talet blev daycruisers 
extremt trendigt. Nimbus tog upp kampen 
på allvar genom att introducera Nimbus 
28 DC år 1986. Det blev startskottet för 
en rad nya daycruisermodeller i 
Nimbusflottan.!
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 nimbus 28 dC 

genombrottet

 n 
är Nimbus i början av 80-ta-
let skördade framgångar 
med sina dubbelruffare som 
2600 och 3000 ville man ta 
upp kampen på daycruiser-

marknaden. Konkurrenterna, som norska 
Fjord, Draco, Windy och danska Coronet, 
låg steget före. De hade länge sålt flera om-
tyckta daycruisermodeller. Och daycruisers 
ökade kraftigt i popularitet efter 70-talets 
segelbåtsboom. Allt fler ville snabbt ut på 
sjön för sol och bad. Stor sittbrunn, kraftfull 
inombordare, förarplats utan tak och över-
nattningsmöjligheter i förpiken är känne-
tecknande för daycruisers.

Nimbus konstruktör och designer Rolf 
Eliasson och företagsledaren Hans Wiklund 
ville starta satsningen genom att lansera en 
daycrusier på omkring 20 fot. För att snabb-
introducera modellen lyckades Nimbus 
köpa rättigheter till den etablerade danska 
daycruisern Coronet 21. Resultatet efter vi-
dareutvecklingen av Coroneten blev Nim-
bus 21 DC, som introducerades 1985.

Träffade rätt
Året därpå började Nimbus på allvar satsa 
på daycruisers. Nimbus 28 DC lanserades.  
Modellen utmärkte sig gentemot rivalerna. 
Nimbus 28 DC var en jätte på sin tid med 
höga fribord, förhöjt däck och överbyggnad 
samt en rejäl bredd. En framåtlutad sitt-
brunnsbåge bakom de höga förarrutorna 
gav den ett stöddigt uttryck. En annan ny-
het var 28:ans båtbotten, som utformades 
som två båtbottnar med inbyggd trimvinkel 
för att optimera bottenbredden oavsett fart.

– Med Nimbus 28 DC träffade vi markna-
den klockrent. Nimbus 28 DC och Nimbus 
26 DC, som kom två år senare, blev våra po-
puläraste cruisingmodeller hittills, säger 
Jonas Göthberg. 

Han är marknadschef på Nimbus, som ny-
ligen fått nya ägare. 

Nypriset år 1988 för en Nimbus 28 DC var 
förhållandevis högt: drygt 463 000 kronor 
beroende på motorval. Men det avskräckte 
inga köpare. Tvärtom. Det blev huggsexa 
om att få en 28:a. Få kunder som beställde 
28:an våren 1986 hann få båten levererad 
till den sommaren. Alla de 50 beställda 
28:or som maximalt kunde byggas på Nim-
bus anläggningar hade redan sålts på rit-
ning! Köpsuget fick fart mycket tack vare en 
rådande högkonjunktur. Inkluderas alla oli-
ka Nimbusmodeller var årsproduktionen då 
400 båtar.

Årliga uppdateringar
Inför varje ny årsmodell av Nimbus 28 DC 
gjordes uppdateringar och detaljförbätt-
ringar. De första två tillverkningsåren hade 
inredningsmodulerna en brun nyans. Från 
1989 års modell blev det ljusblått, och 1990 
blev det grått. En stor förändring gjordes 
från och med 1989 års modell.

– Nimbus var inte nöjda med rutorna runt 
förarsektionen. Istället för en rak frontruta, 
delning på mitten och hörnstolpar av plast 
utrustades 28:an med en modernare välvd 
förarruta, säger Jonas Göthberg.

Under lanseringsåret 1986 kunde köpar-
na välja mellan två Volvo Penta-motorer i 
28:an, antingen en bensinslukande V8 på 
270 hästkrafter eller en bränslesnål AD die-
sel på 165 hästkrafter. I mitten av 80-talet 
var det få som tyckte att bensin var för dyrt. 
Därför var den snabbare V8:an mest popu-
lär. År 1987 kunde köparna också välja en 
AQ AD 41 på 200 hästkrafter. Sedan dess har 
förstås många av de här motorerna bytts ut 
av ägarna.

”Inga farliga konkurrenter”
På 80-talet började allt fler amerikanska 
daycruiserbåtar importeras till Sverige. Mo-
deller som Sea Ray, Bayliner och Chris-
Craft kännetecknades av en kaxig design 

och i regel lägre prislappar än sina nordiska 
motsvarigheter.

Enligt Jonas Göthberg var USA-båtarna 
aldrig några farliga konkurrenter till Nim-
bus.  

– Ur vår synvinkel berodde det på att 
byggkvaliteten i USA-båtarna inte var an-
passad för den nordiska marknaden, säger 
han.

År 1991 hade 391 exemplar av Nimbus 28 
DC tillverkats, och den ersattes då av Nim-
bus 29 DC Rivera. På 90-talet klingade tren-

På det glada 80-talet blev daycruisers extremt 
trendigt. Nimbus tog upp kampen på allvar ge-
nom att introducera Nimbus 28 DC år 1986. Det 
blev startskottet för en rad nya daycruisermo-
deller i Nimbusflottan.
TexT Johan Cooke FoTo Johan Cooke oCh philip pereira dos reis



   43praktiskt båtägandenr 1, JAnUArI 2013

klassikern  Inspiration   

Nimbus 28 DC
längd: 8,25 meter /  
inklusive badbrygga 8,75 meter
bredd: 3 meter
dJup: 0,85 meter
Vikt: 3 000 kilo
koJplatser: 5–7
Vattentank: 150 liter
bränsletank: 280 liter
Motor: Varierar, bl.a. AQ AD 41 på 200 
hästkrafter 
toppfart: 33 knop
konstruktör: Rolf eliasson 
tillVerkare: Nimbus
tillVerkningsår: 1986–1991
antal tillVerkade: 391
pris begagnad:  
Cirka 380 000–600 000 kronor

den med daycruisers av. Trots att lågkon-
junkturen fick fotfäste i början av 90-talet 
lyckades Nimbus klara sig bra genom att 
tillverka så kallade walkaroundbåtar i Nim-
bus Novaserie. Modellerna är enklare och 
öppnare i sitt utförande än daycruisers. Da-
gens motsvarighet till Nimbus 28 DC heter 
Nimbus 31 Nova S.

Föll direkt
Under åtskilliga år hade Ingalill och Bosse 
Hallberg ägt en Crescent styrpulpet och 

ägarparet ingalill och bosse hallberg föredrar 
att åka till områden där ytterskärgården möter 

havet. det är vackra platser som björkskär, 
svenska högarna och öregrund. här kör bosse 

på trälhavet, norr om Vaxholm.
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därefter en Flipper 620. Sommaren 1987 
fick de syn på en Nimbus 28 DC i Vaxholm.

– Vi föll direkt för 28:ans snygga design 
och öppna sittbrunn. Vid årsskiftet fick vi 
vår fabriksnya Nimbus 28 DC med tillverk-
ningsnummer 180. Det som främst avgjorde 
bytet var att det var för trångt i Flippern när 
våra tre barn blev större, säger Bosse Hall-
berg, som har hemmahamn i Margretelund, 
Åkersberga.

Efter två säsonger tyckte ägarparet att 
det var alltför opraktiskt att regelbundet 

knäppa på och av ka-
pellet över förarplat-
sen.

– Det räckte gott 
och väl med jobbet 
med det andra ka-
pellet över sittbrun-
nen. Därför beställ-
de jag en hardtop av 
Nimbus. Jag monte-
rade själv på modu-
len ovanpå vindru-
torna. Men det är 
märkligt nog sällan 
jag ser hardtop på 
andra 28 DC, säger 
Bosse Hallberg.

Värmare och de-
froster har installe-
rats. Den största in-
vesteringen var år 
2008 då Volvo Pen-
tas 5-liters original-

bensinmotor byttes ut mot en ny bensinare: 
Volvo Penta 5,7 Gi DPS, 280 hästkrafter med 
servostyrning och duoprop. Toppfarten 
med den nya motorn är 35 knop. Bytet in-
klusive jobb kostade drygt 200 000 kronor. 
Bränsleförbrukningen är idag 1,5 liter per 
sjömil efter planingströskeln på 18 knop.

– Den nya motorn ger tio procents lägre 
bensinförbrukning. Därtill är motorn tysta-
re, driftsäkrare och tar mindre plats i mo-
torrummet. Den gamla originalmotorn är 
känd för att plötsligt kunna stanna under 
tomgångskörning. Det råkade vi ut för flera 
gånger, säger Bosse Hallberg. 

Under vår provtur planar 28:an upp 
snabbt och är lättkörd. Däremot är hon sli-
rig under kraftiga girar, men det går att ba-
lansera upp med trimplanen.

Ytterligare en lyckad investering för ägar-
paret var att installera en bogpropeller.

– På grund av att 28:an är en hög båt med 
flack botten var det ibland svårt att manöv-
rera henne i trånga blåsiga hamnar. Med en 
bogpropeller är det numera en enkel match, 
säger han.

 Interiör 

Daycruiser med   mittkabin

bosses bästa 
tips 

1 Installera en 
bogpropeller. 

2 Är du en Nim-
bus 28 DC-spe-

kulant, köp då en 
båt med en utbytt 
motor. 

3 Nimbus 28 DC 
passar för par 

eller barnfamiljer 
som vill sitta sä-
kert i sittbrunnen 
och ha sjön nära 
sig ombord. 

 t ack vare Nimbus 28 DC:s höga fri-
bord sitter förare och passagerare 
på piedestalplats innanför de höga 

skyddande vinrutorna. När Bosse Hallberg 
fick sin fabriksnya 28 DC år 1988 täcktes 
förar- och passagerarplatsen mellan rutor-
na av kapell, som han året efter bytte till 
hardtop. 

Förarplatsen på styrbordssidan är rymlig 
och andas sen 80-talskänsla. Förarsoffan 
med plats för två till tre personer har galon-
utförande i vitt och ljusblått. 

Mellan förarrutan och ratten finns in-
strument, fem drickhållare och plats för 
papperssjökort i den ljusblåa plastmodulen. 
Gasreglage och en fjärrkontroll för ankar-

Det finns gott om svängrum inne. Och en härlig mittkabin 
är ett stort plus. Men pentryt i försalongen saknar vettiga 
avställningsytor.

1
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bild för bild
1 Framför pentryt finns en rymlig ljusblå u-soffa 
som rymmer tre sovplatser. Ett matbord kan 
placeras i mitten om iläggsskivan tas bort.
2 Föraren har god runtomsikt och sitter bekvämt 
på den fällbara dubbelsoffan. Framför ratten 
finns gott om plats för papperssjökort. Lägg 
märke till den fiffiga mugghållaren.
3 Under trappstegen till förruffen döljer sig 
smarta stuvutrymmen.
4 Utdragbara lådor med avställningsyta på 
styrbordssidan finns i förruffen. 
5 Batteribanken är nedsänkt. 
6 Den stängbara toan med dusch får godkänt.

Daycruiser med   mittkabin
spel är lättåtkomliga intill styrbordsrutan. 
Om babord kliver vi ner på två höga trapp-
steg till en väldisponerad försalong med stå-
höjd. Interiören präglas av vitlackade snick-
erier med kantlister i mahogny. Längs ba-
bordssidans innerskrov finns pentry med 
spis, kylskåp och diskho. 

Det man däremot kan anmärka på är att 
det saknas åtkomliga avställningsytor in-
till. Framför pentryt finns en omfångsrik 
ljusblå u-soffa som ökar trevnaden. 

Mellan soffans delar finns ett nedfällbart 
bord. En modul med utdragbara lådor bör-

jar bakom soffkanten på styrbordssidan. In-
till finns toalett med dörr. Två ventiler på 
skrovsidorna och taklucka skapar ljusin-
släpp. Durken täcks av mattor i ljusrosa.  

Inne finns sovplatser för fem personer. U-
soffan kan bäddas om till tre sovplatser, och 
två kan sova på tvären i mittkabinen under 
förarplatsen. 

Mittkabinen är smart planerad. Den 
känns mycket rymlig och har två ingångar, 
en från försalongen och en från sittbrunnen 
bakom förarplatsen.

2 3

4 5 6
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 s ittbrunnen har svängrum, både på 
längden, höjden och bredden. I Bos-
ses och Ingalills båt består sitt-

brunnssektionen av två breda soffor utefter 
sidorna. 

– Jag plockade bort soffmodulen intill in-
sidan av akterspegeln och flyttade bak bor-
det dit för att få bättre plats i sittbrunnen, 
säger Bosse.

När kapellet fälls upp kan man med en 
extra iläggsskiva mellan sofforna skapa en 
rejäl dubbelsäng. För dem som är fiskeint-
resserade finns det gott om utrymme för att 
kunna kasta eller pimpla från sittbrunnen. 
Minst sex personer får plats runt bordet 

utan att det blir trångt, menar han. Men när 
man ska laga mat ombord bör spekulanter 
tänka på att pentryt i DC 28:an finns två 
trappsteg ner i salongen föröver. 

När ägarparet köpte båten skulle de i ori-
ginalutförande få en badplattform av plast. 

– Plattformen valde vi bort. Istället mon-
terade jag en badplattform av rostfria rör 
och teakribbor, säger Bosse.

På badbryggan finns förutom badstege 
ett ankarspel. Den framåtlutande sitt-
brunnsbågen är i ägarparets båt integrerad 
med hardtop, som är ovanligt på den här 
modellen. Utmärkande för hardtop är två 
skjutbara solluckor med plexiglas. Själva 

konstruktionen i 28:an är sandwich med di-
vinycell, både i skrov och däck. Det gör 
28:an lätt, stark och välisolerad mot kyla 
och fukt.

 Det stora, rymliga fördäcket ovanpå den 
kilformade överbyggnaden ska läggas på 
plussidan. Med en anpassad dyna som un-
derlägg kan fördäcket förvandlas till ett 
härligt soldäck. Bakom ankarboxen på för-
däck finns takluckan. En nackdel med exte-
riören är det smala skarndäcket mellan för-
däcket och sittbrunnen. 

– I originalutförande fanns en låg pulpit 
längs med skarndäcket. Det resulterade i att 
det blev ännu trängre för fötterna. Därtill 
fanns en risk att bryta fötterna under reling-
en om man skulle ha oturen att falla över-
bord. Därför valde jag bort denna, men jag 
har behållit pulpiten i fören.

 Exteriör 

Soldäck och 
härlig sittbrunn
Esset i 28:ans exteriör är den djupa, rymliga sittbrunnen. 
Bosse Hallberg valde bort både pulpit och den integre-
rade badplattformen av plast. 

21

3
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bild för bild
1 Två år efter att Bosse och Ingalill köpt sin 
fabriksnya nimbus tröttnade ägarparet på 
kapellkrångel. Bosse beställde en hardtop med 
solluckor från nimbus. Han monterade själv på 
modulen ovanpå vindrutorna. 
2 Den rejäla pulpiten med integrerat peke är ett 
stort plus. 
3 Sittbrunnen är rymlig.
4 Bosse använder ofta den sladdbundna kon-
trollpanelen för ankarspelet. 
5 när förarsoffan fälls framåt kan man enkelt 
kliva ner i mittkabinen. Den andra ingången till 
kabinen finns i ruffen. 
6 Bosse har fixat en praktisk landgång för att 
familjens hund lätt ska kunna ta sig ombord. 
Därtill blir det enklare med i- och urlastning.

64

5

Men vi vet hur det känns när det händer. Därför ska det gå 
snabbt och smidigt att ställa allt till rätta om du råkar ut för 
en skada eller grundstötning. Så har vi jobbat sedan 1967. 
Det har gett oss 50 000 nöjda kunder som litar på oss i alla 
väder. Kan man få ett bättre betyg?
     Meningen med en försäkring är att du ska slippa oroa dig. 
Och slippa obehagliga överraskningar om du behöver vår 
hjälp. Så lite krångel som möjligt, helt enkelt.
     Välkommen till oss du också. Gå in på svenskasjo.se 
och räkna ut din premie. Eller ring 08-541 717 50.

Båtorganisationernas egen försäkring

Ibland kan det inte 
gå för fort
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Om man inte köper en Nimbus 28 DC, vad köper man då? 

Windy 8800
Norsk byggkvalitet med tuff design gör 
Windy 8800 till en mycket prisvärd båt. Bå-
ten utmärker sig för en rejäl sittbrunn med 
stor u-soffa och matbord i mitten. Förar-
plats och passagerarplats har varsin vrid-
bar stol. Däremellan finns nedgången till 
förpiken med u-soffa. När bordet sänks ner 
blir det en rymlig dubbelkoj. ett stort plus i 
ruffen är en stickkoj. Men takhöjden är låg 
och toaletten framför förarplatsen är trång. 
Sjöegenskaperna är hyfsade. hon uppges 
gå mjukt och bra i motsjö men har svårt 
att få bra grepp i skarpa girar. Windy 8800 
är gjord för dubbla inombordare, men det 
finns också exemplar med en inomborda-
re ombord.  
längd: 8,80 meter
bredd: 2,80 meter
dJup: 0,90 meter
Vikt: 2 800 kilo
koJplatser: 3  
Vattentank: 115 liter
bränsletank: 410 liter
Motor:  VP AQ 270, 258 hk
konstruktör: eivind Amble
tillVerkare:  Windy Boats, Norge
tillVerkningsår: 1986–1993 
pris begagnad: Ca 250 000 kr

Draco 2700 Sterling
Draco 2700 Sterling är en förening av norsk 
byggkvalitet, amerikansk kaxighet och inne, 
en smula italiensk design. Ute dominerar en 
rejäl sittbrunn med soffa som följer i prin-
cip hela sittbrunnssargen. På förarplat-
sen finns ett dubbelsäte, och om babord 
en gaststol. Däremellan finns öppningen 
till förruffen. Utmärkande inne i salongen 
är en stor rundsoffa och runt bord. Salong-
en rymmer också en stor stickkoj. Det finns 
plats för fyra sovplatser i salongen. Pentry 
och toa med dörr finns också. Uppbyggna-
den är sandwichskrov med djup v-botten 
och integrerat peke. Men skarndäck sak-
nas. Under huven finns i originalutförande 
dubbla Volvo Penta V8-motorer à 205 hk.  
längd: 8,85 meter
bredd: 2,70 meter
dJup: 0.90 meter
Vikt: 3 000 kilo
koJplatser: 4
Motor: 2 x VP AQ 205 hk
konstruktör: Jan herman Linge 
tillVerkare: Draco Boats, Norge
tillVerkningsår: 1989–1995
pris begagnad:  
Ca 300 000–450 000 kr

Sea Ray Sundancer 268
Kan du tänka dig en amerikansk daycrui-
ser är detta ett bra alternativ. Sea Ray hål-
ler högre kvalitet än andra USA-båtar. Två 
styrkor är tjockt glasfiberskrov och rejä-
la bottenstockar. I ruffen råder ståhöjd. 
om babord finns dinette med vikbart klaff-
bord. På styrbordssidan finns toalett med 
dörr och pentry. Ruffen rymmer v-koj men 
är inte stängbar. Precis som på Nimbus 28 
DC finns en rymlig mittkabin. Förarplats 
på styrbordssidan. Akterut finns en betyd-
ligt mindre sittbrunn än på nämnda alter-
nativbåtar. Motor varierar, bland annat Mer-
cruiser 7,4 liters V8 med 330 hästkrafter. 
På grund av höga fribord som gör modellen 
vindkänslig rekommenderas bogpropeller.
längd: 8,5 meter
bredd: 2,59 meter
dJup: 0,8 meter
Vikt: 2 800 kilo
koJplatser: 5–6
Vattentank: 100 liter
bränsletank: 360 liter
Motor: Varierar, t.ex. Mercruiser V8, 330 hk
konstruktör: Sea Ray
tillVerkare: Sea Ray, Brunswick 
tillVerkningsår: 1986–1989
pris begagnad: Ca 160 000–295 000 kr

 Besiktningsmannen Erling Kroon om Nimbus 28 DC

”Inte mycket att anmärka på ”
 e n rymlig daycruiser som håller bra 

kvalitet, men se upp för eventuella 
monteringsbrister vid bogpropeller-

trumman. Det är båtbesiktningsmannen 
Erling Kroons första spontana tanke om 
Nimbus 28 DC. 

– Ur ett praktiskt perspektiv skulle jag till 
28:an föredra en hardtop framför kapell 
ovan förarplatsen. Kapellet är ändå tillräck-
ligt stort över sittbrunnen. Att byta ett ka-
pell till en så stor båt som Nimbus 28 DC är 
dyrt, omkring 25 000 kronor, säger Erling 
Kroon.

Tack vare modellens storlek och höga fri-
bord bjuder 28:an på rejäla utrymmen om-
bord. Modellen är trevlig att vistas på och 
håller en nordisk kvalitet, menar han.   

– Men när båten löpande utsätts för stötar 
i hög sjö blir det påfrestningar på delar av 
inredningen som kojer och skott, vilka ingår 

i båtens förstärkning. Efter många år kan de 
börja spricka och måste plastas om, säger 
Erling Kroon.

Köregenskaperna är fina men 28:an pas-
sar bäst att ratta i lugnt väder. Modellen är 
stötig att köra i hög sjö. De höga friborden 
gör att hon är vindkänslig i hamnar. Därför 
har många 28 DC monterats med bogpro-
peller.   

– På några modeller har jag upptäckt att 
man bara har limmat och plastat fast bog-
propellertrumman från insidan. Men vid 
skarven vid trumman och skrovet på utsi-
dan har man inte plastat. Det kan resultera i 
att det tränger in fukt genom skarven. Det 
kan i sin tur orsaka frostsprängningar i dis-
tansmaterialet under vintern, säger Erling 
Kroon.

Han menar att det i övrigt inte finns så 
mycket att anmärka på en välvårdad Nim-

bus 28 DC. Det finns inga brister som speci-
fikt är typiska för modellen. Men antalet 
brister kan förstås variera beroende på sköt-
sel.     

– Precis som i andra äldre motorbåtar är 
min rekommendation att modellen ska ha 
en renoverad eller tämligen ny motor när du 
är i köpartagen. En ny motor till 28:an kos-
tar omkring 200 000 kronor. Kontrollera 
också att inredningen är fri från mögel, sä-
ger Erling Kroon.

I takt med att ägarna har eftermonterat 
trimplan och badstegar och kanske bytt 
drevsköldar ökar risken för att fukt också 
tränger in i träskivan som 
finns inplastad i akterspegeln. 

– Innan köpbeslut ska man 
alltid besiktiga akterspegeln 
på en äldre motorbåt, säger 
han.
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