
TESTTEST: 6 STORA VATTENTÄTA VÄSKOR

 NUMMER 12 2016  ÅRGÅNG 55   74:90 KR  84:90 NOK  8:50 EURO

LIVETOMBORD.SE

UTTERN C87 
FÖR FAMILJ OCH FISKE

DUELL

BAVARIA  
35 MATCH  
BENETEAU  
FIRST 36.7

SVENSK  
ELFÄRJA
27 knop med  
luftkudde och  
eldrift

REPORTAGE

SATSAR  
PÅ HYBRID
Test och reportage  
om schweiziska  
Ganz

REPORTAGE

DAHL E660 
DRIVS PÅ EL
Lätt elbåt  
med inbyggd  
utombordare

TEST

TYSTASTE  
HYTTBÅTEN
Arronet 24 5
Surprise hänger 
upp hytten
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010-722 20 00 
www.erlandsonsbrygga.se

Solna
Vardagar 9-19
Lördagar 9-15

Kungens Kurva
Vardagar 10-19
Lördagar 10-18

Sickla
Vardagar 10-20
Lördagar 10-18
Sön-/Helg 11-17

Göteborg
Vardagar 10-19
Lördagar 9-15 

Västervik
Vardagar 10-17

Vinterpriser 2016
Webbshop
Alltid öppet

- Se vårt 8-sidiga erbjudande på 
www.erlandsonsbrygga.se

Flytoverall Baltic
Helt vind-och vattentät flytoverall med 
många fickor. Hängslen för bästa pass-
form. Storlek XS-XXL.  
(art.nr  07670-75, 17013-18) 2.190:-

Automatiskt uppblåsbar 
Baltic Black
Räddningsväst med snabbspänne och 
grenband. Mjuk fleecekrage och fäste 
för dödmansgrepp. 
(art.nr  17299) 1.099N

Kikare med pejlkompass 7x50
Vattentät och imfri kikare med auto- och eye- 
fokus, avståndsmätare. Levereras med halsrem, 
rengöringsduk och hård väska. Blå lins, gul/svart 
gummiklädnad.  (art.nr 04062) 1.495:-

Landstigningspeke 650 mm
Landstigningspeke som passar de flesta båtar. Rör 
av rostfritt stål, AISI316. Plattform av teak. (art.nr 
01068)  2.795:-

Bogpropeller 
4,2 Hk / 55 kP.
6-bladig propeller för  
tystare gång. 12V. 
(art.nr 07042) 13.990:-

Elmotor AquAtic 36
12 volts elmotor. Reglerbar gas med 
5 steg framåt samt 3 steg bakåt.  
(art.nr 14760) 1.395N

Bäddset American Line
Påslakan och örngott i 100% bomull.  
(art.nr 23106) 248:-

Kuddfodral trade Winds
Kuddfodral med marinmotiv i 100% bomull. Färg: 
vit/marinblå/ljusblå. Innerkudde köps separat. (art.
nr 23117) 149:-

Båt-Wc
Manuell spolning.  
Vatten in ø 19 mm, avlopp ut  
ø 38 mm. (art.nr 04230) 1.195:-

Septiktank
Tillverkad i rostfritt stål.
Avfall in och ut ø 38 mm, avluftning ø 19 mm 
24 liter (art.nr 04261) 1.395:- 995:-
Mått: 300 x 400 x 200

40 liter (art.nr 04241) 1.695:- 1.250:-
Mått: 500 x 400 x 200

56 liter (art.nr 04269) 1.995:- 1.495:-
Mått: 700 x 400 x 200  

AquaSmart Light 2,4 uppblåsbar durk
Lättviktsgummibåt med uppblåsbar durk och köl samt med raka pontoner. 
Levereras med Bärväska, repsats, luftpump, åror samt spännband för bränsle-
tank. Aluminiumtoft. ø ponton: 350 mm. Rek motor: 4 Hk.  
(art.nr 10482) 5.995:-

HDS 9 Gen2 touch
Kraftfull 9’’ kartplotter dessutom stöd för Bredbandsekolod och  
StructureScan HD. (art.nr 63922) 17.990D

SiMRAD GO9 XSE inkl 3G Bredbandsradar
Ljusstark widescreendisplay samt 3G bredbandsradar i ett mycket  
prisvärt paket! (art.nr 64019) 29.980D

ON BOARD Badplattform
Rör av rostfritt stål, AISI316. Plattform av teak. 
840 mm  (art.nr 01021) 2.995:- 
1000 mm (art.nr 01023) 3.295:-

Gasolspis Nordica inox
Rostfritt stål. Emaljerad ugn.  
Levereras med ugnsgaller, balansupphängning 
och kastrullhållare. Försedd med tändsäkring.  
Bredd: 450 mm. (04533) 4995N  
Bredd: 500 mm. (04532) 4995N

Airtronic D2
Dieseldriven luftvärmare för segelbåtar på  
ca 8 meter och motorbåtar på ca 6 meter. Levereras 
med kabintermostat, bränslepump, avgasljuddäm-
pare och kablage.  
(art.nr 04394)  12.950N

Airtronic D4
Dieseldriven luftvärmare för segelbåtar på  
ca 10 meter och motorbåtar på ca 8 meter. Leve-
reras med kabintermostat, bränslepump, avgasljud-
dämpare och kablage.  
(art.nr 04396) 16.790N

GPS-larm GEOsafe
GEosafe passar både i båten, lastbilen, vattensko-
tern eller att lägga i barnets jacka, överfallslarm & 
trygghetslarm. Använder sig både av GPS-sateliter 
GSM nätet för att få fram positionen. (Mobilabonne-

mang tillkommer). (art.nr 10306) 1.290D

E-Bridge Vikstol
Bekväm, stabil och smidig stol. Ryggstödet kan 
justeras i sex lägen. Vattentätt och UV-stabili- 
serat marinblått tyg, PVC under sittdynan. Prak-
tiskt bärhandtag. (art.nr 02970) 448:-

Strålkastare High Power LED5W
Handhållen strålkastare med mycket hög ljusstyr-
ka som lyser långt. Ljusstyrka: 500lm. Levereras 
med AC/DC-adapter och 12V-plugg samt axelrem. 
(art.nr 01205) 498:-

MYSiNGE ALu cykel 20’’
Ihopfällbar 3-växlad cykel med ram  
av aluminium. Fotbroms. Shimanoväxel 
Mått ihopvikt: 870x630x360 mm.  
(art.nr 23000) 3.495:-

Ankarspel LEWMAR Pro-Fish 1000 PB
Frifallsspel med dragkraft på 454 kg. För ø 14 mm blyad ankarlina.  
Levereras komplett med fjärrkontroll, motor/växelhus, däcksenhet i en kompakt 
enhet, säkring samt manöverpanel. Tillverkat av rostfritt stål.  
För båtar 6 - 12 meter (art.nr 12325) 15.725:-

Handhållen VHF HH350
Vattentät handhållen VHF som flyter med  
6 Watt uteffekt.(art.nr 04143) 1.490D

Strömbildare / ice-Eater
Effektiv strömbildare som, med sin unika design, 
drar upp det varmare vattnet från botten håller 
ytan isfri! Lämplig för såväl söt- som saltvatten. 
Försedd med flera fästöglor för att optimera ef-
fekten. (art.nr 07099) 7.995D

SiMRAD GO7
Sjökortsplotter från Simrad med 7’’ multitouchdis-
play, förberedd för ekolod, försedd med WiFi. (art.
nr 63838) 7.990D

Vulcan 7
Sjökortsplotter från B&G med 7’’ multifunk- 
tionsdisplay, förberedd för ekolod, WiFi samt 
unika seglingsfunktioner. (art. 63837) 7.490D

Wallas dieselvärmare
Energisnåla dieselvärmare med steglös effekt-
reglering. Levereras med termostatstyrd panel, 
inbyggd bränslepump, bränsleslang och kablage.
22Dt (art.nr 04153) 13.990N  
30Dt (art.nr 04154) 14.990N 13.990:-

Hard Racing copper Dove White 2,5 liter
Kopparbaserad hård bottenfärg, särskilt lämplig för snabbgående båtar. (art.nr 
21860). 740:-

MARiN DuAL 80Ah/350Wh
12 V. Freeline/Marine batterierna har en patenterad 
tippsäker, lock-konstruktion samt  
The Magic Eye där man enkelt kontrollerar  
batteriets laddingstillstånd. (05488) 948D

tuDOR StANDAD 65Ah
STANDARD är ett bra standardbatteri. Batteriet 
täcker basbehovet för start och körning under 
normala förhållanden. (05465) 895D

Kylaggregat classic compact 2000
Inbyggnadsaggregat för boxar upp till 125 l. 
o-förångare med 4 l frysfack. Komplett sats med 
Danfosskompressor. (art.nr 08960) 3.990N

Kylskåp cR42 liter
Kylskåp  med 4 l frysfack. Komplett med  
Danfosskompressor. (art.nr 08952) 5.290N

trimplans Auto
Justerar båten till optimalt gångläge. Passar alla  
elektriska och hydrauliska trimplan. 
AcS R   (art.nr 07122) 5.450:- 
Justerar i sidled 
AcS RP   (art.nr 07123) 6.450:- 5.895:- 
Justerar i sid- och höjdled

Baystar compact
Komplett hydrauliskt styrsystem för motorer < 150 Hk. Levereras inkl. pump-
cylinder, 2x20’ nylonslang, 2 lit olja. (art.nr 96621) 5.790:-

- 55 kP
- För ø 150 mm 
   tunnel

- Automatsäkring 
 ingår!

- Strömsnål
- 3 års garanti

Ett PARti!

250 cykler

198:- 98:-

5.495:- 5.495:-

995:-348:-790:-

845:-

1.295:-

12.890:-
22Dt

11.890:-
D2

3.995:-
1.995:-

2.795:-

1.995:-
840 mm

15.290:-
D4 298:-

2.195:-
1000 mm

7.990:-

995:-
7.495:-

7.995:-

22.995:-

9.995:-

4.295:-

Endast ett 

fåtal kvar!

Endast ett 

fåtal kvar!

40%
 

rabatt

Ett 
parti!

N
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SE priSET!

788:-
595:-

3.390:- 4.390:-

4.995:-
AcS R

4.995:-

1.490:-695:-444:-
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Airtronic D2
Dieseldriven luftvärmare för segelbåtar på ca 8 meter och motorbåtar på ca 
6 meter. Levereras med kabintermostat, bränslepump, avgasljuddämpare 
och kablage. (art.nr 04394) 12.950N

Airtronic D4
Dieseldriven luftvärmare för segelbåtar på ca 10 meter och motorbåtar på 
ca 8 meter. Levereras med kabintermostat, bränslepump, avgasljuddämpare 
och kablage. (art.nr 04396) 16.790N

Ankarspel LEWMAR Pro-Fish 1000PBPaket inkl. fjärrkontrollFrifallsspel med dragkraft på 454 kg. För ø 14 mm blyad lina. Levereras 
installations-klar inkl. manöverpanel, automatsäkring och trådlös fjärr-
kontroll. tillverkat av rostfritt stål. (art.nr 12325) 15.725:-

Bogpropeller 4,2 Hk / 55 kP.6-bladig propeller för tystare gång. 12V. (art.nr 07042) 13.990:-Glas� bertunnelø 150 mm x 750 mm (art.nr 07047) *Nettopris

Badplattform 480 mmRör av rostfritt stål AISI316, träplattform av teak. (art.nr 01065)  1.650:-

ON BOARD BadplattformRör av rostfritt stål, AISI316. Plattform av teak. 840 mm  (art.nr 01021) 2.995:-1000 mm (art.nr 01023) 3.295:-

Wallas dieselvärmare 22DTEnergisnåla dieselvärmare med steglös effektreglering. Levereras med 
termostatstyrd panel, inbyggd bränslepump, bränsleslang och kablage.
(art.nr 04153) 13.990N 30DT (art.nr 04154) 14.990N 13.990:-

Trimplans AutoJusterar båten till optimalt gångläge. Passar alla  elektriska och hydrauliska trimplan.ACS R Justerar i sidled  (art.nr 07122) 5.450:-ACS RP Justerar i sid- och höjdled  (art.nr 07123) 6.450:- 5.895:-

Baystar CompactKomplett hydrauliskt styrsystem för motorer < 150 Hk. Levereras inkl. 
pumpcylinder, 2x20’ nylonslang, 2 lit olja. (art.nr 96621) 5.790:-

Landstigningspeke 650 mmLandstigningspeke som passar de flesta båtar. Rör av rostfritt stål, AISI316. Plattform av teak. (art.nr 01068)  2.795:- Hard Racing Copper Dove White 2,5 literKopparbaserad hård bottenfärg, särskilt lämplig för snabbgående båtar. 
(art.nr 21860). 740:-

Inkl. avvgasgenomföring och digitalt minireglage

Inkl. avvgasgenomföring och digitalt minireglage

9.995:-
För blyad lina!

790:-*

7.990:-

1.995:-840 mm

1.995:- 1.195:-

2.195:-1000 mm

12.890:-22DT

4.995:-

444:-

11.890:-
D2

4.995:-
ACS R

15.290:-
D4

1 

Gäller i våra stormarknader i Solna, Kungens Kurva, Sickla, Västervik Sisjön och webbshop. Tom 18 jan 2017 eller så långt lagret räcker!

Vinterpriser

www.erlandsonsbrygga.se

Solna
Bagartorpsringen Vardagar 9-19 Lördagar 9-15

Kungens KurvaStalandshuset Vardagar 10-19 Lördagar 10-18

Sickla
Sickla Köpkvarter Vardagar 10-20 Lördagar 10-18 Söndagar 11-17

Västervik
Gamla Pappersbruket Vardagar 10-17

GöteborgSisjöns handelsområde Vardagar 10-19 Lördagar 10-18

Webbshop
Alltid öppet

www.erlandsonsbrygga.se / 010-722 20 00

10%StorköpsrabattFörutom redan låga priser ger vi Dig 10% rabatt vid köp över 3000 kr.Rabatten gäller ej redan nedsatta priser, kampanj-, netto- eller dagspriser samt specialbeställda varor. Produkter undantagna 10% rabatt räknas dock med i beloppet för att komma upp i 3000 kr.

Stapelbara vinglas 4-packTillverkade i polykarbonat (art.nr 01304) 178:-

Landstigningspeke 650 mmLandstigningspeke som passar de flesta båtar. Rör av rostfritt stål, 
AISI316. Plattform av teak. (art.nr 01068)  2.795:-

Hempel Hard Racing Copper Dove White 2,5 liter
Kopparbaserad hård bottenfärg, särskilt lämplig för snabbgående båtar. 
(art.nr 21860). 740:-

Lowrance HDS 9 Gen2 TouchKraftfull 9’’ kartplotter dessutom stöd för Bredbandsekolod och 
StructureScan HD. (art.nr 63922) 17.990D

Automatiskt uppblåsbar Baltic Black
Räddningsväst med snabbspänne och grenband. Mjuk fleecekrage och fästeför dödmansgrepp. (art.nr  17299) 1.099N

Kikare med pejlkompass 7x50Vattentät och imfri kikare med auto- och eyefokus, avståndsmätare. 
Levereras med halsrem, rengöringsduk och hård väska. Blå lins, gul/svart 
gummiklädnad.  (art.nr 04062) 1.495:-

GPS-larm GEOsafeGEOsafe passar både i båten, lastbilen, vattenskotern eller att lägga i 
barnets jacka, överfallslarm & trygghetslarm. Använder sig både av GPS-
sateliter GSM nätet för att få fram positionen. (Mobilabonnemang tillkommer). 
(art.nr 10306) 1.290D

ETT PARTI!
7.995:-

695:-

790:-

1.995:-

444:-

995:-

69:-
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010-722 20 00 
www.erlandsonsbrygga.se

Solna
Vardagar 9-19
Lördagar 9-15

Kungens Kurva
Vardagar 10-19
Lördagar 10-18

Sickla
Vardagar 10-20
Lördagar 10-18
Sön-/Helg 11-17

Göteborg
Vardagar 10-19
Lördagar 9-15 

Västervik
Vardagar 10-17

Vinterpriser 2016
Webbshop
Alltid öppet

- Se vårt 8-sidiga erbjudande på 
www.erlandsonsbrygga.se

Flytoverall Baltic
Helt vind-och vattentät flytoverall med 
många fickor. Hängslen för bästa pass-
form. Storlek XS-XXL.  
(art.nr  07670-75, 17013-18) 2.190:-

Automatiskt uppblåsbar 
Baltic Black
Räddningsväst med snabbspänne och 
grenband. Mjuk fleecekrage och fäste 
för dödmansgrepp. 
(art.nr  17299) 1.099N

Kikare med pejlkompass 7x50
Vattentät och imfri kikare med auto- och eye- 
fokus, avståndsmätare. Levereras med halsrem, 
rengöringsduk och hård väska. Blå lins, gul/svart 
gummiklädnad.  (art.nr 04062) 1.495:-

Landstigningspeke 650 mm
Landstigningspeke som passar de flesta båtar. Rör 
av rostfritt stål, AISI316. Plattform av teak. (art.nr 
01068)  2.795:-

Bogpropeller 
4,2 Hk / 55 kP.
6-bladig propeller för  
tystare gång. 12V. 
(art.nr 07042) 13.990:-

Elmotor AquAtic 36
12 volts elmotor. Reglerbar gas med 
5 steg framåt samt 3 steg bakåt.  
(art.nr 14760) 1.395N

Bäddset American Line
Påslakan och örngott i 100% bomull.  
(art.nr 23106) 248:-

Kuddfodral trade Winds
Kuddfodral med marinmotiv i 100% bomull. Färg: 
vit/marinblå/ljusblå. Innerkudde köps separat. (art.
nr 23117) 149:-

Båt-Wc
Manuell spolning.  
Vatten in ø 19 mm, avlopp ut  
ø 38 mm. (art.nr 04230) 1.195:-

Septiktank
Tillverkad i rostfritt stål.
Avfall in och ut ø 38 mm, avluftning ø 19 mm 
24 liter (art.nr 04261) 1.395:- 995:-
Mått: 300 x 400 x 200

40 liter (art.nr 04241) 1.695:- 1.250:-
Mått: 500 x 400 x 200

56 liter (art.nr 04269) 1.995:- 1.495:-
Mått: 700 x 400 x 200  

AquaSmart Light 2,4 uppblåsbar durk
Lättviktsgummibåt med uppblåsbar durk och köl samt med raka pontoner. 
Levereras med Bärväska, repsats, luftpump, åror samt spännband för bränsle-
tank. Aluminiumtoft. ø ponton: 350 mm. Rek motor: 4 Hk.  
(art.nr 10482) 5.995:-

HDS 9 Gen2 touch
Kraftfull 9’’ kartplotter dessutom stöd för Bredbandsekolod och  
StructureScan HD. (art.nr 63922) 17.990D

SiMRAD GO9 XSE inkl 3G Bredbandsradar
Ljusstark widescreendisplay samt 3G bredbandsradar i ett mycket  
prisvärt paket! (art.nr 64019) 29.980D

ON BOARD Badplattform
Rör av rostfritt stål, AISI316. Plattform av teak. 
840 mm  (art.nr 01021) 2.995:- 
1000 mm (art.nr 01023) 3.295:-

Gasolspis Nordica inox
Rostfritt stål. Emaljerad ugn.  
Levereras med ugnsgaller, balansupphängning 
och kastrullhållare. Försedd med tändsäkring.  
Bredd: 450 mm. (04533) 4995N  
Bredd: 500 mm. (04532) 4995N

Airtronic D2
Dieseldriven luftvärmare för segelbåtar på  
ca 8 meter och motorbåtar på ca 6 meter. Levereras 
med kabintermostat, bränslepump, avgasljuddäm-
pare och kablage.  
(art.nr 04394)  12.950N

Airtronic D4
Dieseldriven luftvärmare för segelbåtar på  
ca 10 meter och motorbåtar på ca 8 meter. Leve-
reras med kabintermostat, bränslepump, avgasljud-
dämpare och kablage.  
(art.nr 04396) 16.790N

GPS-larm GEOsafe
GEosafe passar både i båten, lastbilen, vattensko-
tern eller att lägga i barnets jacka, överfallslarm & 
trygghetslarm. Använder sig både av GPS-sateliter 
GSM nätet för att få fram positionen. (Mobilabonne-

mang tillkommer). (art.nr 10306) 1.290D

E-Bridge Vikstol
Bekväm, stabil och smidig stol. Ryggstödet kan 
justeras i sex lägen. Vattentätt och UV-stabili- 
serat marinblått tyg, PVC under sittdynan. Prak-
tiskt bärhandtag. (art.nr 02970) 448:-

Strålkastare High Power LED5W
Handhållen strålkastare med mycket hög ljusstyr-
ka som lyser långt. Ljusstyrka: 500lm. Levereras 
med AC/DC-adapter och 12V-plugg samt axelrem. 
(art.nr 01205) 498:-

MYSiNGE ALu cykel 20’’
Ihopfällbar 3-växlad cykel med ram  
av aluminium. Fotbroms. Shimanoväxel 
Mått ihopvikt: 870x630x360 mm.  
(art.nr 23000) 3.495:-

Ankarspel LEWMAR Pro-Fish 1000 PB
Frifallsspel med dragkraft på 454 kg. För ø 14 mm blyad ankarlina.  
Levereras komplett med fjärrkontroll, motor/växelhus, däcksenhet i en kompakt 
enhet, säkring samt manöverpanel. Tillverkat av rostfritt stål.  
För båtar 6 - 12 meter (art.nr 12325) 15.725:-

Handhållen VHF HH350
Vattentät handhållen VHF som flyter med  
6 Watt uteffekt.(art.nr 04143) 1.490D

Strömbildare / ice-Eater
Effektiv strömbildare som, med sin unika design, 
drar upp det varmare vattnet från botten håller 
ytan isfri! Lämplig för såväl söt- som saltvatten. 
Försedd med flera fästöglor för att optimera ef-
fekten. (art.nr 07099) 7.995D

SiMRAD GO7
Sjökortsplotter från Simrad med 7’’ multitouchdis-
play, förberedd för ekolod, försedd med WiFi. (art.
nr 63838) 7.990D

Vulcan 7
Sjökortsplotter från B&G med 7’’ multifunk- 
tionsdisplay, förberedd för ekolod, WiFi samt 
unika seglingsfunktioner. (art. 63837) 7.490D

Wallas dieselvärmare
Energisnåla dieselvärmare med steglös effekt-
reglering. Levereras med termostatstyrd panel, 
inbyggd bränslepump, bränsleslang och kablage.
22Dt (art.nr 04153) 13.990N  
30Dt (art.nr 04154) 14.990N 13.990:-

Hard Racing copper Dove White 2,5 liter
Kopparbaserad hård bottenfärg, särskilt lämplig för snabbgående båtar. (art.nr 
21860). 740:-

MARiN DuAL 80Ah/350Wh
12 V. Freeline/Marine batterierna har en patenterad 
tippsäker, lock-konstruktion samt  
The Magic Eye där man enkelt kontrollerar  
batteriets laddingstillstånd. (05488) 948D

tuDOR StANDAD 65Ah
STANDARD är ett bra standardbatteri. Batteriet 
täcker basbehovet för start och körning under 
normala förhållanden. (05465) 895D

Kylaggregat classic compact 2000
Inbyggnadsaggregat för boxar upp till 125 l. 
o-förångare med 4 l frysfack. Komplett sats med 
Danfosskompressor. (art.nr 08960) 3.990N

Kylskåp cR42 liter
Kylskåp  med 4 l frysfack. Komplett med  
Danfosskompressor. (art.nr 08952) 5.290N

trimplans Auto
Justerar båten till optimalt gångläge. Passar alla  
elektriska och hydrauliska trimplan. 
AcS R   (art.nr 07122) 5.450:- 
Justerar i sidled 
AcS RP   (art.nr 07123) 6.450:- 5.895:- 
Justerar i sid- och höjdled

Baystar compact
Komplett hydrauliskt styrsystem för motorer < 150 Hk. Levereras inkl. pump-
cylinder, 2x20’ nylonslang, 2 lit olja. (art.nr 96621) 5.790:-

- 55 kP
- För ø 150 mm 
   tunnel

- Automatsäkring 
 ingår!

- Strömsnål
- 3 års garanti

Ett PARti!

250 cykler
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Airtronic D2
Dieseldriven luftvärmare för segelbåtar på ca 8 meter och motorbåtar på ca 
6 meter. Levereras med kabintermostat, bränslepump, avgasljuddämpare 
och kablage. (art.nr 04394) 12.950N

Airtronic D4
Dieseldriven luftvärmare för segelbåtar på ca 10 meter och motorbåtar på 
ca 8 meter. Levereras med kabintermostat, bränslepump, avgasljuddämpare 
och kablage. (art.nr 04396) 16.790N

Ankarspel LEWMAR Pro-Fish 1000PBPaket inkl. fjärrkontrollFrifallsspel med dragkraft på 454 kg. För ø 14 mm blyad lina. Levereras 
installations-klar inkl. manöverpanel, automatsäkring och trådlös fjärr-
kontroll. tillverkat av rostfritt stål. (art.nr 12325) 15.725:-

Bogpropeller 4,2 Hk / 55 kP.6-bladig propeller för tystare gång. 12V. (art.nr 07042) 13.990:-Glas� bertunnelø 150 mm x 750 mm (art.nr 07047) *Nettopris

Badplattform 480 mmRör av rostfritt stål AISI316, träplattform av teak. (art.nr 01065)  1.650:-

ON BOARD BadplattformRör av rostfritt stål, AISI316. Plattform av teak. 840 mm  (art.nr 01021) 2.995:-1000 mm (art.nr 01023) 3.295:-

Wallas dieselvärmare 22DTEnergisnåla dieselvärmare med steglös effektreglering. Levereras med 
termostatstyrd panel, inbyggd bränslepump, bränsleslang och kablage.
(art.nr 04153) 13.990N 30DT (art.nr 04154) 14.990N 13.990:-

Trimplans AutoJusterar båten till optimalt gångläge. Passar alla  elektriska och hydrauliska trimplan.ACS R Justerar i sidled  (art.nr 07122) 5.450:-ACS RP Justerar i sid- och höjdled  (art.nr 07123) 6.450:- 5.895:-

Baystar CompactKomplett hydrauliskt styrsystem för motorer < 150 Hk. Levereras inkl. 
pumpcylinder, 2x20’ nylonslang, 2 lit olja. (art.nr 96621) 5.790:-

Landstigningspeke 650 mmLandstigningspeke som passar de flesta båtar. Rör av rostfritt stål, AISI316. Plattform av teak. (art.nr 01068)  2.795:- Hard Racing Copper Dove White 2,5 literKopparbaserad hård bottenfärg, särskilt lämplig för snabbgående båtar. 
(art.nr 21860). 740:-

Inkl. avvgasgenomföring och digitalt minireglage

Inkl. avvgasgenomföring och digitalt minireglage

9.995:-
För blyad lina!

790:-*

7.990:-

1.995:-840 mm

1.995:- 1.195:-

2.195:-1000 mm

12.890:-22DT

4.995:-

444:-

11.890:-
D2

4.995:-
ACS R

15.290:-
D4

1 

Gäller i våra stormarknader i Solna, Kungens Kurva, Sickla, Västervik Sisjön och webbshop. Tom 18 jan 2017 eller så långt lagret räcker!

Vinterpriser

www.erlandsonsbrygga.se

Solna
Bagartorpsringen Vardagar 9-19 Lördagar 9-15

Kungens KurvaStalandshuset Vardagar 10-19 Lördagar 10-18

Sickla
Sickla Köpkvarter Vardagar 10-20 Lördagar 10-18 Söndagar 11-17

Västervik
Gamla Pappersbruket Vardagar 10-17

GöteborgSisjöns handelsområde Vardagar 10-19 Lördagar 10-18

Webbshop
Alltid öppet

www.erlandsonsbrygga.se / 010-722 20 00

10%StorköpsrabattFörutom redan låga priser ger vi Dig 10% rabatt vid köp över 3000 kr.Rabatten gäller ej redan nedsatta priser, kampanj-, netto- eller dagspriser samt specialbeställda varor. Produkter undantagna 10% rabatt räknas dock med i beloppet för att komma upp i 3000 kr.

Stapelbara vinglas 4-packTillverkade i polykarbonat (art.nr 01304) 178:-

Landstigningspeke 650 mmLandstigningspeke som passar de flesta båtar. Rör av rostfritt stål, 
AISI316. Plattform av teak. (art.nr 01068)  2.795:-

Hempel Hard Racing Copper Dove White 2,5 liter
Kopparbaserad hård bottenfärg, särskilt lämplig för snabbgående båtar. 
(art.nr 21860). 740:-

Lowrance HDS 9 Gen2 TouchKraftfull 9’’ kartplotter dessutom stöd för Bredbandsekolod och 
StructureScan HD. (art.nr 63922) 17.990D

Automatiskt uppblåsbar Baltic Black
Räddningsväst med snabbspänne och grenband. Mjuk fleecekrage och fästeför dödmansgrepp. (art.nr  17299) 1.099N

Kikare med pejlkompass 7x50Vattentät och imfri kikare med auto- och eyefokus, avståndsmätare. 
Levereras med halsrem, rengöringsduk och hård väska. Blå lins, gul/svart 
gummiklädnad.  (art.nr 04062) 1.495:-

GPS-larm GEOsafeGEOsafe passar både i båten, lastbilen, vattenskotern eller att lägga i 
barnets jacka, överfallslarm & trygghetslarm. Använder sig både av GPS-
sateliter GSM nätet för att få fram positionen. (Mobilabonnemang tillkommer). 
(art.nr 10306) 1.290D

ETT PARTI!
7.995:-

695:-

790:-

1.995:-

444:-

995:-

69:-



BESTÄLL I BUTIK, ORDERTELEFON 060-64 17 00, ORDER@HJERTMANS.SE ELLER PÅ HJERTMANS.SE KAMPANJEN GÄLLER PÅ HJERTMANS.SE OCH I VÅRA NIO BUTIKER T.O.M. 15 JANUARI 2017

UTÖKAD MÄNGDRABATT UNDER JUL - MER INF0 SE JULREALISTAN PÅ HJERTMANS.SE SE HELA JULREALISTAN PÅ WWW.HJERTMANS.SE ELLER HÄMTA ETT EXEMPLAR I NÅGON AV VÅRA NIO BUTIKER

- I mars får du din avi och väljer då på nedan alternativ  
  om du vill delbetala istället. 
· Med Hjertmanskortet får du alltid: 
- Handla idag - betala den sista  
  nästa månad, inga avgifter 0kr,  
  ingen ränta 0%  
· Alltid 30-60 dagars fri kredit  
· Upp till 24 månader räntefri kredit

I månadsbeloppen ingår amortering och ev. ränta. Ev. administrations- och uppläggningsavgift tillkommer efter 
vald betalningsplan. För att få välja mellan delbetalningsalternativ 3–24 mån krävs sammanlagt månadsköp på f.n. 
minst 990 kr. Alla köp som görs under en kalendermånad debiteras månaden efter och då gör kunden sitt val av 
betalningsalternativ. Det val kunden gör debiteras därefter med de kostnader som hör till det alternativet.  
1 Lägsta månadsbetalning är f.n. 121 kr + ev. adm.avg. 2 Debiteras för varje vald betalningsplan.

Representativt exempel*: Varuinköp för 10 000 kronor upp delat på 12 månader. Kreditbelopp: 10 000 kronor. 
Rörlig ränta: 0 %. Kreditkostnad: 593 kronor. Admin.avg./mån: 29 kronor. Ordinarie delbetalning per månad**: 
863 kronor. Uppläggningsavgift: 245 kronor. Effektiv ränta: 10,57 %. Totalt belopp att betala: 10 593 kronor.

BETALA 
I 

MARS!
Kampanj

 2 000 kr 2 000 kr 667 kr 334 kr 167 kr 121 kr1

 5 000 kr 5 000 kr 1 667 kr 834 kr 417 kr 208 kr
 8 000 kr 8 000 kr 2 667 kr 1 334 kr 667 kr 334 kr 
 10 000 kr 10 000 kr 3 334 kr 1 667 kr 834 kr 417 kr

 Rörlig årsränta 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
 Adm.avg./mån 0 kr 29 kr 29 kr 29 kr 29 kr
 Uppläggn.avg.2 0 kr 45 kr 145 kr 245 kr 345 kr

Göteborg  |  Helsingborg  |  Karlstad  |  Limhamn  |  Stenungsund  |  Stockholm  |  Sundsvall  |  Uppsala  |  Västerås  |  www.hjertmans.se

JULREA
Här visar vi ett axplock av Hjertmans stora Julrea. 

Missa inte vår utökade julrabatt på hela 20% när du handlar för över 5000 kr (ej N-, kampanjartiklar). 
Vår mycket kunniga personal hjälper dig att hitta julklappar till dig och din båt - välkommen in!

Bogpropellerpaket 
Quick 3 hk
Med rör längd 750mm,  
säkring och manöverpanel! 7899-3 (7990 kr)

6790 kr
5630-2208 (2990 kr)
2690 kr

5627-6052 (4790 kr)
3590 kr

5627-7210 (9590 kr)
6290 kr

5627-7211 (10490 kr)
6890 kr566 kr / 12 månader*

Räntefritt!
300 kr / 12 månader*

Räntefritt!

8014-740 (1375 kr)
1090 krBaltic GP150

Automatisk uppblåsbar   
Mycket bekväm!

91 kr / 12 månader*
Räntefritt!

echpMAP 52 dv
5” plotter 
Kan kompletteras med givare

Garmin 721xs
Plotter 7”, WiFi, pekskärm, 
kompletteras med givare

Leverans av Garmin 721, 721xs sker i januari - februari 2017!

Garmin 721
Plotter 7” med WiFi 
Pekskärm

575 kr / 12 månader*
Räntefritt!

525 kr / 12 månader*
Räntefritt!

LED TV LTC 22”
Marin LED-tv för 12V och 230V. 
Med DVD och USB in-, uppspelare

224 kr / 12 månader*

Räntefritt!

5938-901 (1790 kr)
1590 kr

5938-12 (8490 kr)
7590 kr

5938-16 (11990 kr)
10890 kr

5938-14 (9990 kr)
8890 kr

Autostopkit
Stannar ankaret. Förenklar  
installation av ankarspel. 

Ankarspel Balder 600
För båt ca 6-9 meter.   
För lina 12mm

Ankarspel Balder 1200
För båt ca 11-14 meter.   
För lina 16mm

Ankarspel Balder 900
För båt ca 8-12 meter.   
För lina 14mm

Varför Balder?
- Frifallsfunktion
- Svenska manual 
- Kan monteras i flera  
   vinklar om 45°
- Monteras dolt innanför 
  akterspegeln 

5367-0 (1290 kr)
795 kr

Geosafe GPS-larm
För batteri upp till 80A.  
Utvändig anslutning, med cigguttag.

67 kr / 12 månader*
Räntefritt!

Bottenfärg 
Hempel Basic
BASIC - OBS: 
Endast röd kulör!  
För Strömstad-
Trelleborg. 4530-325 (495 kr)

290 kr

4530-3 (169 kr)
99 kr

2.5 lit

750ml Batterimonitor Victron
inklusive 7m kabel och shunt.  
Visar batterispänning, strömstyrka mm.

Panel 30w 
540x390mm

Panel 60w 
620x560mm

Solcellspaneler böjbara Multimarine
Limmas fast. Tål att gå på, böjbar 3cm / m. Kompletteras med regulator

5514-30 (990 kr)
690 kr

5514-60 (1980 kr)
1190 kr

138 kr / 12 månader*
Räntefritt!

5499-700 (1760 kr)
1650 kr



BESTÄLL I BUTIK, ORDERTELEFON 060-64 17 00, ORDER@HJERTMANS.SE ELLER PÅ HJERTMANS.SE KAMPANJEN GÄLLER PÅ HJERTMANS.SE OCH I VÅRA NIO BUTIKER T.O.M. 15 JANUARI 2017

UTÖKAD MÄNGDRABATT UNDER JUL - MER INF0 SE JULREALISTAN PÅ HJERTMANS.SE SE HELA JULREALISTAN PÅ WWW.HJERTMANS.SE ELLER HÄMTA ETT EXEMPLAR I NÅGON AV VÅRA NIO BUTIKER

- I mars får du din avi och väljer då på nedan alternativ  
  om du vill delbetala istället. 
· Med Hjertmanskortet får du alltid: 
- Handla idag - betala den sista  
  nästa månad, inga avgifter 0kr,  
  ingen ränta 0%  
· Alltid 30-60 dagars fri kredit  
· Upp till 24 månader räntefri kredit

I månadsbeloppen ingår amortering och ev. ränta. Ev. administrations- och uppläggningsavgift tillkommer efter 
vald betalningsplan. För att få välja mellan delbetalningsalternativ 3–24 mån krävs sammanlagt månadsköp på f.n. 
minst 990 kr. Alla köp som görs under en kalendermånad debiteras månaden efter och då gör kunden sitt val av 
betalningsalternativ. Det val kunden gör debiteras därefter med de kostnader som hör till det alternativet.  
1 Lägsta månadsbetalning är f.n. 121 kr + ev. adm.avg. 2 Debiteras för varje vald betalningsplan.

Representativt exempel*: Varuinköp för 10 000 kronor upp delat på 12 månader. Kreditbelopp: 10 000 kronor. 
Rörlig ränta: 0 %. Kreditkostnad: 593 kronor. Admin.avg./mån: 29 kronor. Ordinarie delbetalning per månad**: 
863 kronor. Uppläggningsavgift: 245 kronor. Effektiv ränta: 10,57 %. Totalt belopp att betala: 10 593 kronor.
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 2 000 kr 2 000 kr 667 kr 334 kr 167 kr 121 kr1

 5 000 kr 5 000 kr 1 667 kr 834 kr 417 kr 208 kr
 8 000 kr 8 000 kr 2 667 kr 1 334 kr 667 kr 334 kr 
 10 000 kr 10 000 kr 3 334 kr 1 667 kr 834 kr 417 kr

 Rörlig årsränta 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
 Adm.avg./mån 0 kr 29 kr 29 kr 29 kr 29 kr
 Uppläggn.avg.2 0 kr 45 kr 145 kr 245 kr 345 kr
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JULREA
Här visar vi ett axplock av Hjertmans stora Julrea. 

Missa inte vår utökade julrabatt på hela 20% när du handlar för över 5000 kr (ej N-, kampanjartiklar). 
Vår mycket kunniga personal hjälper dig att hitta julklappar till dig och din båt - välkommen in!

Bogpropellerpaket 
Quick 3 hk
Med rör längd 750mm,  
säkring och manöverpanel! 7899-3 (7990 kr)

6790 kr
5630-2208 (2990 kr)
2690 kr

5627-6052 (4790 kr)
3590 kr

5627-7210 (9590 kr)
6290 kr

5627-7211 (10490 kr)
6890 kr566 kr / 12 månader*

Räntefritt!
300 kr / 12 månader*

Räntefritt!

8014-740 (1375 kr)
1090 krBaltic GP150

Automatisk uppblåsbar   
Mycket bekväm!

91 kr / 12 månader*
Räntefritt!

echpMAP 52 dv
5” plotter 
Kan kompletteras med givare

Garmin 721xs
Plotter 7”, WiFi, pekskärm, 
kompletteras med givare

Leverans av Garmin 721, 721xs sker i januari - februari 2017!

Garmin 721
Plotter 7” med WiFi 
Pekskärm

575 kr / 12 månader*
Räntefritt!

525 kr / 12 månader*
Räntefritt!

LED TV LTC 22”
Marin LED-tv för 12V och 230V. 
Med DVD och USB in-, uppspelare

224 kr / 12 månader*

Räntefritt!

5938-901 (1790 kr)
1590 kr

5938-12 (8490 kr)
7590 kr

5938-16 (11990 kr)
10890 kr

5938-14 (9990 kr)
8890 kr

Autostopkit
Stannar ankaret. Förenklar  
installation av ankarspel. 

Ankarspel Balder 600
För båt ca 6-9 meter.   
För lina 12mm

Ankarspel Balder 1200
För båt ca 11-14 meter.   
För lina 16mm

Ankarspel Balder 900
För båt ca 8-12 meter.   
För lina 14mm

Varför Balder?
- Frifallsfunktion
- Svenska manual 
- Kan monteras i flera  
   vinklar om 45°
- Monteras dolt innanför 
  akterspegeln 

5367-0 (1290 kr)
795 kr

Geosafe GPS-larm
För batteri upp till 80A.  
Utvändig anslutning, med cigguttag.

67 kr / 12 månader*
Räntefritt!

Bottenfärg 
Hempel Basic
BASIC - OBS: 
Endast röd kulör!  
För Strömstad-
Trelleborg. 4530-325 (495 kr)

290 kr

4530-3 (169 kr)
99 kr

2.5 lit

750ml Batterimonitor Victron
inklusive 7m kabel och shunt.  
Visar batterispänning, strömstyrka mm.

Panel 30w 
540x390mm

Panel 60w 
620x560mm

Solcellspaneler böjbara Multimarine
Limmas fast. Tål att gå på, böjbar 3cm / m. Kompletteras med regulator

5514-30 (990 kr)
690 kr

5514-60 (1980 kr)
1190 kr

138 kr / 12 månader*
Räntefritt!

5499-700 (1760 kr)
1650 kr
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48 Superhäftig schweizare

22 Tystaste hyttbåten

34 Välseglande duell

60 Vi kör elfärja i 27 knop 9 Ledare

 10 Nyheter

 16 Test: Finnmaster Husky R8S 
  Uppdaterade modellen gör 50 knop

 22 Test: Arronet 24 5 Surprise 
  Nu med gummiupphängd hytt

 28 Test: Dahl E660 
  Liten elsnurra står för framdriften

 34 Duell: Bavaria mot First 
  Två bra seglare i jämn match

 42 Test: Uttern C87 
  Fiskebåt med familjekänsla

 48 Ganz Ovation 7.6 
  Det blir inte mycket coolare än så här

 54 Reportage: Ganzvarvet 
  På besök hos toppmodernt retrovarvr

 60 Elfärja 
  Vi testkör färjan som ska ta stockholmarna till jobbet

 66 Tekniknotiser 
  Nytt från Garmin, B&G, Simrad och Fusion

 68 Vattentäta väskor 
  Vi har letat rätt på den bästa vattentäta bagen

 74 Krönika 
  Ren aluminium mot hybrider i Finnkampen

 76 Fem frågor till Leif Carlsson 
  Bygger en skönhet i Saltsjöbaden

 78 Tävling 
  Vinn en flytväst!

 82 Nästa nummer

28 Elbåt för glidare

68 Bästa väskan för båten
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AUTOPILOTVAD ÖNSKAR DU DIG AV  
BÅTÅRET 2017?

CHEFREDAKTÖR  
MAX CARLGREN

MAX CARLGREN, CHEFREDAKTÖR

ANNA SANDGREN, REDAKTÖR

MIKAEL MAHLBERG, REDAKTÖR

ANDERS JEPPSSON, ANNONSSÄLJARE

Jag vill köra en ball elbåt. 
Vågsurfa. Segla något riktigt 
stort. Gärna på andra sidan 
jorden.

Fart, fläkt, frid och frihet.

Att det börjar med tjock is 
så att vi kan åka hydro-
kopter.

Jag hoppas att redaktionen 
kan ta mig med i en båt 
som gör över 100 knop.

Jag var i Amsterdam för jag tror tionde 
 gången på prylmässa nyligen. Massor av  hallar 
 fyllda av massor av tillbehör, en mässa för båt-
branschen och journalister. I ett försök att 
lyfta fram olika smarta prylar har mässan ett 

pris, som i år vanns av tyska Torqeedo med ett elektriskt 
poddrev för segelbåtar. Man kan fråga sig om det verkligen 
är det mest innovativa, det finns flera företag som länge 
tillverkat elmotorer för båtar. Ett är svenska Greenstar Ma-
rine, och det finns flera andra. Men bortser man från det, 
och från att Torqeedo fick priset även för några år sedan, så 
gillar jag att man premierar dem som satsar på att ta fram 
alternativa drivkällor till båtar. I detta nummer skriver vi 
om schweiziska Ganz Boats som byggt både hybridbåtar 
och elbåtar.

När jag vandrade runt på mässan blev jag mest intresse-
rad av ett litet företag som har tagit fram digitala telltales, 
trådar som sitter på seglet som hjälper dig att trimma rätt. 
Istället för att som traditionellt titta på dessa små trådar får 
du en signal till din surfplatta, dator eller rakt in i naviga-
tionsutrustningen. Produkten var inte helt klar för lanse-
ring, men jag blev kvar i båset och pratade en stund med 
de entusiastiska tillverkarna bakom prylen. Jag frågade om 
de trodde att man kan bygga en båt som seglar helt själv, 
och det var de helt säkra på.

Med moderna instrument kan du få all information du 
behöver för att segla optimalt. Det handlar snarare om att 
kunna tolka all information rätt än att få tag på den. Med 
ett system som sekundsnabbt kan tolka all info, känna av 
trim i segel, skota elektroniskt och styra autopilot borde du 
nästa segelsemester kunna luta dig tillbaka och låta båten 
segla av sig själv. Och om du tycker att det låter tråkigt kan 
du ju alltid kappsegla mot datorn. Precis som du kan spela 
schack mot din laptop skulle du kunna segla mot datorns 
beräknade rutt. Eller så stänger du av rubbet, kastar mo-
bilen under däck och seglar på riktigt. Förmodligen det 
vettigaste alternativet. 
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XO lanserar nytt 2017
B åtnytt har redan nu fått tjuvkika på finska 

XO:s två nytillskott, som har världspremiär 
på Düsseldorfmässan i januari. XO Cruiser är 
en öppen 31-fotsbåt utrustad med dubbel-
montage. Här finns en rymlig förpik för 
övernattningar, en wet bar med integrerad 
grill och en stor solbädd. Precis som i XO:s 
andra båtar är kvaliteten i såväl material 
som detaljer gedigen och båten byggd för att 
klara tuffa tag även under dagar då de flesta 
andra väljer att ligga kvar i hamn. Ett snabbt, 
sjövärdigt skrov i kombination med snygg, 
kaxig design, svart som synden, gör att vi ser 
fram emot att testköra den under våren. 

En än kaxigare attityd står den andra ny-
heten för. XO DFNDR är en 25-fots råbarkad 
tuffing, för den som gillar äventyr och som 
vill ha en tålig, snabb båt att pendla med 
till ön. Båten uppges kunna kombinera det 
bästa av den öppna båtens och hyttbåtens 
kvaliteter. Vid bra väder går det att ha den 
”öppen” och vid sämre väder stänger man 
bara till den och sätter på värmaren. Dess-
utom ska båten bjuda på gott om utrymme. 
Köregenskaperna sägs följa XO:s linje där 
aluminiumskrovet försetts med en djup 
V-form som klarar hög sjö och stökiga för-
hållande. Även DFNDR har premiär på Boot 
Düsseldorf i januari. Vi återkommer med mer 
information längre fram. 

 p XO Cruiser

 u XO DFNDR
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Välkommen att kontakta oss. 
Vi finns både i Stockholm och Göteborg 
för visning av våra yachts.

Distributör / Dealer Sweden

Secsea Liferafts KB
Box 2146, S-103 14 Stockholm
Tel. 08-587 630 03, 0701-498928, 070-3736609

www.absoluteyachts.se          www.secsea.se

 Come and See

Absolute 
Generation 2016

A complete yachts range 
from 40 to 72 feet 

in the following categories:

Navette – Flybridge
Sport Line – Sport Yacht

40Sport
line

72

FÖRENKLADE REGLER I  ÅF OFFSHORE RACE
S ommaren 2017 firar kappseglingen 

runt Gotland, numera ÅF Offshore 
Race, 80 år. Inför jubileet förenklar nu 
arrangören Kungliga Svenska Segel-
sällskapet (KSSS) för deltagarna genom 
att ta bort kravet på livflotte. Samtidigt 
ändras reglerna för hur man måste 
 kunna reva storseglet. Dessutom ska en 
del mindre mindre regler också ändras.

 Enligt tävlingsledaren Magnus 
Woxén är målet att göra det enklare och 
billigare att vara med. Samtidigt är KSSS 
måna om att behålla säkerheten. 

–  Vi tror och hoppas att det här 
framför allt ska locka fler seglare med 
lite mindre båtar, alltså vanliga familje-
seglare. Det är stor skillnad att investera 
i en livflotte för minst 10 000 kronor, än 
om det kostar kanske 2 000 – 3 000 
kronor i investeringar och förberedelser. 
Och regeln att man måste ha storseglet 
revbart med minst 40 procent är också 
lite överdrivet, med tanke på de väder-
system som normalt råder runt Gotland, 
säger Magnus Woxén.

 KSSS rekommenderar dock 
fortfarande livflotte. KSSS klassiska 
kappsegling runt Gotland är en av 
norra Europas största, äldsta och mest 
klassiska havs kappseglingar. 
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Det är däremot inte 80:e gången 
regattan avgörs. Tävlingen gjorde några 
års uppehåll under andra världskriget. 
Sommaren 1937 arrange rade KSSS den 
allra första Gotland Runt-seglingen med 
42 deltagande yachter från Sverige, 

Tyskland, Polen, Finland, Litauen, 
England och USA.  Starten gick från 
Visby ner till Ölands norra grund, österut 
runt Hoburgen motsols runt Gotland och 
Gotska Sandön med målgång utanför 
Visby. 

Eskaderns minsta yacht, den 
 gotländska Mosca blev, trots att hon 
kom sist i mål, vinnare enligt KR-regeln. 

Vinnare enligt Bermudaregeln 
var Sven Salén med havskryssaren 
Havsörnen.
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Stefan Rahm tar över KSSS
S tefan Rahm som tar över som klubbdirektör 

för Kungliga Svenska Segelsällskapet (KSSS), 
Sveriges största seglingsklubb. Samtidigt innebär 
det att han efter tolv år lämnar sin tjänst som  
förbundsdirektör och sportchef hos Svenska 
Seglarförbundet. Rahm inleder nu sitt arbete att 
utveckla KSSS verksamhet mot visionen att vara 
en världsledande kappseglingsklubb.

 – Det ska bli fantastiskt kul att komma 
till KSSS som är en välfungerande klubb som 
levererar så mycket spännande verksamhet och 
med en otrolig bredd, roliga och utvecklande 
läger, träning och ÅF Offshore Race. KSSS vill vara 
världsledande och det sporrar mig. Det är ett mål 
som jag vill jobba mot, säger Stefan Rahm i ett 
pressmeddelande.

 Som seglare har han ett gediget CV, med ett 
VM-guld i E-jolle, utmärkelsen Årets Seglare, 
deltagande i Tornado-klassen i OS i Barcelona 
1992 och 1995, utsedd till tvåa på världsranking-
en i Laser, samt taktiker ombord på de svenska 
Americas Cup-satsningarna med mera. 

– Det är med stor glädje jag konstaterar att 
vi lyckats knyta till oss Stefan Rahm som ny 
klubbdirektör i KSSS. Stefan är, med sin bakgrund 
som uppskattad förbundsdirektör i Svenska Seg-
larförbundet, sällsynt väl rustad att utveckla KSSS 
vidare, säger Staffan Salén, ordförande i KSSS i 
en kommentar.

FOTO DAN LJUNGSVIK

Axopar satsar sportigt
F inska Axopar har under 2016 fortsatt 

sin lansering i resten av Europa och 
nu även i USA. Under det gånga året 
lanserades Axopar 24 och Axopar 37 
som nya modellserier. Nu kommer 
nästa satsning. Under Boot Düsseldorf 
2017 visas för första gången företa-
gets sportigare satsning, Axopar 37SC 
Sports Cabin. Nyheten är en sportigare 

och slankare version av den stängda 
37  Cabin. Nya SC kommer även att 
erbjudas med en akterruffsversion, vilket 
utökar antalet sovplatser till fyra. Båten 
är tänkt som en snygg, prisvärd och 
snabb pendelbåt för den som bekvämt 
vill ta sig fram oavsett väderförhållan-
den. Den är också praktisk och rymlig 
nog att användas som weekendbåt för 

vänner och familj. Båten kan utrustas 
med dubbla utombordare på vardera 
300 hk och en fart på 40 knop plus 

 utlovas. Skrovet är detsamma som på de 
andra i 37-fotsserien, det vill säga med 
en djup V-botten och dubbla steg. 
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F inska Silver satsar nu på modeller 
nästan helt i aluminium. På de nya 

modellerna Silver Shark BRX och Eagle 
BRX är enbart överdelen av styrkon-
solen i plast. På så vis går Silver mot 
strömmen, då Yamarin, Buster med flera 
satsar på insida i plast för att få en mer 
ombonad interiör.  

Ännu mer anmärkningsvärt blir det 
med tanke på att Silver är märket som 
på 90-talet startade trenden med plast/
plåt-hybridbåtar!

Silver har helt enkelt använt de be-
fintliga modellerna Shark och Eagle, lyft 
ur plastinnerlinen och ersatt den med 
en durk i aluminium. Resultatet är två 

modeller som passar fiskare, eftersom 
durken i fören är upphöjd cirka 25 centi-
meter till ett slags kastdäck. Undertill 
finns stora stuvutrymmen, något som är 
efterfrågat i små styrpulpetbåtar.

I den aktre sittbrunnen blir inred-
ningen också anpassad för fiske. 
Akterbänken i plåt får fällbara yttre delar, 

så att det blir lättare att komma fram till 
relingen i aktern.

De nya BRX-versionerna blir knappast 
dyrare att tillverka än Shark och Eagle 
med plastinredning, snarare tvärtom. 
Priset på en Shark BRX med 115 
hästars Honda blir cirka 350 000 kronor 
– lika mycket som plastvarianten kostar.

Silver helt i plåt

1312 2016
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Candela näst störst

D et går bra för svenska elbåtsbolaget Candela. Prototypen till 
deras foilande elbåt har ännu inte lyft, men företaget kan redan 

räkna hem 51 förhandsbeställningar av den första modellen Candela 
 Primero. Kunderna har en sak gemensamt.

– Det är 80 procent Tesla-ägare, och det verkar vara 80 procent 
entreprenörer, säger Candelas grundare Gustav Hasselskog.

Candela Primero får en prislapp på cirka 1,5 miljoner kronor plus 
moms vilket betyder att bolagets orderstock i runda slängar är värd 
drygt 75 miljoner kronor. Målet är att uppnå den siffran i omsättning 
redan första året med serieproduktion, då bolaget planerar att bygga 
alla 51 båtarna under 2018-19. Lyckas de, blir Candela Sveriges 
näst största varv sett till omsättningen – bara Nimbus är större. Och 
i den smala elbåtsnischen blir Candela näst störst i världen, efter 
amerikanska Duffy.

Dit är det dock ännu en bit kvar. Candela-teamet håller som bäst 

på att prova ut den första prototypen. I skrivande stund är båten 
torrsatt efter problem med drevet, men under hösten räknar Gustav 
Hasselskog med att den svenska elbåten ska foila en bit över vatten-
ytan i 40 knop. 

Målet är att bygga världens första elektriska båt med prestanda 
som en fossildriven. Tack vare litiumjonbatterier och en elmotor på 
42 kW hoppas Candela på en räckvidd om 60 sjömil i 25 knop.

Även om den sju meter långa Candela Primero blir en premium-
produkt, är målet på sikt att bygga båtar för en bredare publik. Före-
taget har sökt pengar av EU för att finansiera en framtida, automa-
tiserad massproduktion.

– Visionen är att vi ska trycka på och nå en massmarknad över tid, 
dagligdags är vi ganska hårt nedgrävda i det vi håller på med just nu. 
Men kommer vi loss med pengar för automatiseringsprojektet blir det 
definitivt av.

14 12 2016
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Windy 39 CamiraWindy 39 Camira

Windy 46 ChinookWindy 46 Chinook
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Windy Scandinavia Marina AB . Vikingavägen 17 E ·  133 33 Saltsjöbaden · Sverige 
Tel: 0490-258 899 . www.windyboats.com

WINDY sportcruisers finns i 6 olika modeller, från 26 till 46 fot



UTMANAR 
GIGANTERNA

Snygg, sportig och bekväm. Husky R8S är en 
kaxig och mer påkostad vidareutveckling av 
 förra årets nyhet Husky R8. Finnmaster är redo 
att på allvar utmana både Buster och Yamarin. 
TEXT ANNA SANDGREN FOTO MARTIN RIDNE
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Kom igen! Spring! Jag skriker till  fotografen 
att rappa på. Det gäller att vara snabb om vi 
ska slippa den där eviga och otåliga väntan. 
Båtjournalister från hela Norden är samla-
de och alla vill vara först med att gasa loss i 

västkustvågorna. Vi har längtat hela förmiddagen, men nu 
är det dags; den finska charmören är äntligen min. Med 
mattsvart folierat skrov, svart T-topp och lika svarta räcken 
och pollare, samt dynor i svart och vitt sticker Finnmasters 
nya flaggskepp ut. Det är svart som natten som gäller – och 
kanske även som synden. För det visar sig vara svårt att 
motstå att trycka gasen i botten när man väl lyckats roffa åt 
sig ratten på Husky R8S. 

Vi kliver smidigt och tryggt ombord via den breda 
 stäven. Greppet med ett något bulligare förskepp är smart, 
för det ger plats för en L-formad soffa och gott om utrym-
me på durken för både last- och gångyta. Friborden är höga 
och borgar för trygga passager, också för dig som har barn 
och hundar ombord. Precis som på de tidigare modellerna 
är skrovet i plåt och innerlinern i plast. T-toppen får båten 
att delvis påminna om en wakeboardbåt och är ett intres-
sant grepp för en båt från våra breddgrader. Å andra sidan 
är det med några solsomrar bakom oss lätt att tänka sig att 
den faktiskt gör nytta även här i norr. Om solen vägrar att 
visa sig, så ger T-toppen ett okej skydd även vid småregn. 
Dessutom fungerar den bra för att fästa kapellet. Kapellet 
var inte färdigt under vår testtur, men kommer att finnas 
som tillval framöver. 

Vi undviker att synda och glider stillsamt ut ur  hamnen. 
Båten är lättmanövrerad även i lägre hastigheter och  mycket 
följsam, märker jag efter att ha gjort några extra svängar, 
även med backdrift, runt bojarna inne i hamnen. V8:an 
från Yamaha på 350 hästkrafter mullrar behagligt och lik-
som viskar förväntansfulla löften om snabbfartsfärder. Och 
nu kan jag inte hålla mig längre. Jag skjuter fram reglaget 

 p Standardutrustningen är riklig och innehåller bland annat hydraulstyrning från Seastar, bogpropeller, 
trimplan och trimautomatik.

 p Husky R8S går som ett 
självsäkert spjut i sjön och 
signalerar en kaxig kör- och 
buslycka som ligger i topp 
inom dagens aluminium-
hybridssegment.
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och känner accelerationen i hela kroppen. Lyckan inom 
mig skjuter fart i samma takt som knoptalen rasar fram 
över hastighetsmätaren. Vi når maxfarten på 48,6 knop på 
några sekunder. Någon störande planingströskel går det 
knappast att tala om. Förbrukningen ligger nu på cirka 
100 liter i timmen. Jag minskar farten med cirka tio knop 
och soppaflödet sjunker med 40 procent. V-bottnen på 19 
grader räcker för att ge R8S vassa köregenskaper, samtidigt 
som båten fortfarande är snällt förlåtande och stabil. 

Ett vassare skrov hade förmodligen ökat på den sportiga 

körkänslan än mer, men man hade förlorat i trygghet – och 
Husky är ju ett namn att leva upp till. Jag kikar snabbt 
över axeln mot min medpassagerare. Hon har ett lyckligt 
leende fastklistrat över hela ansiktet och visar inte minsta 
tecken på oro, rejält tajta svängar i hastigheter nära 50 knop 
till trots. Jag provocerar igen och igen. Men skrovet bara 
fortsätter sin färd genom vattnet utan tendenser till hugg 
eller slag. Det är självklart inte så här som den normala 
båtkonsumenten kör sina båtar, men för oss som testförare 
är det ren lycka att få ta ut svängarna med ett skrov som 
visar sig stå pall rakt igenom. R8S är utan tvekan en mycket 
välbalanserad båt och gången är tyst. Det märks att varvet 
jobbat med att minska störande skrovljud. 

Greppet med att lansera ännu ett syskon i Husky-famil-
jen, redo för 350 hästkrafter är smart. Finnmarin har skapat 
en fartmaskin som både är snabbare än Yamarins Cross 75 
BR och designmässigt sticker ut. Även Buster, som tryggt 

 p U-soffan i aktern bjuder på plats för många och man sitter bekvämt även 
under färd. Ett bord går att sätta upp för den som vill äta ombord. 

 p Även i stäven finns det gott om utrymme för social samvaro. Hit kan man 
köpa till extra dynor för att skapa ett stort soldäck.

Lyckan inom mig skjuter 
fart i samma takt som 
knoptalen rasar fram 
över hastighetsmätaren 

 p Överlag är det gott om räcken ombord, vilket ökar känslan av säkerhet. 
Breda badplattformar och badstege gör det lätt att komma upp ur vattnet.

 p Det är lätt att ta sig akterut. Badplattformarna är rejäla och gångvänliga 
och här finns gott om räcken att hålla sig i. 
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kunnat stoltsera i toppen med sin Magnum M5 får se upp. 
Och visst, Buster kan fortfarande behålla och fånga den 
fartglada – och köpstarka – med sin nya Phantom, men det 
är en både längre och betydligt dyrare båt. 

Både jag och Olga sitter i bekväma, fjädrande offshore- 
stolar och har våra fötter placerade på de välvinklade fot-
stöden. Vindrutan skyddar väl mot drag och vattenstänk. 
Jag gillar att panelerna och pulpeterna är svarta, härmed 
undviks solreflexer. Sikten är god åt alla håll, oavsett om 
jag sitter eller står upp och kör. Jag ber Olga att sätta sig i 
aktersoffan och hon konstaterar snabbt att vindrutan gör 
sitt jobb. Jag gillar den tvådelade mellandörren som gör det 
enkelt att förflytta sig ombord. Akteröver väntar en stor 
U-soffa med plats för både vänner och familj. Räcken löper 
praktiskt runt soffan. Vid vackert väder går det att bädda 
ut ett soldäck med plats för tre vuxna. De två badplattfor-
marna följer linjerna i skrovsidorna och bidrar tillsammans 
med den breda och praktiska relingslisten till det nästan 
aggressiva utseendet. 

Finmaster, som ägs av jätten Finn-Marin, fortsätter att 
spruta ur sig nya modeller. 2014 kom lyckade daycruisern 
T8 och året efter lillasystern T7. Inför säsongen 2016 sjö-
sattes den helt nya serien Husky, med modellerna R6, R7 
och R8. Nu skruvar man alltså konceptet ett varv till. Efter 
att ha fått tjuvnosa på R8S är det bara att konstatera att 
Finnmaster på allvar är något riktigt stort på spåren. 

 p Vid förarplatsen finns plats för en upp till 12” kartplotter, ett 12-v olts-
eluttag, en välplacerad mugghållare och en smart låsbar förvaringsbox.

 p Stora låsbara förvaringsutrymmen finns under de båda pulpeterna. 

 p Ett stort kylskåp kan placeras under förarpulpeten. Ett klokt tillval för 
varma dagar.

YAMARIN  
CROSS 75 BR
Den finska hybridbåten har 
fått beröm för sitt fina skrov 
och goda sjöegenskaper. 
Dessutom finns det gott 
om stuvutrymme tack vare 
innerliner i plast.

BUSTER  
MAGNUM M5
Busters premiummodell är 
rejält byggd i största delen 
aluminium. Tål 350 hästar 
på akterspegeln och går som 
ett strykjärn genom sjön med 
dämpade stolar från X-Craft.

ANYTEC   
750
En svensk klassiker helt i 
aluminium. Extremt populär i 
Stockholms skärgård. Klyver 
vågor fint och ger ett kaxigt 
intryck med smalt förskepp 
och goda fartresurser.

TRE KONKURRENTER

FINNMASTER 
HUSKY R8S
TEKNISK INFO

Längd 7,55 m
Bredd 2,46 m
Vikt 1 365 kg
Bränsle 214 liter
Motor 225-350 hk
Last 9 personer
Kategori C
Aluminiumtjocklekar 
5 mm i botten/akterspe-
gel, 4 mm i sidoplåt mm
Skrovvinkel 19 grader

TESTBÅTEN

Last 2 personer
Motor Yamaha V8 
350 hk
Fart 49 knop
Pris Från 1 061 831kr

I KORTHET

+ Snygg, kaxig design

+ Sjöegenskaperna

+ Körglädjen

OUTSPÄTT

Husky R8S är en fart-
maskin som både bjuder 
på lyckad körglädje och 
som designmässigt 
sticker ut. Med 350 häst-
krafter nås farter runt 50 
knop utan att säkerheten 
äventyras. Finnmaster har 
lyckats skapa en båt redo 
att utmana både Buster 
och Yamarin.

KONTAKT

finnmarin.fi

FAKTA
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Mercury Command Thrust växelhus
Ingen tillhandahåller ett bredare program av 
Command Thrust-modeller framtagna för maximal 
fart, hantering och manövreringsförmåga för 
utvalda aluminium och glasfiberbåtar. 

 Finns med

NYA MERCURY 115 HP FOURSTROKE

©Brunswick Marine Sweden

Lätta Mercury 115 hp FourStroke tar dig ut på sjön. Motorn är hela 
9 kg lättare än närmsta konkurrent, vilket ger den bästa accelerationen 
i klassen och en allmänt lättmanövrerad båt. Den stora slagvolymen
ger ett högre vridmoment utan större ansträngning, vilket ger god 
komfort. Tack vare ny design är den även enkel att underhålla. 

www.mercury.se

Mercury har startspärr som standard på fyrtakts-motorer 
från 40 hk upp till 350 hk, vilket ger dig lägre försäkringspremier.
It’s good to have Mercury behind you.

prestanda i aktern.
Skaffa riktigt hög



BÅT MED BIL KOMFORT
Tystnaden gör Arronets nya hyttbåt till 
ett bättre köp än konkurrenterna. Häng 
med på en härligt händelselös åktur.
TEXT & FOTO MIKAEL MAHLBERG
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BÅT MED BIL KOMFORT
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Familjeägda Arronet skapar Sveriges bästa 
båtar just nu.

Det kan jag säga efter att ha testat hundra
tals nya båtmodeller under tio år. Sällan är det 
någon som riktigt, riktigt imponerar. Visst 

finns det trevliga båtar, ofta vackra att se på, men sällan är 
de välbyggda in i minsta detalj och sällan löser de urgamla 
problem som sjöfarare brottas med. Arronet lyckas med sin 
nya 24 5 Surprise pricka in båda punkterna.

Designen på den sju meter långa hyttbåten i aluminium 
sticker knappast ut, även om hytten från utsidan ser ut att 
mest bestå av glas – hörnstolparna är borttrollade.

Det är först när vi kastar loss från bryggan i Nacka 
strand utanför Stockholms inlopp och ger oss ut på Salt
sjön som jag och kollegan Anna märker båtens stora styrka. 
Nedsjunken i den gasdämpade stolen berättar Anna om sin 
nya hundvakt – och jag hör vartenda ord utan att behöva 
kupa handen mot örat och skrika ”ursäkta”. Ljudnivån i 
hytten är ungefär som i en modern bil. Ett dämpat brum
mande från Suzukimotorn på akterspegeln tränger visser
ligen in i hytten, men de jobbiga resonansljuden som är 
standard på alla båtar är totalt borta.

Tilläggsnamnet Surprise syftar just på detta, att 
 Arronet trollat bort hyttbåtars absolut största problem: 
bullret. Hela hytten är en fristående konstruktion som  vilar 
på gummikuddar mot skrovet. Från utsidan syns snille
blixten bara på en tunn gummilist som löper runt hytten. 
Gummibussningarna hindrar vibrationerna från vågor och 

motor att fortplanta sig in i vårt passagerarutrymme och 
skillnaden är enorm, även jämfört med andra tysta båtar 
som till exempel Targa.

Idén att ställa hytten på gummikuddar är knappast ny. 
Östhammarvarvet Arronet själva började experimentera 
med gummiupphängning för flera år sedan och har mer 
arbetsbetonade modeller med tekniken. Andra varv, som 
yrkesbåtarna från svenska Capo marin, är också gummi

 p Fördäcket är möblerat med en enkel bänk. Stuv finns under förtoften. Till 
höger skymtar den låda som kan beställas som extra stuv.

 p Jämfört med tidigare modeller från Arronet är hytten mer ombonad med 
tyg på skotten istället för plåt.

 p Ena delen av soffan kan tas bort, så att en passagerare sitter i 
 färdriktningen. Den nedfällda sittdynan kan också bli ett bord.

 p Istället för hörnstolpe är glaset limmat kant i kant. Det ger mycket bättre 
sikt i en vinkel som annars brukar vara ”död”.

 p Sikten är god akteröver. 
Det går också att bädda 
upp mellan sofforna, för 
den som i nödfall vill sova 
över. Kuddarna finns redan i 
båten men en extra skiva får 
beställas från varvet.
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TEST Arronet  24 5 SurpriSe



isolerade. Men nya 24 5 Surprise är en vanlig hyttbåt med 
fullstor hytt och ger därmed tystnad och komfort åt fler än 
brandmän och snickare.

Inuti ryms sex personer i en hytt som är ljusast i 
 klassen. Arronet har nämligen tagit bort A-stolparna och 
förstorat fönstren jämfört med den tidigare modellserien 24 
5 CXP. Istället för aluminiumstolpar som stör sikten är glas-
rutorna sammanfogade med lim, utan annan förstärkning. 
Detta är möjligt då själva hytten är självbärande och får sin 
hållfasthet från en ram av rör istället för  plåten i hyttens 
sidor. Faktum är att de grabbräcken som löper i taket är 
delar av den bärande konstruktionen. På så vis blir rutorna 
större och Arronet kan också bygga själva hytten som en 
egen modul. Det spar arbetstid i fabriken, där  hytten byggs 
separat och sedan sänks ned i skrovet. Likadana hyttmo-
duler kan därför användas i detta 24-fots skrov såväl som i 
 varvets lite mer lastvänliga 23-fotare och en mindre 20-fo-
tare. För Arronet spar det tid och pengar. För köparna be-
tyder det att nya 24 5 Surprise trots den nya avancerade 
konstruktionen kostar lika mycket som förra generationens 
enklare modeller.

Medan vi tyst far ut i skärgården synar jag hytten. I 
förar platsen med glasdämpad stol, infälld navigator och 
god sikt har jag full kontroll. Sikten är fin tack vare de re-
dan nämnda stora rutorna, speciellt bakåt och åt  sidorna. 
Med hela tre vindrutetorkare, till och med på rutan i skjut-
dörren, blir sikten utmärkt i regn. Enda missen är att den 
kraftiga ramen runt dörren stör sikten föröver något.

Ljudnivån i hytten 
är ungefär som i 

en modern bil

 t Att hytten är fristående 
syns enbart på den tunna 
gummifogen som skiljer  
hytt från skrov.
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Arronet missar också chansen att bli den första båttill-
verkare som löser problemet med var mobiltelefonen ska 
läggas under färd, för något bra fack finns inte.

Men det är småmissar i en annars mycket genomtänkt 
båt. Bänkarna där passagerarna sitter kan byggas ut till en 
koj. Styrbordsbänkens förliga del kan höjas upp och bli 
ett bord, då försvinner visserligen en sittplats men å andra 
 sidan kan en person till sitta vänd i färdriktningen.

Utanför hytten blåser en varm bris, denna rekordhöst 
då augustivärmen dröjer sig kvar. Luften står stilla, natu-
ren är lugn och svanarna dåsar på den lugna vattenspegeln.

Men jag har kört Arronets 24 5-skrov tidigare i grov sjö 
och vet att det passar den tysta hytten: beräkneligt, tryggt 
att köra och utan blottor. Det går mjukt i sjön utan att vara 
det absolut vassaste i klassen. Det är också okänsligt för be-
lastning: Den tyngre hytten har inte påverkat vare sig stabi-
litet eller toppfart. En tvär gir är odramatisk och toppfarten 
stannar på 42 knop med 250-hästaren, fullt tillräckligt även 
för den stressade som vill pendla till ytterskärgården. I 23 
knop drar motorn exakt en liter sjömilen, en bra siffra med 
bensinmotor.

De enda vågorna på fjärden kommer från  Vaxholmsbåten 
Askungen, en färja som i 20 knop river upp havet. Vi tar 

ARRONET  
24 5 SURPRISE
Längd 7,47 meter
Bredd 2,4 meter
Vikt 1 796 kg inkl motor
Motor 200-300 hk
Bränsle 250 liter
Last 8 personer
Pris 891 400 kronor 
med Honda 250 hk

TESTKÖRNINGEN

Motor Honda 250 hk
Last 2 personer
Fart 42 knop

VÄRT ATT NOTERA

+ Tystnaden ombord

+ Kvaliteten

+ Högt andrahandsvärde

OUTSPÄTT

Arronets nya  generation 
hyttbåtar med gummi-
dämpad hytt spöar 
konkurrenterna. Varför gör 
inte alla så här?

KONTAKT

Stockholm: Marinmäklar-
na, marinmaklarna.se
Varvet: Arronet.se

FAKTA Färden är totalt händelselös, bara 
trygg och trevlig. Precis som i en bil

sats på svallet och gör ett försiktigt hopp, som slutar i en 
tyst och mjuk landning. Inredningen varken skallrar eller 
låter, gummiupphängningen funkar klockrent.

Arronet har alltså löst ett av båtåkandets problem, det 
eviga bullret. 

När jag tar gäster på en båttur i Stockholms skärgård 
brukar det vara båt och motor som håller låda, medan 
konversationen människorna emellan uteblir. Det blir för 
jobbigt att skrika åt varandra och därför försjunker alla om-
bord i ett tyst stirrande. I Arronet 24 5 går det att snacka: 
jag och Anna pekar på olika landmärken och utbyter er-
farenheter, båtfärden blir social och trevlig. Vi lyssnar på 
P1 och hör vad som sägs. Äntligen är båtåkandet mer som 
en bilfärd.

Byggkvaliteten håller högsta klass, även jämfört med 
dyrare konkurrenter i aluminium. Framdörren visar på 
 varvets höga ambitionsnivå: den går på rullar och skjuts 
åt sidan istället för att öppnas utåt. I hög sjö slipper du 
därför en farlig dörr som slår igen på fingrarna med full 
kraft. Konstruktionen är svetsad av en mängd olika bitar 
men sluter hermetiskt tätt och ger inte efter en millimeter 
när vi kör i vågorna efter Askungen. Många andra varv 
hade valt en enklare, sämre – och tråkigare – lösning. Uppe 
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 q Den limmade rutan syns 
knappt, här är skarvarna 
som två vita streck.

 p Vi har kört den tidigare 
24 5 CXP utan gummihytt 
i hårt väder och den går 
riktigt bra även i vågor. ANYTEC  

747
Anytecs snygga och snabba 
hyttbåt har ett vasst skrov 
som går bra i sjön. Den ser 
riktigt kaxig ut och passar dig 
som vill synas när du är ute 
och kör båt.

ARRONET  
24 5 CXP
Denna modell har vunnit flera 
jämförande tester i Båtnytt 
mot konkurrenterna, men ska 
nu alltså ersättas av nya 24 
5 Surprise. Genomtänkt utan 
blottor, men inte lika tyst.

ALUKIN  
750 CABIN
En stabil hyttbåt, mycket lik 
ovanstående modell från 
 Arronet. Populär hos hantver-
kare. Något lägre pris än de 
övriga. Alukin har expanderat 
rejält de senaste åren.

TRE KONKURRENTERpå Östhammarvarvet Arronet är det delägaren Håkan von 
 Arronet och hans son som konstruerar alla detaljer och 
svetsar ihop dem till en fungerande båt innan serieproduk-
tionen tar vid. Att bygga plåtbåtar är mer än ett jobb, det 
är en livsstil.

Med Sveriges radios symfoniorkester strömmande 
ur högtalarna vänder vi tillbaka mot Nacka strand och 
 hamnen. Färden är totalt händelselös, bara trygg och 
 trevlig. Precis som i en bil.

Du som vill åka lika bekvämt som på landbacken kan 
sluta titta på konkurrenterna. De kommer knappast ifatt 
förrän de börjar ställa hytten på gummitassar. 

 p Utsikten är fenomenal tack vare att hörnstolparna försvunnit. Med takluckan öppen känns båten öppen. Här syns också den extremt välbyggda förliga 
dörren, som vilar på rullar och inte kan slå igen på fingrarna.
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LJUDLÖS GLI DARE
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LJUDLÖS GLI DARE
Ribtillverkaren Dahl Naval tar 
 steget in i elbåtsvärlden. Med ett 
 lättdrivet skrov och en elmotor från 
 Torqueedo på 9,9 hk är Dahl E660 
en bra  komplementsbåt för turer till 
glasskiosken, eller för dig som har 
tålamod nog att färdas långsamt. 
TEXT OCH FOTO ANNA SANDGREN
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Konstrasten är onekligen stor. Senaste 
 ribben jag testade från Dahl Naval var  deras 
extrema Dahl 32 c. Med dubbla  vrålande ben-
sinmotorer på vardera 430  hästkrafter nådde 
vi en topphastighet på 67 knop. Nya sats-

ningen från Dahl Naval, som startades i Stockholm 2003, 
är en elbåt. För oss som känner Dahl-ribbarna  sedan tidi-
gare och som gillar deras snabba machofartsförmågor och 
sjövärdiga gång blir det en förväntningarnas saltomortal. 
Turligt nog visar sig landningen vara lyckad och ske på sta-
bila fötter, fast förankrade i dagens alltmer  miljömedvetna 
verklighet. Dahl Naval provar alltså nu ett betydligt tystare, 
långsammare och miljövänligare koncept. Nya Dahl E660 
är framtagen i samarbete med de svenska, välrenommerade 
konstruktörerna, Ocke och Ted Mannerfelt. Det är dock 
inte den första båten utan tuber som lämnar varet. Somma-
ren 2015 sjösattes kabinbåten Dahl P10. Även här var Ted 
Mannerfelt konstruktör. 

Jag har bestämt möte med Janis Petrov, som är Dahl 
Navals representant i Sverige. Ovanligt nog är jag tidig. Jag 
ligger och hovrar med min egen båt i väntan på att Janis ska 
komma ut genom den slingriga kanalen från hamnen inne 
i Gustavsberg. Ljudlöst glider han plötsligt fram ur soldiset 
och upp bredvid mig. Det första jag slås av är hur fridfullt 
det ser ut. Det andra är enkelheten i designen, inredningen 
och framdriften. Och så självklart den talande tystnaden. 
Den som gör att vi kan prata i vanlig samtalston mellan 
båtarna, trots att hans fortfarande är i gång.

Vi byter snabbt båtar med varandra. Hunden och jag 
klättrar enkelt över de låga friborden. Trots båtens lätta 
vikt, 500 kilo, gungar den knappt ens till av vår tyngd. Den 
ligger stadigt i sjön. Vill du göra entré på ett mer moget 
sätt gör du det bekvämt via stäven där den rejäla hajfenan 
erbjuder extra stöd. 

 p Redo för middag. Runt bordet i stäven finns gott om plats för både vänner och familj.  
Bordet kan fällas ner.

 p Dahl E660 är ett smart 
alternativ för den som är 
miljömedveten och vill ha en 
båt för kortare sträckor. 
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Som vanligt vinner min nyfikenhet över mitt tålamod 
och det tar inte många sekunder innan jag skjuter fram 
gasreglaget till maxläget. I det närmaste ljudlöst glider vi 
upp i 7,5 knop. En hastighet som visar sig vara toppfart 
med den medföljande elmotorn från Torqueedo. Den lilla 
motorn på bara 9,9 hästkrafter räcker alltså för att få – en i 
elbåtssammanhang än så länge – hyfsad fart i skrovet. Det 
är bara att konstatera att Mannerfelt Designteam lyckats 
kons truera ännu ett lättdrivet skrov. Bidragande är helt 
klart den långa vattenlinjen och den förhållandevis låga 
vikten på 500 kilo, samt den raka stäven som bidrar till att 
effektivt skyffla undan vattnet. Mitt ärliga intryck är att 
man har lagt stort fokus på skrovet, men mindre energi på 
inredningen. Och tja, valet av motor är ju etiskt korrekt 
–  jag vet att det är som att svära i kyrkan – men det vore 
roligt att testa vad båten gör med något mer krut i aktern. 

Att fara runt i 7,5 knop är dessutom inte särskilt håll-
bart i längden, åtminstone inte om du vill att batterierna 
ska hålla i längre tid än en knapp timme. Har du tålamod 
att istället färdas med en hastighet på mellan tre och fyra 
knop kan du köra i cirka tio timmar innan det är ladd-
ningsdags. Den hastighet du kör i står i direkt relation till 
hur länge batterierna håller. Ju lägre hastighet, desto längre 
tid kan du åka. I standardutrustningen ingår två Power 26-
104 batterier och två stycken 1 700 watts snabbladdare, som 
gör att batterierna laddas fullt på två timmar.

Invändigt överraskar Dahl E660 med sin rymd.  Känslan 
har sin rimliga förklaring i att man på en yta av 6,6  gånger 

2,25 meter valt att lämna en stor del av durken fri. Inred-
ningen består av enkel möblering med sittbänkar i fören, 
en mindre förarkonsol med en närmast spartansk stol, samt 
en U-soffa i aktern och ett löstagbart matbord. För dig som 
reser med mycket packning finns det en stor stuv under ak-
tersoffan. Även under en lucka i durken döljer sig ett stort 

 p Förarkonsolen är enkel och avskalad, men har inbyggd plats för navigator. 
Man sitter på akterbänken och kör. 

 p Inbyggda steg underlättar ombord- och avstigning vid skrovsidorna. Det är 
överlag lätt att röra sig ombord.

 p På båda sidor om akter-
soffan finns breda passager 
till akterdäck. Inredningen är 
enkel, men funktionell.
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stuvutrymme. Passagen ut till badbryggan och badstegen är 
bred nog för smidig passage. Dahl E660 är också utrustad 
med manuell länspump, brandsläckare, infällda mugghål-
lare och totalt tre knapar, en i fören och två i aktern. Kna-
parna kunde varit både fler och större. Till båten finns än så 
länge bara ett hamnkapell, men tanken är att det till nästa 
säsong även ska gå att beställa till ett kapell som skyddar 
vid färder i sämre väder.

Soffan står helt klart för båtens bekvämaste sittplatser. 
Faktum är att den är rätt enorm i sammanhanget. Här 
ryms upp till tio personer. Det är klokt prioriterat. Den 
långsamma färden ger utmärkta möjligheter att samla vän-
ner och samtidigt få chansen att tala till punkt. Färden till 
glasskiosken, krogen eller badviken lär ta längre tid än vad 
både du och vännerna är vana vid. Dessutom är den fri från 
störande motorljud. Det är just detta som är något av det 
fina med Dahls elbåtssatsning. Att man liksom stannar upp 
i dubbel bemärkelse. 

Nu är inte båten tänkt att förvrida köptankarna på dig 
som redan är inne på att köpa en snabbgående rib. Istället 
lanseras E660 som ett alternativ till dig som redan har en 
båt och som vill ha något att åka med kortare sträckor, 
kanske till och från krogen eller badviken, som har till-
gång till laddning vid bryggan och som värnar om  miljön. 
För dig som har gott om tid och hellre njuter av skär-
gård och  sällskap utan stress är båten ett både miljö- och  
 plånboksvänligt alternativ. 

RAND  
PICNIC
Även denna båt drivs av en 
liten snurra från Torqeedo. 
En enkel konstruktion i plast 
som du kan köra långsamt 
med, därav namnet Picnic. En 
renodlad utflyktsbåt.

HWILA  
24
En provisorisk korgstol till fö
raren fångade vårt intresse för 
Hwila 24. Det är en glidarbåt 
med snurra som även går att 
utrusta med elmotor om du vill 
åka bekvämt och tyst.

SEATEC  
30
Vi körde denna skapelse 
som hastigast i Cannes och 
det var befriande med en 
helt tyst glidarbåt bland alla 
superyachter. Drivs på el men 
serietillverkas inte.

TRE KONKURRENTER

DAHL  
E660
TEKNISK INFO

Längd 6,60 meter
Bredd 2,25 meter
Vikt 500 kilo
Antal personer 10
Bränsle ingen fast tank
Motor Torqeedo Electric 
4.0RS (9,9 hk)
Konstruktör Ocke och 
Ted Mannerfelt

TESTBÅTEN

Last 1 person
Motor Torqeedo Electric 
4.0 RS
Toppfart 7,5 knop
Pris 325 000 kronor 
(med all utrustning, 
annars ligger priset på 
cirka 289 000 kr)

OUTSPÄTT

En härlig elglidare för 
nära utflykter. Dahl E660 
är ett lättdrivet och smart 
alternativ för dig som vill 
ha en komplementsbåt, 
eller som har tid och 
miljösamvete nog att hålla 
en marschfart på runt 
4 knop.  

I KORTHET

+ Lättkörd

+ Tyst

+ Praktisk disposition

– Begränsad fram
komlighet

KONTAKT

dahlnaval.se

FAKTADen långsamma färden ger 
utmärkta möjligheter att 
samla vänner och samtidigt 
få chansen att tala till punkt 

 p Skrovet är ritat av Ted 
och Ocke Mannerfelt. För 
passagerarna i Usoffan 
finns ett kapell att köpa till. 
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A new beginning
EX-Series

EX DelxueEX Delxue
95 900:- 95 900:- 85 900:-

EX Sport

Powered by our award-winning new TR-1 engine – and with the revolutionary and intuitive RiDE® system on the  
EX DeLuxe - these 3-seater models are designed to introduce a whole new generation of riders and their families to the 

joy of buying a brand new watercraft - and to open up the exhilarating world of fun and excitement it promises.

There is only one way to 
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KAPPSEGLARNAS  FAVORITER
I millenniets början blomstrade båtbranschen 
och kontinentens storvarv satsade på snabb-
seglande fabriksbyggen. Beneteau First 36.7 

var först ut, men Bavaria 35 Match tog upp 
kampen. Vilken av dem står sig bäst idag?

TEXT JOAKIM HERMANSSON FOTO JOAKIM HERMANSSON, BENETEAU & BAVARIA
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Strax efter millennieskiftet satte segelbåts-
försäljningen nya rekord så gott som årligen, 
och nya modeller lanserades i en aldrig sinande 
takt. Vid ett besök hos Bavaria i bayerska Gie-
belstadt 2005, köade lastbilarna utanför fabri-

ken, för att i tur och ordning transportera iväg de 15 båtar 
som då byggdes varje dag. Bara i Sverige såldes hundratals 
Bavariabåtar varje år, och franska världsdominanten Bene-
teau låg inte långt efter. Men det var inte bara renodlade se-
mesterseglingsbåtar som lockade köpare och bidrog till en 
båtboom som inte skådats sedan 1970-talet. Konceptet med 
bobara och hyfsat komfortabla båtar, som ändå var välseg-
lande och prestandaorienterade, vidareutvecklades också.

Beneteau First 36.7 följde efter succén med storasyster 
First 40.7, och optimerades av designoraklet Bruce Farr för 
att kunna hävda sig inom mätreglerna IRC och IMS. Mo-
dellen började byggas 2001 och en av de första leveranserna 
gick till Bengt Falkenberg i Göteborg, som tackade med 
att knipa totalsegern i Tjörn Runt 2003. Samma båt seglas 
nu på andra sidan landet av Patrik Forsgren, som visser-
ligen modifierat den en hel del, men fortfarande  vinner 
mästerskapsmedaljer inom handikappregeln ORCi. I USA 
är First 36.7 en populär entypsklass, mycket tack vare att 
 Beneteau producerade många båtar lokalt i fabriken i South 
 Carolina. När modellen gick ur tiden 2009 hade omkring 
400 båtar byggts.

När tyska Bavaria tog upp kampen med Beneteau inom 
prestandasegmentet kallades produktlinjen för Match, och 
konstruerades av slovenska J & J Design tillsammans med 
Doug Peterson. Först ut 2003 var Bavaria 38 Match, som 
följdes av systrar på 35 och 42 fot året därpå. När Bavaria 35 
Match valdes ut till den tyska deltävlingen på världstouren i 
matchracing, som seglades på Bodensjön vid  Langenargen, 
fick modellen ett uppsving. En dödsolycka i Kroatien, när 

 p Den stora ratten ger viss möjlighet att komma ut på kanten, men inte lika 
bra som en rorkult hade varit. Instrumenten är lättavlästa på piedestalens 
båda sidor.

 p Det ganska spetsiga förskeppet ger en dito förpik, som ändå rymmer två 
vuxna i dubbelkojen. Dubbla garderober finns här också.

 p De grå plastluckorna är väl inte världens snyggaste, men i övrigt erbjuder 
navbordet allt en kräsen kappseglare kan önska sig.

När Bavaria 35 Match valdes ut 
till den tyska deltävlingen på 
världstouren i matchracing, fick 
modellen ett uppsving
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 p Den genomgående masten stör inte nämnvärt med sin placering i bordets framkant, och i 
de raka sofforna får hela besättningen plats för en måltid.

 p På styrbordssidan vid nedgången går man in till toaletten, som är rymlig och med bra 
ståhöjd för dusch. Nischen längst in är avsedd för blöta seglarkläder.

BAVARIA 35 MATCH
N är det sydtyska Bavariavarvet skulle 

satsa på en sportigare produktlinje, 
med snabbseglande men ändå kom-
fortabla båtar för prestandaorienterade 
seglare, kallades den för Match. Minst 
i serien var 35-fotaren, som också 
seglades av matchracingstjärnorna på 
världstouren när de besökte den tyska 
deltävlingen på Bodensjön. Bavaria 35 
Match har en traditionell inrednings-

lösning med dubbelkojer i förpiken 
och en akterhytt om babord, medan 
toa och ett stort stuvutrymme ryms på 
styrbordssidan. Vid pentryt kan man, 
tack vare den kraftiga rostfria stången 
att haka fast sig i, stå relativt stadigt 
och laga mat även när det kränger. Och 
uppe i sittbrunnen kan rorsman sitta 
ergonomiskt riktigt med ratten mellan 
benen. Båtens SRS-tal på 1,286 lovar 

schysta seglingsegenskaper, men ändå 
hann bara omkring 200 båtar byggas 
innan hela Matchserien fasades ut 
ur produktionen. Det kan till stor del 
skyllas på en uppmärksammad och 
omdiskuterad dödsolycka med stora-
syster 42 Match, som tappade kölen 
och fick konstruktionen ifrågasatt. 
Några sådana problem har dock inte 
Bavaria 35 Match haft.
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 p Toaletten är lite annorlunda placerad på First 36.7, på babordssidan framför huvudskottet, 
men helt inkapslad i en vit plastmodul för att undvika fuktskador.

 p I salongens båda längsgående soffor kan två personer sova om det behövs, och hela 
besättningen ryms ledigt runt bordet, som kan tas ur vid kappsegling.

BENETEAU FIRST 36.7
B eneteau First 36.7 lanserades 

strax efter millennieskiftet med 
fartskapande designoraklet Bruce 
Farr som affischnamn, och en av 
de första båtarna på svenska vatten 
tog ganska snart totalsegern i Tjörn 
Runt. Att designen fortfarande står 
sig väl bevisas av att samma båt än 
idag skördar mästerskapsmedaljer i 
handikappklassen ORCi, dock efter viss 

modifiering och med ny skeppare. First 
36.7 byggdes i nästan ett  decennium 
i 400 exemplar som spreds över 
världen, med starkt entypsfäste i USA. 
Seglingsegenskaperna klarar sig utan 
anmärkningar och ett SRS-tal på 1,278 
lovar fart och prestanda, i en båt som i 
rorkultsversionen gillas av många före 
detta jolleseglare. 

Annars är det möjligt att också få 

båttypen med rattstyrning. Interiört 
överraskar toalettens placering på 
babordssidan i fören och med entré 
genom huvudskottet. Det funkar fint 
men inkräktar förstås på utrymmet i 
förpiken. Å andra sidan erbjuds istället 
två sköna dubbelhytter i aktern, och 
en fullfjädrad navigationsplats där man 
kan ratta instrumenten eller breda ut 
papperssjökort.
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en Bavaria 42 Match tappade kölen, ledde emellertid till så 
omfattande negativ publicitet och ifrågasättande av kon-
struktionen, att det starkt bidrog till att hela Matchserien 
fick läggas ner redan 2006. Då hade endast omkring 200 
Bavaria 35 Match hunnit tillverkas. Några speciella pro-
blem med kölkonstruktionen i just den modellen verkar 
dock inte ha förekommit.

Bavarian är byggd i handrullat sandwichlaminat i 
skrovet, med en vagga av galvat stål som ger strukturell styr-
ka i botten och fördelar ut lasterna från kölinfästning och 
mastfot. Sandwichkonstruktionens Divinycell isolerar och 
ger en komfortabel interiörmiljö, samtidigt som den bidrar 
till styvhet och lägre vikt. First 36.7 byggdes i  enkellaminat 
i hela skrovet, vilket gör den mindre känslig för stötar och 
slag och lättare att reparera. Baksidan är en tyngre kon-
struktion med sämre isolering och därmed  större risk för 
kondens inuti båten. Firstens däck är däremot byggt med 
ett isolerande och förstyvande sandwichskikt av balsa, som 
det gäller att hålla koll på så att fukt inte ges chansen att 
tränga in och få träet att ruttna.

Trots att både Bavarian och Beneteaun har några år 
på nacken är de i många stycken moderna båtar, med en 
hel del ljusinsläpp och en vit innerliner som ökar käns-
lan av ljus och luftighet interiört. Skrovfönster verkar inte 
ha slagit igenom ordentligt ännu, men Firsten har åtmins-
tone några minimala försök i salongen. Annars får man i 
båda båtarna nöja sig med en taklucka och öppningsbara 
fönster i rad på överbyggnadens sidor. Båda båtarnas in-
redningar upplevs också mörkare i verkligheten än på de 
glättiga broschyrbilder som visades upp när det begav sig. 
Överlag är ytskikten i Beneteaus inredningar från den här 
tiden ganska tunna, känsliga och svåra att bättra om man 
 skulle få skador. Bavarias dito framstår som mer gedigna 

 p Ett riktigt navbord med all elektronik samlad är bra för kappseglings
entusiaster.

 p Med sittbänksmodulerna utplockade är sittbrunnen stor. Rorkultsstyrning 
ger härlig känsla!

 p Akterhytterna i First 36.7 är lika stora, med en dubbelkoj i varje, vilket 
ihop med övriga kojer ger plats för sex till åtta personer att sova ombord.

First 36.7 byggdes i enkellaminat i 
hela skrovet, vilket gör den mindre 
känslig för stötar och slag, och lättare 
att reparera
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och  hållbara , även om antalet lacklager och slutfinish är 
långt ifrån Orustkvalitet.

Fransmännen, eller snarare designern Bruce Farr, har 
valt en inte så vanlig placering av toan framför  huvudskottet, 
vilket ger gott om utrymme att låta två lika stora och hyf-
sat rymliga dubbelhytter breda ut sig i aktern. Toan är helt 
inkapslad i en vit och fuktsäker plastmodul, och fyller sin 
funktion väl, men inkräktar förstås en aning på förpiks-
utrymmet. Babordskojen är i snålaste laget, medan styr-
bordssidan erbjuder en fullängdskoj. Om salongens båda 
längsgående soffor tas i anspråk kan sex till åtta personer 
sova ombord, så hela besättningen får plats mellan racen 
under en kappseglingsvecka.

I Bavarian är det mer traditionellt, med en enda stor och 
rymlig dubbelhytt på babordssidan i aktern, medan den 
generösa toan på styrbordssidan erbjuder full  ståhöjd och 
duschmöjlighet. Bakom våtgarderoben längst in sträcker sig 
ett nästintill gigantiskt stuvutrymme akterut, med åtkomst 
genom en lucka i sitsen uppe i sittbrunnen. För skeppet är 

ganska smalt i den här sportiga båten, men förpiken rym-
mer ändå två ordentliga fullängdskojer, med längsgående 
hyllor ovanför och varsin stor garderob akterut. I salongens 
båda soffor sover två personer helt okej.

På många nutida båtar har navborden decimerats eller 
helt rationaliserats bort, men inte i Bavaria 35 Match och 
Beneteau First 36.7. Bekvämt upphöjda och  framåtriktade 
sittplatser med rejält tilltagen bordsyta för papperssjökort, 
eller för arbete med väderrouting på laptop, gläder både 
kappseglarna och de som uppskattar möjligheten att kunna 
sitta och arbeta bekvämt ombord. Bavarians grå plasthuvar 
vann inga designpriser ens i början av 00-talet, men funkar 
i alla fall fint att montera instrumenten i, eller att  förvara 
lösa småprylar under. I Beneteaun finns motsvarande möj-
lighet i panelen uppemot skrovsidan, där instrumenten 
också är både överskådliga och lätta att nå för programme-
ring eller avläsning.

Båda båtarna har traditionellt L-formade och närmast 
identiska pentryn om babord, med tvålågig kardanupp-

BAVARIA  
35 MATCH
TEKNISK INFO

Längd 10,79 m
Vattenlinje 10,1 m
Bredd 3,27 m
Djup 2 m
Vatten 150 liter
Bränsle 90 liter
Motor VP 19 hk
Kojplatser 4 --- 6 st
Deplacement 5 400 kg
Kölvikt 1 800 kg
Segelyta 79 kvm
SRS-tal 1,286
Design J & J Design

VÄRT ATT NOTERA:

+ Sandwich i skrovet

+ Stadig ingjuten 
stålvagga

+ Hög inredningsfinish

– Bara två hytter

OUTSPÄTT:

Minst i det tyska varvets 
serie med sportigare 
båtar var Bavaria 35 
Match, som tillverkades 
i 200 exemplar mellan 
2004 och 2006. Båttypen 
användes exempelvis av 
matchracingspecialisterna 
på världstourseglingen i 
Langenargen.

 FAKTA
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hängd spis med ugn och stor kylbox som nås genom lucka 
i bänken, men där Firsten erbjuder dubbla rostfria  diskhoar 
får man i Bavarian nöja sig med en enda rund ho. Den 
kraftiga rostfria stången framför spisen i båda båtarna gör 
det möjligt att laga mat även vid mycket krängning under 
gång, då man kan haka fast sig med ett höftbälte i stången 
och stå stadigare.

Den långa storskotsskenan löper från sida till sida och 
inkräktar en del på utrymmet i Beneteauns sittbrunn, men 
rorkultsstyrningen och möjligheten att helt sonika lyfta ut 
och ställa i land sittbrunnsbänkarnas aktre moduler kom
penserar. Firsten kunde även fås med rattstyrning, som är 
det enda alternativet i den tyska båten. Där tar rattpiede
stalen och de fasta bänkarna mycket plats, medan storskots
skenan är mer nedsänkt mellan bänkarna och därför inte 
lika lång som på den franska båten.

Båda båtarna ger rorsman fina möjligheter att sitta be
kvämt och styra, men fördelarna med rorkult överväger. 
Man slipper böja sig med krökt rygg en aning inåt för 
att nå ratten, och kan istället sitta skönt tillbakalutad och 

med god överblick ute på kanten. SRStalen på 1,286 för 
Bavarian och 1,278 för Beneteaun skvallrar om nära nog 
jämbördiga prestanda; åtta tusendelar är ju inte mycket till 
skillnad. Båtarna är varken renodlade kappseglingsracers 
eller familjecontainers, utan en hybrid av båda. Man kan 
alltså idka avslappnad familjesegling i lugnare väder, men 
behöver samtidigt vara på sin vakt och minska segel eller 
ha beredskap på skoten för att inte kana iväg på sidan när 
det tutar i mer.

Att kora Bavaria 35 Match eller Beneteau First 36.7 till 
duellvinnare är synnerligen svårt när båtarna är såpass jäm
bördiga. En Beneteauinvestering ger visserligen två ak
terhytter och fler kojplatser, mer svängrum i sittbrunnen 
och en rorkult. Men det räcker inte för att övertrumfa mitt 
trauma efter att i 20årsåldern ha ägt en Renault. Därför 
föredrar jag Bavarian, som är ordentligt byggd i sandwich
konstruktion, med högre kvalitet i inredningen och tradi
tionell interiörlösning med toa och stor stuv i aktern. Och 
så är den ju aningen snabbare, åtminstone enligt SRS. 

# 12 2016TEST
VINNARE

BENETEAU  
FIRST 36.7
TEKNISK INFO

Längd 10,64 m
Vattenlinje 9,23
Bredd 3,45 m
Djup 2,24 m
Vatten 300 liter
Bränsle 85 liter
Motor VP 28 hk
Kojplatser 6-8 st
Deplacement 6 000 kg
Kölvikt 1 745 kg
Segelyta 89 kvm
SRS-tal 1,278
Design Farr Yacht Design

VÄRT ATT NOTERA:

+ Rorkultsstyrning

+ Flyttbara sittbrunns-
moduler

– Kondensrisk

– Känsliga ytskikt

OUTSPÄTT:

Ett av de första exempla-
ren i Sverige av Beneteau 
First 36.7 totalsegrade 
i Tjörn Runt, och vinner 
i modifierad version 
fortfarande mästerskaps-
medaljer i handikappklas-
sen ORCi. Inte illa för en 
båt med närmare 15 år 
på nacken.

FAKTA
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UTTERNS STÖR STA HITTILLS
Uttern C87 ser ut som en modern fiskebåt med 
stort akterdäck och spöhållare som standard. 
Men med dubbla utombordare funkar den 
minst lika bra för familjeutflykter.
TEXT & FOTO MAX CARLGREN
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Utterns nya flaggskepp C87 ligger förtöjd 
vid en stenpir i Larkollen en timmes bilfärd 
söderut från Oslo. Jag har sett den på mässa 
tidigare men inte kört den förut. Den är lätt 
att få syn på där den ligger förtöjd. Dubbla 

utombordare och en rejäl hytt gör att den syns bra bland 
mindre styrpulpeter och klassiska fiskebåtar.

Ivriga att komma iväg kastar jag och Anna Sandgren loss 
direkt. Vi ligger vid en hög kaj och under vattnet sticker 
stora stenar ut från piren. Jag håller ett öga på stenarna från 
akterdäck medan Anna låter oss glida ut i sidled med hjälp 
av de dubbla 200-hästarna som sitter på akterspegeln. Det 
sitter även en bogpropeller monterad, men med två utom-
bordare behöver vi knappt använda dem under färden.

Det blåser en hel del, men C87 håller kursen stadigt i 
låg fart ut ur hamnen. Varken vinden eller skrovet gör att 
den slingrar sig, det är uppskattat när vi ska igenom smala 
passager. Bottenvinkeln är på 17 grader, uppenbarligen till-
räckligt flack för att skrovet inte ska slingra sig vid låg fart. 
Frågan är om det klarar att ta lite mer sjö.

Vi rundar piren och kommer ut på öppet vatten. Hum-
mersäsongen ska precis dra igång och vattnet är prickat av 
orangefärgade bojar. Vi får hålla ned farten och köra lite 
slalom till en början. Sikten är god, det enda som är i vä-
gen är en balk i hörnet mellan sidoruta och framruta. Jag 
tycker inte att den stör, framrutan och sidorutorna är stora, 
det räcker med att flytta huvudet en aning för att se bakom 
balken. Hytten är ljus och sikten är bra även bakåt tack vare 

ett par stora skjutdörrar mot akterdäck. Ett vrid på huvudet 
och jag har koll runt hela båten. Jag tar det lite lugnt för att 
se hur den beter sig på väg upp i plan. Båten väger runt tre 
ton, och det känns. De dubbla Veradomotorerna levererar 
sammanlagt 400 hästkrafter och det är inga problem att få 
upp båten i plan. Det tar en liten stund, men sikten är fort-
farande god framåt trots att fören reser sig en del.

Akterdörren står fortfarande öppen men när vi 
marschar i 25 knop är det dags att stänga. Motorerna låter 
en hel del och det blir helt klart mer behagligt att åka när 
vi dragit igen akterut. Det skulle vara en överdrift att säga 
att C87 är tyst. Men den låter inte heller alltför mycket. En 
sak är motorljudet. Med utombordare blir det hyfsat tyst, 

 t Du sitter högt och kör. 
Långa förare kan stå på 
 durken, är du normallång 
finns steg att sätta fötterna 
på.

 p Med dubbla utombordare 
får du ett kraftpaket som går 
bra genom sjön. Lite sportigt 
men mest tryggt är känslan.
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skulle du välja inombordare kommer mer ljud från moto-
rerna att fortplanta sig i skrovet in i hytten. En annan sak är 
ljudet från skrovet genom vattnet. Det är hyfsat begränsat 
i C87. Det märks att Uttern lagt en del krut på att skrovet 
inte ska låta. Du hör vattnet mot skrovet, men ljudet är 
lätt att överrösta. När vågorna blir högre börjar det smälla 
en del. Men det är inte det vassa, obehagliga ljudet som du 
kan få i vissa hyttbåtar när det låter som om hela inredning-
en ska rasa loss när du brakar genom sjön. Allt sitter ihop, 
inget skramlar, utan det känns gediget och även när vi är 
uppe i maxfarten på nära 40 knop är det en behaglig åktur.

Vi rör oss in och ut ur vinden, i lä bakom öar och i hård 
sidovind och med- och motsjö. Jag slås av att jag inte an-
vänder trimplanen. De dubbla motorerna och skrovet ger 
en stabil gång som inte påverkas nämnvärt av vinden, trots 
att båten är hög.

Jag stannar till ute på en öppen fjärd för att fota båten 
och gå igenom den noggrant. Jag gillar att salongen är 
 öppen och ljus, det känns modernt och snyggt. Men jag 
reagerar på att förarplatsen känns lite yxig. Ratt och gasreg-
lage sitter vettigt till och det är ståhöjd även för mig som 
är två meter med ett par rejäla sulor i stövlarna. Men på 
den höga förarpulpeten sitter en liten navigator på sju tum 
högt uppe i blickfånget, sedan är det nedlusat med analo-
ga mätare och knappar vid dess sida. Jag förstår om man 
måste hålla rent nere vid sidan av ratten eftersom du kan 
gå ut genom sidodörren och inte vill komma åt knappar av 
misstag. Men jag hade hellre sett en stor navigator och att 

knappar för vindrutetorkare, bogpropeller, ankarspel och 
annat suttit mer lättåtkomligt närmare föraren. Varför inte 
integrerat i ratten som vi ser på svenska Hoc 33?

Fyra eller fem passagerare kan färdas vända framåt i 
två soffor. Ska ni sitta fem kommer det att bli lite trångt, tre 
storvuxna kan sitta utan problem. Soffan kan byggas om så 
att det blir en U-soffa. Du lyfter ryggstödet på det främre 
sätet och sätter det vänt bakåt. Sedan skjuter du fram hela 
kommoden och stoppar ned en dyna mellan den främre 
och aktre soffan längs med skrovsidan, här ryms 4-5 perso-
ner. Men vill ni sitta riktigt skönt och vädret är fint så ska 
ni ut på akterdäck. Här finns en stor L-soffa och ett stort 
bord. Det lätt utdragna taket ger visst skydd under gång, 
du kan även köpa till ett utdragbart soltak som gör att du 
sitter mer skyddat. Akterdäcket är stort och den plats som 
ger båten dess karaktär. Här kan du hänga, sola och fiska. 
Vill du bada kan du skjuta aktersoffan framåt i en räls. Här 
visar sig den enda nackdelen med att välja utombordare. 
Båten blir pigg och rolig att köra, men du får ingen bra 
badplattform med utombordare. När du skjutit fram soffan 
är det ändå mest motorbrunn i aktern. Bada får du göra 
från de två små plattformarna på sidan. 

 p Ett av tre alternativa sätt att möblera är en u-soffa. Tar du bort sitsen mot 
friborden kan du placera ett bord mellan sofforna. 

 p Sängen i förruffen går att dra ut så att längden blir två meter. Det ser 
trevligt och nätt ut och ruffen rymmer även en liten garderob.

 p Den främre soffan rymmer två personer med lite god vilja. I den aktre 
soffan kan ni sitta tre, men det förutsätter relativt smala bakar.

 p Akterdäck är stort och bjuder in till umgänge. Här kan ni sitta många eller 
stå och fiska om bordet tas bort.

Hytten är ljus och sikten 
är bra även bakåt
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Väljer du inombordare får du en riktigt fin badplatt-
form. I fören finns en rejäl ruff med en säng som går att dra 
ut på längden så att den rymmer två vuxna. Det är inte jät-
testort men det känns ändå rymligt. Toaletten är placerad 
på styrbordssidan framför förarplatsen och rymmer även en 
dusch. Även här är det ljust och fint. På babords sidan och 
under salongen finns en midkabin som rymmer två vuxna 
eller tre barn. Det är hyggligt stort och godkänd takhöjd. 
Ibland påminner midkabinen under salongen mest om en 
likkista, men så är det inte i C87. Vill du sova fler än 4-5 
personer går det även att bädda upp i salongen mellan sof-
forna. Det blir inte fullängd, men det finns å andra sidan 
gardiner som låter dig mörklägga och slippa insyn när du 
kryper till kojs.

Vill du vila utomhus dagtid kan du köpa en solbädd till 
fören. Den blir stor, men du får räkna med brottnings-
match med alla dynor när du ska få ned dem i midkabinen, 
det är där de kommer att hamna.

Uttern C87 är riktigt bra med dubbla utombordare. 
Största motoreffekten är 400 hästar, men då handlar det 
om dubbla 200-hästare, kör du singelmontage är 350 hästar 
det största godkända. Som jag ser det är den enda förlusten 
att badplattformen blir liten med utombordare. Men C87 
är inte främst en badbåt, det är en stor transportbåt som 
fungerar bra för pendling, fiske och övernattning. 

Jag gillar att den är ljus och rymlig samtidigt som den 
är rejäl och pallar lite norsk havvssjö utan att gnälla eller 
smälla. 

 p God sikt från förarplatsen är uppskattat. Men det hade varit bättre med en 
stor navigator och färre analoga instrument och knappar.

 p Pentryt är snyggt och rymmer både ho, platta, ugn och kyl på samma 
plats. Öppna skjutdörrarna så står kocken nästan utomhus!

ASKELADDEN  
P80 WEEKEND
Metern kortare men kan 
fås med både inom- och 
utombordare. Stor sollucka, 
yttre förarplats och en rymlig 
akterbrunn gör den till en vass 
konkurrent.

QUICKSILVER  
905 PILOTHOUSE
Mer inriktad på fiske men 
mycket lik Uttern C87, 
kommer även denna från 
Brunswick som bygger Uttern. 
Lite mer motor, lite mer fiske 
och lite mindre sol och bad. 

TARGA  
27.1
En klassiker med ett drygt 
decennium på nacken sedan 
den senaste uppdateringen. 
En en helt annan klass vad 
gäller både pris, sjöegenska-
per och komfort.

TRE KONKURRENTER

UTTERN  
C87
TEKNISK INFO

Längd 8,9 meter
Bredd 2,98 meter
Vikt 2 713 kilo
Last 10 personer
Motor 260-400 hk
Pris xxx

TESTKÖRNINGEN

Motor
2 x Mercury Verado 
200 hk
Last 2 personer
Fart 40 knop

VÄRT ATT NOTERA

+ Rymlig och ljus

+ Hyfsat tyst

– Dålig med badutrymme

OUTSPÄTT

Uttern C87 ser ut som 
en fiskebåt men passar 
perfekt för familjen som 
vill kunna övernatta, åka 
skyddat men ändå kunna 
sitta ute när vädret tillåter 
det.

KONTAKT

Uttern.com

FAKTA

 p Toaletten är inte stor men det går att komma in utan att krångla. Kranen 
blir även dusch genom att den går att dra ut.
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F I N N M A S T E R  H U S K Y

A N E W B R E E D  -  H U S K Y  R 6
I över 25 år har vi tillverkat glasfiberbåtar. Vi har nu svetsat samman vår erfarenhet från glasfiberproduktion 
med ett slitstarkt aluminiumskrov. Då vi började skissa på vår nya serie var egenskaper som pålitlig, trygg, 

uthållig och slitstark de viktigaste. Samma karaktärsdrag som kännetecknar hunden Husky – där av namnet. 
Med Husky kommer du kunna uppleva livet på sjön på ett helt nytt sätt.  



EN SANN SOL SKENSHISTORIA
48 12 2016
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Klassisk design i hög kvalitet och finish, med en 
nypa retrokrydda. Ganz Ovation 7.6 är en lyckad 

kombination av elegans, sportighet och körglädje. Vi 
provade skönheten i dess rätta element i Zürichsjön. 

TEXT ANNA SANDGREN FOTO KERSTIN ZILLMER

EN SANN SOL SKENSHISTORIA
4912 2016



Zürichs asfalt ryker av sensommarhettan. 
Värmen slår emot mig som en vägg när jag 
 kliver av, den med schweizisk perfektion exakt 
i rätt tid ankomna, spårvagnen. Ivrig att kom-
ma ut på sjön vandrar jag så snabbt jag förmår 

den korta biten från hållplatsen bort mot Ganz Boats. Inne 
på varvet arbetas det bokstavligen så att svetten lackar. 2016 
års nyhet Ganz Ovation 7.6 hänger och dinglar flera meter 
ovanför vattenytan när jag kommer. 

Min blick slits mellan båten i skyn och en enorm hög 
med svalkande handdukar och vattenflaskor, som  rutinerat 
bunkrats upp till personalen. Högen krymper nästan i sam-
ma takt som Ovation 7.6 nu närmar sig plurret. På grund 
av utrymmesbrist i vattnet förvarar varvet en stor del av 
båtarna på land, liggandes högt upp i ställningar under 
taknocken. Nu har min testbåt för dagen fått lämna sin 
höga nivå för att istället ta med mig på upptäcktsfärd över 
Zürichsjön. 

Jag smyger ombord på skönheten via stäven och kon-
staterar att till och med teakdäcket är något av ett konst-
verk och framförallt att det erbjuder en skön och just idag 
svalkande gåyta.  En smart, men smal, trappa leder ner 
från fördäck in till sittbrunnen. Det lyxiga teakdäcket, som 
ingår i standardutrustningen, fortsätter ner i hela sittbrun-
nen. Färgskalan går i sofistikerad beige. Ett klokt val om 
man som nu befinner sig i gassande solsken och inte vill 
bränna sig på mörka värmealstrande material. Förar- och 
passagerarstol går enkelt att fälla upp, om man föredrar att 

färdas stående. Förarstolen är bred nog för två personer. 
Precis som alla andra båtar från Ganz är också Ovation 7.6 
utrustad med ett fiffigt touchsystem som håller kontroll 
på båtens alla tekniska funktioner. Systemet är utvecklat 
tillsammans med Raymarine och uppbyggt kring en digi-
tal touchskärm där, utöver navigationen, all information 
om bland annat båtens fart, bränsleåtgång samt -tillgång, 

 p Den lilla dörren och den smala trappan är trots sina små storlekar ett smart grepp, då man slipper 
 balansera på friborden för att komma in i sittbrunnen. 

 p Ganz Ovation 7.6 går att 
få med diesel-, hybrid- och 
eldrift. I vår båt sitter en 
Volvo Penta på 380 hk.
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 motorns kondition med mera visas. Härifrån styrs även 
funktioner som belysning. Precis bakom förarplatsen finns 
ett kylskåp samt en riklig mängd med infällda glas-/mugg-
hållare. Här finns också en liten vask och en vattenkran, 
båda är extrautrustning. 

En praktisk och snygg detalj, som dessutom är utmär-
kande för Ganz-båtarna, är den hydrauliska badplattfor-
men. I uppfällt läge utgör den själva den inramande aktern 
på båten. I nedfällt läge förvandlas den till en stor och lyxig 
badplattform

Jag bänkar mig i förarstolen, vrider om tändningen och 

låter Volvo Penta-motorn på 380 hästkrafter mullra igång. 
Med koncentrationen på topp glider vi sedan sakta, sakta 
ut från den extremt trånga hamnen. Lyckligtvis är båten 
både tjänstvillig och lättstyrd. 

Jag håller mig till de strikta schweiziska  ordningsreglerna 
för att inte bli infångad av polisbåten, som hela tiden pa-
trullerar i sjön. I korthet betyder det cirka 3-4 knops fart 
rakt ut från den hamn där båten sjösattes fram till en viss 
imaginär linje i sjön, där frifartsområdet börjar. Det känns 
som om jag befinner mig i en film, ovanligt långt borta 
från den vardagsgrå snålblåst och det duggregn jag för bara 
några timmar sedan lämnat bakom mig i Sverige. 

Hela situationen är overkligt perfekt. Den utan diskus-
sion mycket estetiskt tilltalande båten, Zürichsjöns nästan 
azurblå vatten, solskenet, de omgärdande idylliska byarna, 
de många kyrktornen och till och med bubbelhalten i det 
ombordlastade vattnet. Nu vill jag känna vad smycket jag 

Det känns som om jag 
befinner mig i en film, 
långt borta från snålblåst 
och duggregn p Förskeppet är både klassiskt snyggt och kaxigt. Sidoventilerna följer 

samma tuffa linje och bidrar till nödvändigt ljusinsläpp i kabinen.

 p Soldäcket är bekvämt 
och ryggstödet går att 
vinkla, men allra bäst är 
den hydrauliskt styrda 
badplattformen. 
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sitter i egentligen har att ge, utöver alla dessa perfekta skön
hetsattribut. Jag skjuter gasreglaget framåt och båten kom
mer på några sekunder upp i plan. Med risk att ändå locka 
till mig de bistra poliserna provocerar jag båten hårt genom 
en hel räcka fullfartssvängar. Det krävs att du trimmar in 
något för att inte skrovet ska tappa greppet. Det här är en 
pigg båt, redo för både snabba transporter, vattensporter 
och glassigt glidande. Visst, det är alltid roligt att köra med 
gasen i botten – ett tag. Att känna den svalkande fartvinden 
när båten susar fram över sjön, fullt uttrimmad i 47 knop 
gör gott en dag som denna. 

Men ärligt talat är det varken optimalt sett till bränsle
åtgången eller trivseln ombord. Att istället cruisa fram i 

 t Under Boot Düsseldorf 
2017 presenteras nya 
Ovation 7.6 Open. Här får 
du en förhandstitt.

GANZ  
OVATION 7.6
TEKNISK INFO

Längd 7,65 meter
Bredd 2,50 meter
Vikt 2 350 kilo
Motor hybrid, diesel, 
bensin 
Antal hästkrafter 300 
till 430 
Bränsle 300 liter 
Pris från 1 297 000 
kronor (ex moms)

TESTBÅTEN

Last 1 person
Motor 380 HP Volvo 
Penta duoprop
Fart 47 knop

I KORTHET

+ Klassiskt snygg

+ Sportigt modern

+ Smart akterspegel/
badplattform

+ Roliga köregenskaper

– Inget för ett hav i 
uppror

OUTSPÄTT

En sann skönhet i 
klassisk design med en 
modern twist. Som gjord 
för dagsturer i solsken. 
Ganz Ovation 7.6 är 
utan tvekan en lyckad 
kombination av elegans, 
sportighet och körglädje.

KONTAKT 

ganzboats.ch

FAKTA

en mer vettig, men ändå snabb fart, runt 30 knop är så 
 mycket mer behagligt. Vädret är som konstaterat på topp. 
Jag kan inte låta bli att göra som de många schweizarna 
runt omkring mig; stänga av motorn för att ta ett svalkande 
dopp. Jag trycker på en av knapparna vid förarplatsen och 
på mindre än en minut ligger badbryggan redo att beträ
das. Jag simmar några varv runt båten och betraktar den så 
att säga från dess rätta element. 

Finishen i skrovet lämnar inget över att önska. Linjerna 
är snygga och klassiska, samtidigt som hela uttrycket är 
modernt om än kryddat med en charmig retrotouch. Jag 
klättrar via den integrerade badstegen enkelt upp i båten 

 p Som sig bör på en sann solskensbåt finns det gott om mugghållare och 
ytor för avställning.

 p Överlag är Ovation 7.6 en ytterst genomtänkt båt. Teakdäck är standard. 
Den stora luckan bidrar till ljusinsläpp i kabinen.

 p För den som vill laga en enklare rätt eller i varje fall skölja av glas och 
muggar finns en vask. Det finns även kylskåp ombord.

 p Den öppningsbara vindrutan är förhållandevis hög och skyddar bra mot 
vind och vattenstänk.
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Att cruisa fram i en vettig, men ändå 
snabb fart, är mer behagligt

 p Båten ligger stadigt i 
vattnet och är en utmärkt 
plattform för såväl lugna 
stunder med vänner som 
vattensporter. 

 p All inredning är elegant utformad och det är sparsamt med detaljer för utsmyckning. Skärm, ratt, reglage 
och vindruta. Mer behöver man inte för att konstruera en bra förarplats.

igen. Dags att prova soldäcket. Materialet på dynorna får 
mer än godkänt och de torkar snabbt. Här sitter man be-
kvämt, eller ligger, beroende på hur man väljer att vinkla 
ryggstödet. Den som vill ha extra solyta kan köpa till en 
tredelad dynsats till fördäcket. Även wc med tank, dusch, 
samt ett kapell går att beställa till. Kapellet hålls uppe med 
hjälp av hydrauliska stöttor som snyggt fälls in i båtens 
fribord.

Båtens konstruktör, tillika ägare av varvet, Mathias 
Ganz, berättar att visionen med 7.6 Ovation var att skapa 
en båt som också gillas av den mer rutinerade och kräsna 
motorbåtsföraren, samtidigt som den skulle uppfylla de 
önskningar man har på en båt under en solig dag på sjön. 
Men allra viktigast var de två parametrarna funktion och 
design.

– Designen ska vara tidlös, individuell och ingen kopia. 
Samtidigt får funktionaliteten aldrig tas bort från designen, 
och utformningen inte påverka funktionaliteten. 

Det går inte att säga annat än att han har lyckats. Ova-
tion 7.6 är ett funktionellt smycke med härliga köregenska-
per, som gjord för en solskensdag på flykt från vardagen. 
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NYTÄNKANDE  
FAMILJE- 
FÖRETAG
Vid Zürichsjön bygger Ganz Boats båtar som 
kombinerar klassiska linjer och retroinfluenser 
med toppmoderna tankar om båtbyggeri. Vi be-
söker varvet där alla är under 40 år och idéerna 
om framtidens båtar får taket att lyfta.
TEXT ANNA SANDGREN FOTO KERSTIN ZILMER
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NYTÄNKANDE  
FAMILJE- 
FÖRETAG
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 p Mathias Ganz leder verk-
samheten på varvet, tidigare 
var det hans far som drev 
Ganz Boats.Det är trångt som i Stockholms tunnelbana 

vid rusningstid. Stämningen är dock betyd
ligt mindre stressig, om än intensiv. Vi be
finner oss på Ganz Boats mitt i Zürich. Här, 
med ett paradläge vid Zürichsjön, ligger ett 

av stadens få kvarvarande båtvarv. Båtbyggartraditionerna 
sträcker sig tillbaka till 1972. Båtar hänger i rader i taket, 
ligger noggrant staplade i hyllor eller samsas snällt vid de 
maximalt utnyttjade bryggplatserna. Till och med varvets 
yttertak får tjäna som stapelplats. I ett hörn av varvsgolvet 
tar den senaste innovationen just form. I ett annat väntar 
en vacker Riva på att återfå sin forna glans och nere vid sjö
sättningskajen tvättas en kundbåt ren efter en veckohelgs 
blöta äventyr. 

– Vi är ett litet familjeägt varv som förmodligen dröm
mer större och har fler projekt på gång än vad som kanske 
egentligen är realistiskt under vårt lilla paraply, ler Mathias 
Ganz ödmjukt när han ser min förvåning över både hur 
små lokalerna är och vilken febril aktivitet som råder här 
inne. 

– För att få verksamheten att gå runt och möjlighet att 
utveckla nya produkter behöver vi stå på många ben och 
fånga intäkterna där de finns. Därför hyr vi ut båtplatser, 
samt förvarar och renoverar andras båtar. Ärligt talat tror 
jag att det är bra för kreativiteten, vi får mycket inspiration 
från alla kundkontakter och genom renoveringar och lag
ningar, då vi ser vad som är bra och dåligt med andra båtar, 
vad som håller i längden med mer, fortsätter Mathias som 
tog över varvet efter sin far. 

Aktiviteten är 
inte bara av den 
synbara sorten. 
Inne i Mathias 

huvud bubblar det 
hela tiden av nya 

båtprojekt

 t Båtar överallt. Inspira-
tionen kommer både från 
äldre båtar, från samtal med 
kunder och ur visioner om 
design och funktion.
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 p Produktion av nya båtar 
är en del av verksamheten. 
Renovering, underhåll och 
förvaring är andra delar som 
ska göra att företaget står 
stadigt.

Att få tag på båtplats i Zürichsjön är både svårt och dyrt. 
Därför har Mathias startat Ganz Sharing, som är en variant 
av våra svenska båtpooler, men där det här enbart är Ganz 
egna båtar som ingår bland alternativen. Man betalar en 
avgift och har sedan tillgång till en egen båt vid en rad sjöar 
runt om i Schweiz. 

Aktiviteten är inte bara av den synbara sorten. Inne i 
Mathias huvud bubblar det hela tiden av nya båtprojekt. 
Det är tydligt att han väljer att fokusera på möjligheter. 
32-årige Mathias Ganz är inte bara ägare, konstruktör och 
kreativ ledare, han skulle lika gärna kunna kallas för konst-
närlig ledare. 

– Som jag ser det är ögat det viktigaste verktyget inom 
båttillverkning. Det handlar om öga för design, öga för 
detaljer, öga för kvalitet och självklart öga för funktion. 

Först studsar jag till över det smått klyschiga i hans 
påstående, men så låter jag blicken svepa över raden med 
Ganz-modeller ute på bryggan och inser att det inte går att 
blunda för att han genomfört sitt synsätt konsekvent. Ganz 
Boats står för snygga, stilrena, retroklassiska båtar till det 
yttre, men sett till köregenskaper, teknik och framdriftsme-
tod handlar det om nydanande och modigt moderna båtar. 

Mathias berättar att de hela tiden jobbar med traditio-
nella värden inom varvsindustrin, så som ett äkta hantverk 
och schweizisk kvalitet i bakhuvudet samtidigt som visio-
nen är att skapa motorbåtar för framtiden och för den mer 
kräsna och medvetna konsumenten. 

– Med motorbåtar för framtiden menar jag både este-
 p Hantverkstanken genomsyrar arbetet på varvet. Man blandar modern 

teknik med klassiska material.

tisk form, skrovform och framdrift. Vi var tidiga med att 
 lansera vår eldrivna modell Elovation, som faktiskt även 
passar utmärkt att åka vattenskidor och wakeboard efter. 
Ibland roar vi oss med att fundera över framtidens skrov-
former och material. Kanske vi kommer att få se go-cart-
liknande båtar med en äggform, tillverkade av palmträ.

Varvet har fått stor uppmärksamhet för sin Elovation 
6.8 Epox, som även nominerats till Eco Award för miljö-
vänliga båtar. 6.8 Epox är utrustad med Torqeedo deep blue 
80 System. Genom en hel del tankeverksamhet, många 

Modeller från  
Ganz Boats
Ovation 6.8
Elovation 6.8
Ovation 7.6
Evolution 7.7
9.2 Open (under 
utveckling)
Info ganzboats.ch

FAKTA
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 p Vid bryggan är det inget 
som skvallrar om att båten 
har en drivlina på el.

 p Ute till sjöss är det bara skrovets ljud mot vattnet som hörs. Inget motor-
vrål trots att Elovation 6.8 gör runt 25 knop.

Kanske vi kommer  
att få se go-cart-liknande 
båtar med en äggform 
tillverkade av palmträ

skisser och flera försök, kunde aktern lättas med cirka 
400 kilo. Toppfarten för 6.8 Epox ligger runt 24-25 knop. 

Evolution 7.7 är en annan av varvets båtar som  sticker 
ut genom sin ovanliga – och onekligen  välgenomtänkta 
takkonstruktion. Taket är byggt i akrylglas och fälls ut 
och in elektriskt. I aktern finns ett stort soldäck, som när 
det inte används – genom ett enda knapptryck – automa-
tiskt täcks över med vacker mahogny och blir till ett stort 
 akterdäck. Evolution 7.7 nominerades för Tech Award för 
sina  tekniska framsteg. Även Ovation 7.6, som  Båtnytt 
testar i detta nummer, är nominerad till Best of Boat 

Awards 2016, i kategorin Best for fun. Utöver båtens roliga 
 köregenskaper, lovordas den kreativa däckslayouten som får 
båten att känns bra mycket större än vad den egentligen är. 

Just nu arbetar Mathias och hans kollegor för fullt med 
en öppen version av Ovation 7.6. Planen är att premiärvisa 
den under Boot Düsseldorf i januari. Samtidigt växer ett 
nytt båtkoncept, 9.2 Open, fram på varvet. 

– Man kan nog säga att vi med 9.2 Open går loss  totalt. 
Vi samarbetar här med ett kunnigt designteam inom bil-
industrin, vilket lett till att framförallt förarplatsen och 
 sittbrunnen kommer att överraska i design och funktio-
nalitet. Vi kommer fortfarande att behålla vårt signum 
med den nedfällbara badbryggan/aktern och de raka, rena 
 linjerna, men många nya tekniska innovationer är tillagda. 
De senaste årens erfarenheter från våra andra båtmodeller 
har här fått smälta samman till något helt nytt, men med 
samma designkänsla.  
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Nya Volvo V90 kostar från ca 319 000–463 900:– (D3 man–T6 AWD aut). Bränsleförbrukning blandad körning: 4,4–7,4 l/100 km (D3 man–T6 AWD aut). 
Koldioxidutsläpp CO2: 116–169 g/km (D3 man–T6 AWD aut). Miljöklass Euro 6b. Alla siffror är preliminära. Bilen på bilden är extra utrustad.  

När du köper en ny Volvo ingår alltid Volvo Assistans samt vagnskade- och rostskyddsgaranti. Läs mer på volvocars.se

made by sweden

N Y A  V O L V O  V 9 0

När en framgångssaga slutar, tar en annan vid. Nu kommer en helt ny Volvo 
där våra samlade erfarenheter av teknik, design och säkerhet möts för att 

göra din resa ännu bättre. Med Nya Volvo V90 börjar en ny era.  
Men vi kommer aldrig glömma var vi kommer ifrån.



SVENSK BATTERI FÄRJA I 27 KNOP

Den svenska prototypfärjan AiriEl går på 
el, gör 27 knop och drar upp mindre svall 
än en familjebåt. I framtiden ska den gå 
mellan Vaxholm och Stockholms innerstad 
på 20 minuter. Men det revolutionerande 
skrovet finns snart även på fritidsbåtar.
TEXT & FOTO MIKAEL MAHLBERG
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 p Prototypbåten är 
finansierad med EU-pengar. 
Förhoppningen är att elfärjor  
med ASV-teknik ska ersätta 
dieseldrivna – till exempel 
SL:s Kung Ring.Gasen i botten bara!

Kapten Stephan de Leon lämnar över ratten 
med en uppmuntrande klapp på axeln. Nu ska 
jag köra skiten ur världens snabbaste och mest 
avancerade batterifärja, den 20 meter långa 

 AiriEl. Det märks direkt att jag kör en ovanlig båt. AiriEl 
sätter fart framåt – men även uppåt, det känns som om hela 
båten är på väg att lyfta. Känslan liknar den när du slussar 
och båten stiger. Vad är detta?

– Nu känner du att fläkten blåser in luft under skrovet, 
berättar kaptenen.

AiriEl är batteridriven, men också ett av världens första 
ASV-skepp. ASV, Air Supported Vessel, betyder att en stor 
fläkt i förskeppet blåser in komprimerad luft i ett hålrum 
under skrovet, så att båten fungerar som en slags svävare, 
med den skillnaden att AiriEl saknar gummikjol och att 
lufttrycket är mycket lägre. Luftkudden som bildas under 
skrovet lyfter AiriEl 40 centimeter och bär ungefär 80 pro-
cent av färjans vikt. Det minskar friktionen mot vattenytan 
och gör det möjligt att driva båten med batterier, något 
som annars vore omöjligt. Energiförbrukningen jämfört 
med en planande konventionell färja blir ungefär 30-40 
procent!

Siffran låter som science fiction, men är sann. ASV- 
teknologin är utvecklad av det norska bolaget Effectships 
och ett stort framtidshopp inom sjöfarten just nu. SSPA,  
Statens Skeppsprovningsanstalt, har i tusentals tanktester 
verifierat bränslesiffrorna. 

Elfärjor ska frakta 
morgonpendlare från 
Vaxholm till Stockholm

 t Hans Thornell är vd för 
Echandia marin som står för 
batteridriften.
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 p AiriEl är byggd i kolfiber 
och väger bara 25 ton, den 
lika stora färjan Movitz i stål 
väger hela 75 ton.

De lugna sjöegenskaperna beror förstås delvis på att färjan 
är 20 meter lång, men också på att ASV-skrovets luftkudde 
dämpar stötar från vågor.

I jakt på svallvågor tar jag sikte på en långsam passa-
gerarbåt. När vi passerat på tio meters avstånd landar in-
sikten att jag faktiskt kör en 20 meter lång färja. Kanske 
borde ha hållit lite bättre avstånd? Men det är lugnt: Efter-
som svallvågor är ett mått på hur mycket energi det går åt 
att förflytta en båt, är AiriEl snäll mot medtrafikanterna. 
Svallvågorna bakom oss är jämförbara med de från en sex-
sju meter lång styrpulpetbåt.

Detta gör att AiriEls ägare hoppas kunna få dispens för 
de hastighetsbestämmelser som råder i stora delar av svens-
ka skärgårdar. Bakom projektet står skrovkonstruktören 
Effectships tillsammans med den svenska firman Echan-
dia marine, som tillverkar den elektriska drivlinan. EU har 
finansierat prototypbåten och förhoppningen är att elek-
triska ASV-färjor ska frakta stressade morgonpendlare från 
Vaxholm respektive Ekerö in till Stockholms centrum – en 
resa som idag tar en timme eller mer beroende på trafiken. 
AiriEl kan göra färden på 20 minuter – utan att släppa ut 
några föroreningar eller växthusgaser. 

En pensionerad sjökapten tar över rodret och jag tar 
trapporna ned i salongen, som i framtiden ska rymma 75 
passagerare men som nu är möblerad med ett konferens-
bord, en kaffemaskin och några stolar. En lucka i däcket le-
der ner till motorrummet. Hans Thornell, vd på  Echandia 

I förskeppet på AiriEl sitter två stora luftintag och fram-
för min styrposition brummar fläkten i ett stängt  utrymme. 
Fläkten drar bara 15 kWh och är alltså en stor bränsle-
besparare. Dess enda nackdel är att den tar plats, och därför 
kommer vi aldrig att se några styrpulpetbåtar med ASV-
skrov. Den nedre gränsen går vid tolv meter.

Synd, för teknologin är imponerande. Med på denna 
demonstrationstur finns nyfikna politiker och folk från ma-
rinbranschen. Jag får förtroendet att köra hela testturen, 
från Frihamnen till Fjäderholmarna och tillbaka. Uppe på 
kommandobryggan känns knappt vågor från andra färjor 
och fritidsbåtar när vi i 27 knop halvsvävar över Saltsjön. 

 p Batterierna av typen litiumtitanat kan laddas på 15 minuter med en 
snabbladdare. De rymmer 200 kWh vilket räcker till 7 nM i 27 knop.

Längd 20 meter
Bredd 6 meter
Vikt 25 ton
Fart 30 knop
Last 75 personer
Räckvidd 7 nM
Batterier 200 kWh
Tillverkare Latitude 
yachts Riga, drivlina 
Echandia marin, skrov 
Effectships AS

FAKTA
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 p Prototypfärjan är 
designad med tanke på 
sidotilläggning, som är 
standard i Europa.

 p ASV-skrovet har ett plant gångläge. I lägre farter går det på nosen och är 
mindre effektivt, men över 20 knop är det energisnålare än en katamaran.

Batterierna laddas 
på 15 minuter

marin som tillverkar drivlinan, visar runt. De dubbla elmo-
torerna är på 280 kW styck, men som alltid när det gäller 
elfordon är batterierna stötestenen. Några stora lådor är 
utspridda på durken. Batteribanken i denna prototypbåt 
är på totalt 200 kWh och räckvidden cirka sju sjömil i 30 
knop. Den färdiga båt som i framtiden är tänkt att pendla 

mellan Ekerö och huvudstaden får 400 kWh och klarar 14 
sjömil i full fart. Det låter kanske lite, men räcker för en 
enkel resa. För längre färder finns också en dieselgenerator.

– Väl framme snabbladdar vi batterierna på bara 15 
 minuter, förklarar Hans Thornell. 

Så snabb ”tankning” är möjlig tack vare batterierna av 
typen litiumtitanat, som är tyngre än de mer energitäta 
litiumjonbatterier som sitter i moderna elbilar, men istället 
kan laddas snabbare och håller för de tusentals laddcykler 
som krävs i en pendlarfärja. Echandia marin har testat tek-
niken med sin första elfärja, den före detta dieseldrivna 
Movitz, som redan går i trafik i Stockholms innerstad.

Än är det en bit kvar innan snabba elfärjor blir en van-
lig syn för svenskarna. Mörkret har fallit när vi åter glider in 
i Frihamnen. Politikerna tackar för sig och kliver av. Hans 
Thornell konstaterar att Sverige beskattar landström, men 
inte fartygsdiesel. I Norge är politikerna däremot positivt 
inställda till el på sjön och flera vägfärjor har redan elek-
trifierats.

Själv tänker jag att det ballaste med AiriEl inte är bat-
teridriften, utan det nya ASV-skrovet. Och det finns re-
dan för fritidsbåtar. Norska Effectships har precis ritat 
en 62 fots motorbåt med ASV-skrov åt en turkisk kund. 
 Lyckligtvis kunde de provköra båten mot en Fairline och 
en Sealine av samma storlek. Resultatet? De brittiska lyx-
yachterna drog cirka 13 liter per sjömil, ASV-båten klarade 
sig på ynka 4,9 liter.

Här har vi en teknik som verkligen kan lyfta! 
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Så lagar du  
sandwich

FILMEN PRESENTERAS AV 

Polerskolan  
– så uppnår du perfekt glans

FILMEN PRESENTERAS AV 

Artiklar och filmer med 
tusentals tester av segel- 

och motorbåtar
PRESENTERAS AV 

Vinterförvara i sjön  
– tänk på detta

FILMEN PRESENTERAS AV 

Kört sönder propellern  
– så gör du!

FILMEN PRESENTERAS AV 

Båtlivets fem  
viktigaste knopar

FILMEN PRESENTERAS AV 

ETT BÄTTRE 
BÅTLIV

Frossa i tester och pedagogiska gör-det-själv-filmer på www.livetombord.se



G armin släpper flera nya navigatorer 
i sin GPSMAP-serie. 722 och 922 

har pekskärm och 1022 och 1222 har 
knappar. 

Pekskärmsmodellerna finns i sju 
och nio tum och med eller utan inbyggt 
ekolod. De kan ses som en uppföljare 
till modellen 721 som varit ett populärt 
val bland fritidsåkare. De har trådlös 
anslutning för att kopplas till Garmins 
appar och actionkameran Virb. De går 
att ansluta till ekolod, radar, autopilot, 
vhf, ais och andra sensorer. De går att 
ansluta till Garmins nätverk, det är alltså 
en sjutummare med samma funktioner 

som många andra större apparater.
Modellerna med knapp har samma 

funktioner som de med pekskärm samt 
att de klarar av Garmins sidoseende 
ekolod. Dessutom har de alltså en 
knappsats med en ny kontrollratt samt 
fyra programmerbara knappar för att du 
alltid ska kunna komma åt de funktioner 
du behöver, även när det är stökig väder 
och båten gungar.  

Modellerna med knappsats finns i tio 
och tolv tum. Alla modellerna har stöd 
för Garmins seglingsfunktioner. De nya 
modellerna ska finnas tillgängliga från 
mars 2017.

Nytt från Garmin

Stort och smått från Navico

N avico har de tre märkena Simrad, 
Lowrance och B&G. På prylmässan 

METS i Amsterdam kikade vi på de 
nya modellerna. En nyhet är Simrad 
Go9 som är en niotummare med fulla 
nätverksfunktioner och radar, ekolod, 
autopilot och alla andra funktioner du 
kan önska i en niotummare. Vi har testat 
Go7 tidigare, nu kompletterar man den 

med en större modell som redan nu 
finns till försäljning.

Navico har riktat in Lowrance på 
fiskare, Simrad på större motorbåtar 
och B&G på seglare. Men de gör ingen 
hemlighet av att alla tre märkena har 
samma teknik under skalet. Så när 
det nu kommer nya modeller från 
B&G och Simrad så hittar vi samma 

uppdateringar vad gäller tekniken i 
dem. B&G Zeus 3 och Simrad NSS 
Evo3 har nya skärmar som ska ha ännu 
bättre ljusstyrka. Det var lite svårt att 
avgöra på mässgolvet, men däremot 
kunde man se att betraktningsvinkeln 
är mycket bra och att  upplösningen är 

hög. Zeus är  fullproppad med  funktioner 
för seglare medan NSS Evo3 riktar 
sig till  motorbåtsåkare och fiskesugna 
med många olika ekolodsfunktioner. 
De  kommer i storlekarna 7, 9, 12 
och 16 tum och ska vara tillgängliga i 
 februari-mars nästa år.

F usions nya förstärkare Stereoactive 
är en blåtandshögtalare som tål det 

mesta. Förutom att den tål att sänkas 
ned i vatten har den en funktion som 
nästan alltid saknas på vattentäta prylar: 
den flyter! Jag har provlyssnat på den 
som hastigast och den låter riktigt bra, 
trots att den inte är särskilt stor. Fusion 
har satsat på dubbla högtalarelement 
som ska ge stereoeffekt på 40 watt. 
 Ljudet är riktat framåt för att maximera 
effekten och när jag krämar på känns 
det som att det fungerar. Eftersom den 

inte har någon skärm är det en röst 
som ger dig feedback när du trycker 
på knapparna. Den strömmar musik via 
bluetooth och kan spela upp från ett 
usb-minne som du kan sätta in under 
en vattentät propp, där även laddaren 
ansluts. Den ska klara 20 timmars upp-
spelning på en laddning. Den har även 
FM-radio om du vill lyssna på sjövädret. 
Den levereras med ett puckliknande 
fäste som du kan skruva eller limma 
fast, ifall du ska ha den i båten. Som 
ett tillbehör finns ett vattentätt fack 

Stentuff stärkare

som passar på samma fäste, det kan 
monteras under stereon så får du ett 
vattentätt utrymme att lägga telefon och 

andra små värdesaker i. Test kommer i 
Båtnytt snarast.
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HÅLL 
PACKNINGEN 
TORR
Det värsta som finns är när pack-
ningen blir blöt. Ifall du inte litar på 
stuvfacken ska du skaffa en vattentät 
väska. Vi hårdtestade sex modeller 
och hittade en favoritväska.
TEXT OCH FOTO MARTIN RIDNE
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Det är inte helt ovanligt att packningen man 
har med ombord blir blöt och fuktig. Du be-
höver inte tappa den i sjön, det räcker med 
att det regnar, stänker eller är blött i botten av 
stuvfacket för att prylarna ska bli blöta. Det 

finns dock ett enkelt sätt att komma runt denna problema-
tik: packa i en vattentät väska.

Båtnytt har testat sex olika vattentäta väskor för att se 
vilken som passar bäst ombord. I testet har enkelhet varit 
ett ledord. Det ska vara enkelt att packa, enkelt att bära 
med sig och enkelt att stuva undan i båten. Samtidigt ska 

självklart packningen klara sig utan att bli blöt. Precis som 
vid valet av de flesta produkter är det dina egna preferenser 
som styr. 

Det finns dock några saker man bör ha i åtanke vid va-
let av väska. Storlek är det första som avgör. En för stor väs-
ka blir skrymmande och väldigt tung när den är fullpackad. 
Dessutom är det väldigt svårt att  hitta i den. En för liten 
väska har därmed den omvända problematiken, det ryms 
helt enkelt inte så mycket.

På  Båtnytt anser vi att runt 60 liter är den perfekta stor-

ORTLIEB  
DUFFEL STORLEK: 60 L
Pris 1549 kr, biketoyz.dk
Bärsystem Axelremmar för att bäras på ryggen. Går även att göras 
längre för att bära över axel eller kortare om man vill bära väskan i 
handen.
Stängning Vattentät dragkedja.

FÖRDELAR

Helt vattentät med riktig torrdräktsdragkedja. Genomtänkt bärsystem 
som gör väskan förvånansvärt bekväm att bära på ryggen. Mindre 
ficka på insidan i vardera kortände av väskan. Välgjord och robust. 
Dragkedja som löper längre än väskans fulla längd vilket gör det 
lättare att packa väskan och sedan hitta grejerna.

NACKDELAR

Bärremmarna tenderar att vrida sig när man hänger på sig väskan. 
Krokarna som hakar ned sidorna, och gör väskan mer kompakt, 
känns till en början helt omöjliga att kroka i och ur. Med en del övning 
går det dock lättare och avkrokningen går till och med att göra med 
en hand. Inga handtag på sidorna.

UTLÅTANDE

Ortlieb har tillsammans med Sail Racing testets dyraste väskor. Till 
skillnad från Sail Racing upplevs Ortliebs duffel dock mer genomtänkt 
med sitt bärsystem och vattentäta dragkedja. Därför motsvarar också 
det relativt höga priset verkligen kvaliteten. Gjord i Tyskland och med 
5 års garanti. Finns i helsvart, vit, gul och blå som detta exemplar.

SAIL RACING  
FLEET BAG STORLEK: 50 L
Pris 1500 kr, sailracing.com
Bärsystem Axelremmar för att bäras på ryggen och remmar för att 
bära i handen.
Stängning Tejpad dragkedja.

FÖRDELAR

Rejält tilltagna handtag av skumgummivadderade aluminiumrör på 
väskans kortsida gör att man med lätthet kan dra fram eller plocka 
upp väskan ur alla vinklar. Stroppar att hålla emot i när man öppnar 
eller stänger väskans dragkedja. Stilig med snygga sömmar.

NACKDELAR

Bärsystemet är inte speciellt genomtänkt med axelremmar som 
känns billiga och plastiga på en annars ganska lyxig väska. När 
väskan bärs på ryggen hänger och slänger de andra remmarna som 
är menade för bärande i handen. När sedan väskan bärs i handen är 
axelremmarna mest i vägen och får hela väskan att kännas klumpig. 
Dragkedjan är kortare än väskans fulla längd vilket gör det svårare att 
få ned saker i väskan och sedan hitta det man letar efter.

UTLÅTANDE

En stilig väska som tyvärr inte når hela vägen fram. Med ett smartare 
bärsystem hade pengarna kunnat läggas på en riktigt vattentät drag-
kedja istället för den tejpade variant som nu finns på väskan. Tyvärr 
blir det dubbelfel med remmar som är i vägen för varandra och som 
förstör det estetiska intrycket.

 p Sömmar och sidohand-
tagen på Sail Racings duffel 
inger en känsla av kvalitet 
men dessvärre tappar 
den på sitt ogenomtänkta 
bärsystem där remmar är 
i vägen både när man bär 
den på ryggen och i handen.

 p Det tar lite övning att 
haka i Ortliebs krokar men 
när man väl lärt sig går det 
som en dans.
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leken. Tillräcklig stor för att få plats med det mesta, samti-
digt som packningen inte blir skrymmande eller för tung. 
Något som kan bidra till att du kan komma åt all packning 
lätt är om väskan har några mindre fack. Tänk då på att 
om facken sitter på utsidan av väskan kommer troligen, 
beroende på stängningsfunktion, saker som läggs där inte 
hållas lika torrt som det inuti väskan.

Hur du vill bära väskan kommer också vara avgörande. 
De flesta väskor av duffeltyp har en enkel axelrem, och 
mindre remmar för att bära väskan i handen.  Fördelen 

med axelrem är att du snabbt kan slänga väskan över 
 axeln och kånka iväg. Detta fungerar alldeles utmärkt för 
 korta sträckor, men med en fullastad väska blir det snabbt 
 påfrestande. Så om du vet med dig att du kommer bära 
väskan under längre perioder, satsa på en väska som även 
kan bäras på ryggen. 

I testet har vi både väskor som stängs genom att man 
rullar ihop överdelen, sk rulltopp, och väskor som stängs 
med dragkedja. Den främsta fördelen med rulltopp är att 
väskan går att reglera i storlek beroende på hur full den är. 
Rulltopp medför dock också att det blir en smula bökigare 

OVERBOARD  
DUFFEL STORLEK: 60 L
Pris 650 kr, safetrack.se
Bärsystem Axelrem och remmar för att bära i handen.
Stängning Rullas ihop.

FÖRDELAR

Två mindre nätfickor samt en större vanlig ficka på insidan av väskan. 
På utsidan sitter en mindre ficka med tejpad dragkedja samt en 
elastisk spännrem med plastspänne där man till exempel kan fästa sin 
jacka. På kortsidorna sitter skumgummivadderade handtag för enklare 
hantering av väskan i knepiga vinklar. Reflexer på sidorna för enklare 
lokalisering i mörkret.

NACKDELAR

Den tunna kanten vid väskans öppning gör det lite svårt att rulla ihop 
väskan. Inte helt vattentät om den tappas överbord. Om den rullas 
hårdare blir den lite mer vattentät men aldrig helt vattentät. Kardborr-
band för att förstärka förseglingen vid ihoprullning sitter en bit ned på 
väskans sidor vilket gör att väskans storlek inte går att reglera, något 
som annars är en fördel med väskor av rulltoppsmodell.

UTLÅTANDE

En prisvärd rulltoppsduffel med många mindre fack. Precis som de an-
dra väskorna av rulltoppsmodell har vi dock, hur mycket vi än försökt, 
inte lyckats få den helt vattentät. Denna modell är dessutom svår att 
reglera i storlek pga placering av kardborrband. Ändå en trevlig väska i 
synlig orange färg. Finns även i gult för den mer modemedvetna.

ASAKLITT  
VATTENTÄT VÄSKA STORLEK: 60 L
Pris 300 kr
Bärsystem Axelremmar för att bäras över axel och remmar för att 
bära i handen.
Stängning Tejpad dragkedja.

FÖRDELAR

Dragkedjans halvcirkelform gör att öppningen blir rejält tilltagen och 
det är lätt att packa och hitta saker i väskan. Nästintill helt vattentät 
trots avsaknad av en riktig torrdräktsdragkedja. Släpper endast in 
några droppar vatten om den tappas överbord och översköljs av 
vågor.

NACKDELAR

Känns billig i materialet, vilken den också är. Kommer troligen inte 
hålla alltför länge. Inga handtag på sidorna.

UTLÅTANDE

En enkel, bra och förvånansvärt vattentät duffelväska till ett lågt pris. 
Ett pris som vi dock mest ser som en nackdel då ett högre pris hade 
kunnat ge väskan ett mer slitstarkt material. Men om man inte har 
några problem med slöseri av resurser och istället föredrar ett lågt 
pris så är detta en perfekt duffelväska.

 p Overboards duffel har 
mindre fickor både inuti och 
utanpå väskan. Den utanpå-
sittande fickan är dock inte 
speciellt vattentät.

 p Asaklitts vattentäta 
dragkedja är förvånansvärt 
vattentät med tanke på 
att det inte är en riktig 
torrdräktsdragkedja.
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att öppna och stänga. När väskan väl är öppen är det där
emot väldigt lätt att hitta tack vare den stora öppningen. 
I teorin blir rulltoppen också naturligt vattentät eftersom 
öppningen rullas ihop. För att väskan ska tåla att sänkas 
ned i vatten krävs dock att öppningen rullas riktigt hårt, 
något som är möjligt med väskorna i detta test. Därmed 
blir de snarare vattenmotståndiga istället för vattentäta. 
Dragkedjor däremot går enkelt att få vattentäta, problemet 
är bara att en vattentät kostar mycket mer än en tejpad 
dragkedja som endast är vattenmotståndig.

Slutligen, tänk på att ett lågt pris oftast betyder låg kva

litet. Båtnytts rekommendation är att lägga pengarna på en 
väska som håller istället för flera som går sönder.

Segrare: Välgjord, tålig och funktionell. Det är ord som 
bra beskriver Ortlieb Duffle 60. Det är också därför  Ortlieb 
går som segrare ur detta test. För även om  väskan ligger 
i det övre prissegmentet så får man vad man betalar för. 
Materialet känns slitstarkt men ändå följsamt,  sömmarna 
är snygga och alla spännen är gedigna. Därtill går det lika 
bra att bära väskan på ryggen som över axeln eller i handen. 
Att dragkedjan är väl tilltagen och dessutom fullkomligt 
vattentät är nästan bara bonus. 

MUSTO  
DRY CARRYALL STORLEK: 65 L
Pris 999 kr, musto.se
Bärsystem Axelremmar för att bäras över axel och remmar för att 
bäras i handen.
Stängning Rullas ihop.

FÖRDELAR

Enkel att rulla ihop tack vare sin relativt styva öppningskant. Stora 
och breda sidospännen för att fästa remmar vid ihoprullning. 
Luftventil som underlättar att få väskan kompakt vid ihoprullning. 
Genomskinligt fönster ger ljusinsläpp och gör det en smula lättare att 
hitta i väskan. Mjuk, följsam och samtidigt rejäl tarpaulin som ger ett 
gediget intryck.

NACKDELAR

Hur mycket man än vill blir väskan aldrig helt vattentät när man rullar 
ihop den. Den tål absolut hårt regn eller att sköljas över av större 
våg men påstå att den är vattentät är att ta i. Kardborrebandet som 
förseglar väskans öppning löper längs hela öppningen vilket gör 
väskan svåröppnad. Axelremmens spännen är väldigt klena. Inga 
handtag på sidorna.

UTLÅTANDE

En duffel som känns gedigen i ett mjukt och följsamt material. En 
extra fin detalj är luftventilen som gör det lätt att pressa ut luften 
och få en kompakt packning även om väskan inte är helt full. Känns 
dessutom väldigt rymlig, utan att bli skrymmande, även om det bara 
skiljer 5 liter i storlek från de flesta andra modellerna i testet.

GILL  
DUFFEL STORLEK: 60 L
Pris 795 kr
Bärsystem Axelremmar för att bäras över axel och remmar för att 
bära i handen.
Stängning Rullas ihop.

FÖRDELAR

Kardborrebandet som förseglar öppningen löper inte hela vägen 
vilket gör väskan enklare att öppna. Ett litet genomskinligt fönster för 
placering av namnlapp gör det lättare att hålla isär väskorna om man 
har flera ombord. Sidohandtag för enklare hantering.

NACKDELAR

Precis som de andra rulltoppsdufflarna blir inte heller denna helt 
vattentät, den tål alltså inte att tappas överbord. Styvt material. Fula 
sömmar.

UTLÅTANDE

Gill levererar med sin duffel inga direkta överraskningar. Vilket man, 
beroende på vem man är, kan tolka som bra eller tråkigt. Närmaste 
väskan i funktion och pris i testet är Musto som till skillnad från 
Gill har snyggare sömmar, följsamt material och extra detaljer i 
form av luftventil och stort fönster. Gill har sidohandtag och plats 
för namnskylt. Så om man känner sig lite bruks, är på jakt efter en 
vattenmotståndig rulltoppsduffel och vill spara 200 kr är detta ett 
vettigt alternativ.

 p Musto har gjort en 
rejäl duffel med luftventil. 
Däremot är axelremmens 
spännen långt ifrån rejäla.

 p Gills duffel har ett litet 
fönster för namnlapp som är 
fullkomligt vattentät!
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En perfekt fiskevän

BF100

ENGINEERING FOR Life

BF100 är din perfekta partner. Pålitlig, kompakt, lätt och har alla de kvaliteter du 
behöver för att få ut det mesta av din tid på sjön. Sedan finns VTEC™. Kombinerad 
med ECOmo ger den inte bara fantastisk bränsleekonomi, den har också spännande 
prestanda på höga varv. Med NMEA2000® anslutningsbarhet förstår du att BF100 är 
storfavorit bland båtentusiaster. Trollingfunktion finns som tillbehör. Pris: 99 900 sek.

www.honda.se



Familjebåtar 
helt i aluminium 
handlar nästan 
uteslutande om 
attityd

PLÅT ELLER BLANDAT
Sverige är en stor marknad för den finska 

båt industrin, nästan lika stor som den in-
hemska marknaden om man kikar på statistik 
från Finnboat, båtbranschens organisation i 
Finland. Däremot är Finland en mycket liten 

marknad för de svenska båtbyggarna, ett par hundra båtar 
exporterades från Sverige till Finland, medan det var flera 
tusen som gick åt andra hållet.

De är duktiga på att bygga fritidsbåtar på andra sidan 
Östersjön. Och de verkar vara duktiga på att veta vad vi i 
Sverige vill ha för båtar, om man ser till  försäljningssiffrorna. 
Pratar man om trender i båtbranschen är det en som alla 
med lite koll kan peka ut: aluminium. Det verkar inte 
vara någon hejd på hur populärt det är med plåt i skrovet 
på båten. Lite som plasten hade sitt intåg på 60-talet har 
 aluminiumet gjort ett segertåg, åtminstone längs Östersjö-
kustens bräckta vatten.

Kikar vi på Finland har vi spontant Buster, Faster, Finn-
master, Silver, XO och Yamarin som bygger båtar i alu-
minium, för att nämna några kända tillverkare. Och vill 
man se en trend i trenden så har många av de finländska 
båtbyggarna de senaste åren valt att bygga skrovet i plåt och 
inredningen i plast. Ett tåligt, lättskött skrov i aluminium 
och en innerline i plast som ger mjuka formen och gör det 
lätt att få till bra stuvar och en snygg yta.

Plåtbåtar med innerline i plast, så kallade hybrider, upp-
levs ofta som mjukare och mer familjevänliga än båtar helt 
i plåt. Det är väl i ärlighetens namn inte riktigt sant. En 
innerline i plast är minst lika hård att slå sig på som en i 
aluminium. Ska du sitta bekvämt är det stolarnas kvalitet 
som avgör, inte materialet i innerlinen. Men visst, plasten 
ser mjukare och snällare ut än räfflad plåt, och det visuella 
intrycket är nog så viktigt när man väljer båt.

Här i Sverige har vi också ett flertal båtproducenter 
som bygger i aluminium, Alucraft, Alukin, Anytec, Arro-
net, Linder, Marell och Viggo är de som dyker upp först i 
min skalle. Gemensamt för alla dessa tillverkare är att de 
alla bygger uteslutande i aluminium. Ingen plastinnerline, 
utan i Sverige är det ren plåt som gäller. Det är en markant 
skillnad mot hur det ser ut i Finland. Det finns många sätt 
att förklara den svenska utvecklingen. Ett är att  flera av 
 märkena är direkt sprungna ur den svenska varvsindustrin 
kring Öregrund. Uppfinningsrika konstruktörer,  skickliga 
svetsare och en kamp om vem som bygger de  tuffaste 

 plåtbåtarna  har drivit flera av de svenska varven som  bygger 
helt i aluminium att ta fram allt råare båtar. En sak är om 
du har båten som arbetsredskap, då är det bra med tåligt 
aluminium. Men familjebåtar helt i aluminium handlar 
nästan uteslutande om attityd.

En motorbåt helt i aluminium med en rejäl  utombordare 
uppfattas som coolt, åtminstone i Stockholms skärgård. 
I Finland verkar man vara lite mer avspänd och föredra 
funktion före form. Skrov i aluminium är lättskött, inner-
line i plast är lättare att jobba med och smidigare att få 
fram vettiga inredningar i. Macho-svenskar och funktions- 
finländare, med andra ord. Fast ingen regel utan undantag, 
nu bygger Silver sina nya modeller helt i aluminium. 

Frågan är om vi kommer att möta den finska plåten med 
svenska plasthybrider.  
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www.yamaha-motor.se

Merry Fisher
795 Marlin

Förläng båtsäsongen
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KLASSISK SKÖNHET TAR 
FORM I SALTSJÖBADEN

Hur kommer det sig att ni drar igång detta storbygge?
Det är nog vårt egna sug av att skapa något vackert med 
stark betoning på seglingsupplevelse och prestanda.

Vilket material bygger ni båten i?
Kallbakat är metoden vi använder på skrovet,  materialet är 
western red ceder och mahogny. Däcket blir i komposit
material.

Ska ni ha båten själva, eller vem är kunden? 
Vi har ett antal intressenter, men båten är inte såld ännu. 

Finns det stort intresse för den här typen av  klassiska 
båtar, med både retrokänsla och modernt snitt?
Kanske inte så mycket i Sverige, däremot i Mellaneuropa 
är intresset stort. 

Ni kallar båten för Latitude 60, varför?
Den byggs på nord 59 grader, men namnet är inte slut
giltigt. Båten är inte 60 fot, utan bara 49 fot, så namnet 
kanske förvirrar vissa. 

På Sune Carlssons båtvarv i Saltsjöbaden verkar flitens lampa lysa för 
evigt. I våras sjösatte man en helt nybyggd 5.5:a och nu i dagarna dras 
ett nytt jätteprojekt igång. Leif Carlsson, som äger och driver varvet, 
har tagit initiativ till att bygga en 49 fots klassisk skönhet ritad av me-
riterade Håkan Södergren. 

LEIF CARLSSON är 
själv mångmeriterad 
storseglare och har en 
lång bakgrund inom 
kappsegling i alla dess 
former. Han driver Sune 
Carlssons båtvarv i Salt-
sjöbaden. Varvet startades 
1963 av hans far Sune 
och varvet kom snabbt 
att få ett rykte om sig 
som ett av de bästa inom 
båtbyggerikonsten.

OM LEIF

TEXT ANNA SANDGREN FOTO PRIVAT
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Bränsledeklaration blandad körning: 
5,9 l/100 km, 149g CO2/km
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VINN!
UPPBLÅSBAR  

FLYTVÄST FRÅN  
BALTIC

Rätt svar i nummer  
11 var 1-B, 2-A, 3-C.  
Det visste bland andra 
Peter Lindberg.

VINNAREN

KAN DU BÅTEN?  
VINN EN VÄST!
Vet du vad det är för båtmodell på bilden? 
Då kan du vinna en uppblåsbar flytväst  
från Baltic! Mejla ditt svar till 
max.carlgren@egmont.se  
och märk mejlet ”Båtfrågan”. 
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FÖREDRAG, BILDVISNINGAR OCH MYCKET MER!

TOPPTURER •  LAVINKURSER  
•  BANFF  FILM FESTIVAL •  
LIVEMUSIK • FOTOKURSER 

AFTERSKI • KÄNDA PROFILER
MOUNTAIN

06–09 APRIL 2017

www.fjallfest.se
10-ÅRS JUBILEUM

Sveriges största festival för fjällsport!

SPONSORER

799 kr
ENDAST

T.O.M NYÅR
ORD. PRIS 950 KR

BOKA TIDIGT RABATT!



MARKNADEN

Vattenskoter 

Ribbåt Snipa 

Motorbåt 

Roddbåt Styrpulpet 

Sportfiskebåt 
Daycruiser 

www.balstaslapet.se  0171-46 80 50  info@balstaslapet.se  

Vi har båtvagnen du behöver! 

Albin 25:a 

Det är en naturlig rättighet:

Att slippa onaturliga klimatförändringar.
Stöd Svenska Naturskyddsföreningens
arbete med att försvara våra naturliga
rättigheter. Bli Miljöfadder!

För mer information ring 08-702 65 00 
eller besök www.snf.se

kappvett.segataforalla.se

Ställ cykeln 
i stället istället! 

Trådlös joystick kontroll                   
360º styrkontroll via inombordsmotorer, 
bogpropeller och akterpropeller 
   ► Kontroll riktning och hastighet          
   ► Kontroll 1-2 ankarspel 
    ► Vattentät IP67 och flyter 
   ► Trådlös batteriladdar 

    Återförsäljare søkes! 
 

Automation & Control AS  
Drammen, Norge        T:+47 4000 1995          www.dockmate.se 

Nyheter! 
Dockmate TWIST 
 

Twist med trådlös laddar 

BN1612.indd   88 2016-11-21   16:28:51



MARKNADEN

HENSONS TVÄTT
Koppargatan 9, Lomma
Tel 040-41 26 36  

www.hensons.se   info@hensons.se

Grindstuvägen 40, 167 33 BROMMA • 08-28 85 34 
www.rentvatt.com

BÅTKAPELLTVÄTT!

Grindstuvägen 40, 167 33 Bromma. Tel- 08-28 85 34
mail: info@rentvatt.com  www.rentvatt.com

Prisex: 5–10 kvm 1 750:–

KAPELLTVÄTT • IMPREGNERING

NYTILLVERKNING • LAGNING

Rentvätt.indd   1 2013-11-13   13:18:09

Välkommen till Rentvätt, Stockholms största båt-
kapelltvätteri. Vi tvättar, mögelbehandlar och 

impregnerar alla typer av båtkapell, förtält och markiser.

Vi utför sömnadsarbeten såsom reparationer, byte av  
rutor, dragkedjor, tryckknappar, kardborrband, öljetter m.m. 

Dessutom tillverkar vi nya båtdynor, kapell, motorbåtskapell, 
sprayhood, bomkapell, segelkapell osv.  

Högsta kvalitet till rimliga priser.

Bor du inte i Stockholm kan vi skicka säck  
med förbetald frakt för inlämning på posten.

Undvik vårrusningen. Lämna in nu!

070-712 43 93

HYR CHARTERBÅT
Kroatien, Grekland, Turkiet, Italien, Frankrike,

Malta, Västindien, Thailand, m.m.
Tel: 08-24 90 88  info@sunwavestravel.se

Vinterservice  Antenner  Kylboxar  Motorbyten  Teakdäck  Värmare  Totalrenoveringar  
Vindmätare  Marinelektronik  Riggarbeten  Snickeri  Motorservice  Vinschar  Bränsle- 
tankar  Plastreparationer  Elsystem  VHF-telefon  Marina Inredningar  Vinterförvaring  
Autopiloter  Mantåg  Ekolod  Bottentvätt  Ombyggnader  Motorservice  Bordbyten  Däcks-
utrustning  Vårservice  GPS  Plottrar  Durkar  Tryckvattenpumpar  Radar  Begagnade 
Båtar  Ankarspel  Bogpropellrar  Grundstötningar  Båttoaletter  Ekolod  Gasolinstallationer  
Sommarplatser  Vattenlinjer  Båttillbehör  Sittbrunnsteak  Skrovpolering  Vattentankar  
Eleganta Trärattar  Bottenmålning  Lanternor  Försäkringsskador  Vi kan nästan allt!

Fullservicevarvet

www.wasayachts.com
Email: wasa@wasayachts.com • Tel. 08-550 972 30

Varvsvägen 1, Pershagen, 151 39 Södertälje

Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Testamentera en gåva till framtiden.

Du behöver inte vara en ängel 
för att rädda liv.
Det räcker med lite 
bra planering.

BN1612.indd   89 2016-11-21   16:29:10



TESTER
PRYLAR
REPORTAGE Mässreportage 

från Berlin

Vi testar finsk 
walkaround 
med körglädje

NYA SPORTIGA 
FINNMASTER S6

19
JANUARI

I BUTIK
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Julerbjudande 

På
köpet!

En by som 

sjuder av liv

Charmigt för 

bokälskare

Ett paradis för 

vinfantaster

Nytänk med 

gamla anor

Kilsbergen i Närke

� nummer 1 � januari 2016 �  pris 69:90

� nummer 

1  2016

� 69:90 kronor 

(inkl. moms)

� 79:90 DKR, 

79:90 NOK, 7:90 €

www.husvagnochcamping.se

TIDS
AM 4

069-
01

7 3884
06 9069

91

0 1

DreamCamp Hanatorp      B
akom kulisserna hos Husbilsklubben.se

››

››

Liten utanpå, 

rymlig inutiPolar 520 CTH

NÄR KARTAN 

VAR VÄGVISARECampingliv

Udda fordon

WILDGOOSE 

FRÅN 60-TALET

www.husvagnochcamping.se

VI 
FYLLER 40 ÅR!

1976-2016

Kilsbergen i Närke

Vintercampa i 

de blå bergen

Nytänk med 
EURA TERRESTRA & SWIFT TOSCANE

Småländska Ör

Belgiska Redu

Ästad Vingård

SÅ FIXAR DU 

BRAND-

SKYDDET 

SJÄLV

…och få en fin 
   present själv!

 
Ge bort en spännande tidning som 

fortsätter komma i brevlådan  
– långt efter julafton. 

Själv får du en fin gåva hemskickad. 
Läs mer på www.dintidning.se

Ge en 
uppskattad julklapp 

till en vän…

PRENUMERATIONER
från endast

BESTÄLL IDAG!
  169:-

Över 60 tidningar att välja på
BESTÄLL HÄR



#SUV?
#urban?
#dogwhisperer?

#untaggable

Miljöklass EU6. Vi reserverar oss för eventuella ändringar/avvikelser. Bilen på bilden är extrautrustad. Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning. Bränsleförbrukning blandad körning 5,4 l/100 km. CO₂ 124 g/km.

Var först med helt nya Audi Q2.
Vissa definierar den som en kompakt SUV. Andra som en kaxig crossover.  
Hur du än beskriver Audi Q2 så är det en banbrytande nyhet i den populära Q-serien.  
Läs mer om Audi Q2 och bygg din egen version på audi.se.

Audi Q2 1.4 TFSI 150 hk CoD från ca 248.000 kr.


