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30 hästar med 
batteridrift

TEKNIK

IDYLLISK 
ÖGRUPP
Sol och blåst  
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010-722 20 00 
www.erlandsonsbrygga.se

Solna
Vardagar 9-19
Lördagar 9-15
Sön-/Helg 10-14

Priserna gäller 1-30 april

Kungens Kurva
Vardagar 10-19
Lördagar 10-18
Sön-/Helg 11-17

Haninge
Vardagar 10-18
Lördagar 10-15
Sön-/Helg 10-14

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

Göteborg
Vardagar 10-19
Lördagar 9-15
Sön-/Helg 10-14

- Hämta erbjudande på  
webben eller i butik!

Västervik
Vardagar 10-18 
Lördagar 10-14
Sön-/Helg 10-14

Vårpriser 2017

Ny butik i 
Haninge!

Airtronic D2 Segelbåt <8 m/motorbåt <6 m (art.nr 04394)  12.950N 
Airtronic D4 Segelbåt <10 m/motorbåt <8 m (art.nr 04396) 16.790N

Kylskåp Cruise 42 liter
(art.nr 08952) 5.690N 
Kylskåp Cruise 49 liter
(art.nr 08984) 5.790N  5.490:-

Båt-WC Twist’n’lock
Försedd med innovationen ”Twist ’n’ Lock”. 
Denna funktion gör att utloppsventilen låses när 
handtaget vrids 90°. Förhindrar att utloppsvatten 
trycks tillbaka in i skålen. Vitlackerade trälock. 
(art.nr 04242) 1.690N

Fågelskrämman Windy
Fågelskrämma med 1,18 m vingspann.  
Levereras med ett 6 m teleskopspö, markspett samt 
förvaringsväska. (art.nr 01246) 1.098:-

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

Baystar Compact
Komplett hydrauliskt styrsystem för motorer 
< 150 Hk. Levereras inkl. pumpcylinder, 2x20’ 
nylonslang, 2 lit olja. (art.nr 96621) 5.990N

Båtlåspaket Klass 3 Assa & Abloy
Abloy PL340 Protec hänglås och Pewag 2,5 m 
klass 3 båtlåskätting med ring och strumpa. Pa-
ketet ligger snyggt förpackad i en robust plastlåda 
med handtag. Kättingen är en europatillverkad 
kvalitetskätting i gulkromaterad stål med länkar i 
fyrkantsprofil. (art. 95490) 895N

Ankarspel Pro-Fish 1000 PB
Frifallsspel med dragkraft på 454 kg. För ø 14 
mm blyad ankarlina. Tillverkat av rostfritt stål. För 
båtar 6 - 12 meter (art.nr 12325) 16.390:-

Ankarspel för  
aktermontage Balder
600W för båtar 6-9 m  
(art.nr 12800)  11.895N 10.690:- 
900W för båtar 8-12 m  
(art.nr 12802)  13.695N 12.290:- 
1200W för båtar 11-14 m  
(art.nr 12806)  15.995N 14.390:-

Ankarspel S900 / S2000
Nya Lewmar S900 är ett nytt 12V ankarspel som 
är speciellt utvecklat för aktermontering. 
S900 för båtar <32’ 
(art.nr 12336)  12.490N 10.895:- 
S2000 för båtar <48’  
(art.nr 12337)  15.490N 13.895:-

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:- 5.880:- 
Justerar i sid- och höjdled

Autopilot EV-100 Ratt
Senaste autopiloten från Raymarine för segelbåtar 
med rattstyrning. Passar för båtar upp till 7,5ton. 
Levereras med ACU-100 kursdator,  
EV-1 kompass, P70 kontrollenhet, rattdriv- 
enhet och kablage för inkoppling.  
(art.nr 05160) 14.990D

Autopilot EV-200 linjär 
Senaste autopiloten från Raymarine för segelbåtar. 
Passar segelbåtar upp till 11ton.  
Levereras med ACU-200 kursdator, EV-1 kom-
pass, P70 kontrollenhet, roderläges- 
givare, TYP1 linjärdrivenhet och kablage för 
inkoppling. (art.nr 05140) 29.990D

 
IC-M25 bärbar VHF
IC-M25 är en liten och kompakt 
marinradio full med smarta och 
innovativa lösningar. Försedd 
med Float’n Flash vilket gör att 
om radion hamnar i vattnet så 
flyter den och blinkar.(art.nr 
64090) 1.990D

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

Garmin 721
7’’ display. Trådlös uppkoppling mot plotter med 
WIFI. (art.nr 69788)  8.690D
Garmin 721xs
Plotter/ekolod-kombination.  
(art.nr 69789)  9.490D 6.590:-

Simrad Go9 XSE inkl. 
C-Map Max & 3G Bredbandsradar
Ljusstark 9’’ widesreendisplay med multi-touch. Inbyggd GPS-mottagare. 
GoFree® Wi-Fi och NMEA 2000®. Ett C-Map-sjökort medföljer till ett värde av 
2.750:- (art.nr 64019) 32.730D

Plotter/ekolod Go7 XSE inkl C-Map Max & aktergivare
7” multitouchdisplay, ekolod & inbyggt WiFi. Akterspegelsgivare medföljer till ett 
värde av 1.490:- (000-12728-001) samt ett C-Map-sjökort medföljer till ett värde 
av 2.750:-. (art.nr 63844)  11.490D 
Plotter/ekolod Go7 XSE inkl Navionicssjökort & aktergivare
(art.nr 63829)   11.490D 7.490:-

B&G Vulcan 7 FS plotter/ekolod inkl  
C-Map Max-sjökort samt Forward Scan-givare
Mångsidiga 7’’ plotter.Den framåtriktade ekolodstekniken ger en tydlig  
tvådimensionell bild av bottnen framför din båt så att du tryggt kan navigera i 
grunda eller dåligt kartlagda farvatten. (art.nr 63842)  18.939D

Solcellspanel Vikbar
Högeffektiv, ihopfällbar solcellspanel 
med monokristallina celler. Solcellerna är monterade på kraftigt tyg. 
50W  745 x 655 x 5  (art.nr 05753) 1.990N 1.690:- 
100W  1490 x 655 x 5  (art.nr 05754) 3.690N 3.090:-

Nautical Antifouling
Polerande bottenfärg som skyddar mot beväx-
ning. Svart, blå eller röd.
0,75 liter (art.nr 22702,-04,-08)  169:-* 
2,5 liter (art.nr 22703,-05,-09)  479:-*
*Nettopris

Tiger Coat
Hår tvåkomponents epoxybaserad underlagsfärg 
för mekanisk rengöring. Ger en hård, blank och 
hal yta.  (art.nr 20400)   499:-* 
Pigment Mörkblå, off white eller svart. 
(art. 20401,-02,-03)   64:-
*Nettopris

Nautica
Kopparbaserad hård bottenfärg för båtar <50 knop. 
Vit, Blå, Mörkblå, Grå/Svart, Röd, Grön.
0,75 lit (20350,-52,-54,-56,-63,-65)  299:-* 
2,5 lit (art. 20351,-53,-55,-57,-64)  849:-*
*Nettopris

Hard Racing Copper 2,5 liter
Kopparbaserad bottenfärg för snabbgående båtar. 
Vit, Dove white, Svart, True blue, röd.
(art.nr 21852,-54,-56,-58,-62)   775:-*
*Nettopris

Stege Combi
Combi stegen är tillverkad i aluminium.  
Levereras komplett med plattform. Längd utfälld: 
3,5 m (art.nr 02290)  1.195:-
Målarpall (art. nr 02292) 555:- 444:-

Båtbottentvätt
Scrubbis tar enkelt bort havstulpaner och annan 
beläggning från båtskrovet medan båten ligger 
kvar i vattnet. (art.nr 22360) 890:-

Pejlkikare med avståndsmätare
Vattentät och imfri kikare med auto- och  
eyefokus, avståndsmätare och pejlkompass. 
Levereras med halsrem, rengöringsduk och hård 
väska. Blå lins, Bak4 gul/svart gummiklädnad (art.
nr 04062) 1.495:-

Kikare 7 x 50
Kikare med center- eller free fokus.  
Levereras med förvaringsväska och halsrem. 
(art.nr 04047, 04049) 445:-

LionProtect Gelcoat 250 ml
LionProtect har utvecklat nästa  
generation båtvårdsprodukter  
som ersätter vax och polish.  
Rengör, rubbar, polerar och  
skyddar. Allt i ett moment.  
250 ml. (art.nr 22402) 275:-
Gelcoat Sealing 1 lit (22350) 875:- 698:-

ULTRAGLozz 
Superpolish
Unik produkt skyddar 
effektivt alla blanka ytor 
mot oxidering, utan att 
repa. Bildar en yta som 
är lätt att hålla ren.  
500 ml. (09191) 310N

Turtle Waxer TW300
Turtle Waxer TW300 En kraftigt roterande och 
oscillerande polermaskin. Dubbla polerhuvuden 
(2 x ø95 mm). Levereras med 2st polerrondeller. 
3200 - 7000 rpm. (art.nr 22103) 745:-

Polermaskin 1200W
Kraftig och robust polermaskin med ergono- 
misk design. Variabelt varvtal 600-3000 rpm. Po-
lertallrik ø 185 mm. Levereras i väska av  slagtålig 
plast med en polerhätta och en lammullshätta. 
(art.nr 20300) 745:-

AquaSmart RoW180
Gummibåten från AquaSmart för dig som vill ta 
det med ro! Levereras med aluminiumtoft, pump, 
väska, repsats  och åror. Försedd med D-ringar i 
fören för bogsering.  
(art.nr 10475) 3.795:-

Sjösättningskärra
Handjagad galvaniserad båtupptagningsvagn för 
enkel hantering, förflyttning och sjösättning av min-
dre fritidsbåtar och gummibåtar. Justerbar längd. 
Maxlast: 150 kg . (art.nr 14850) 1.695:-

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:-

Solcellspanel Flex
Mjuka, väldigt tunna och böjliga solpaneler.  
Kan hängas upp i öljetterna som sitter runtom panelen.
50W 628 x 570 mm (art.nr 06076) 1.195N 1.095:- 
100W 1130 x 570 mm (art.nr 06078) 2.290N 1.990:-

-inkl. trådlös  
fjärrkontroll

1.590:-

5.990:-
GPSmap 721

990:-

10.895:-
S900

7.990:-

11.990:-
D2

1.590:-

11.995:-

10.690:-
600W

5.280:-

15.990:-
D4

12.950:-

4.890:-

4.990:-

795:-

26.990:-

Inkl. avvgasgenomföring 

och digitalt minireglage

895:-

22.995:-

6.490:-11.995:-

Prissänkt 

6900:-

Prissänkt 

5000:-

169:-*
0,75 liter

775:-*

895:-

1.690:-
50W

1.095:-
50W

299:-*
0,75 liter

499:-*
Tiger Coat

795:-

3.090:-
100W

1.990:-
100W

595:-

218:-

348:-

595:-

278:-

1090:-

4.895:-

2.995:- 1.295:-

ostkust

ostkust

ostkust

ostkust

Västkust

Västkust

Västkust



Öv
er

st
ru

kn
a 

rö
da

 p
ris

er
 s

am
t p

ris
er

 m
ed

 *
 ä

r v
år

t n
et

to
- e

lle
r d

ag
sp

ris
 fr

ån
 k

at
al

og
 2

01
7.

 P
ris

er
na

 i 
an

no
ns

en
 g

äl
le

r 1
 - 

30
 a

pr
il 

20
17

 e
lle

r s
å 

lå
ng

t l
ag

re
t r

äc
ke

r. 
Fö

r ö
vr

ig
a 

kö
pv

ill
ko

r s
e 

si
d 

3 
i k

at
al

og
 2

01
7.

 

Vi
 re

se
rv

er
ar

 o
ss

 fö
r t

ry
ck

fe
l s

am
t p

ris
än

dr
in

ga
r o

ch
 m

od
el

lä
nd

rin
ga

r t
ill

ko
m

na
 e

fte
r a

nn
on

se
ns

 u
tg

iv
ni

ng
. P

ris
er

na
 i 

de
nn

a 
an

no
ns

 k
an

 e
j k

om
bi

ne
ra

s 
m

ed
 a

nd
ra

 e
rb

ju
da

nd
en

.

010-722 20 00 
www.erlandsonsbrygga.se

Solna
Vardagar 9-19
Lördagar 9-15
Sön-/Helg 10-14

Priserna gäller 1-30 april

Kungens Kurva
Vardagar 10-19
Lördagar 10-18
Sön-/Helg 11-17

Haninge
Vardagar 10-18
Lördagar 10-15
Sön-/Helg 10-14

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

Göteborg
Vardagar 10-19
Lördagar 9-15
Sön-/Helg 10-14

- Hämta erbjudande på  
webben eller i butik!

Västervik
Vardagar 10-18 
Lördagar 10-14
Sön-/Helg 10-14

Vårpriser 2017

Ny butik i 
Haninge!

Airtronic D2 Segelbåt <8 m/motorbåt <6 m (art.nr 04394)  12.950N 
Airtronic D4 Segelbåt <10 m/motorbåt <8 m (art.nr 04396) 16.790N

Kylskåp Cruise 42 liter
(art.nr 08952) 5.690N 
Kylskåp Cruise 49 liter
(art.nr 08984) 5.790N  5.490:-

Båt-WC Twist’n’lock
Försedd med innovationen ”Twist ’n’ Lock”. 
Denna funktion gör att utloppsventilen låses när 
handtaget vrids 90°. Förhindrar att utloppsvatten 
trycks tillbaka in i skålen. Vitlackerade trälock. 
(art.nr 04242) 1.690N

Fågelskrämman Windy
Fågelskrämma med 1,18 m vingspann.  
Levereras med ett 6 m teleskopspö, markspett samt 
förvaringsväska. (art.nr 01246) 1.098:-

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

Baystar Compact
Komplett hydrauliskt styrsystem för motorer 
< 150 Hk. Levereras inkl. pumpcylinder, 2x20’ 
nylonslang, 2 lit olja. (art.nr 96621) 5.990N

Båtlåspaket Klass 3 Assa & Abloy
Abloy PL340 Protec hänglås och Pewag 2,5 m 
klass 3 båtlåskätting med ring och strumpa. Pa-
ketet ligger snyggt förpackad i en robust plastlåda 
med handtag. Kättingen är en europatillverkad 
kvalitetskätting i gulkromaterad stål med länkar i 
fyrkantsprofil. (art. 95490) 895N

Ankarspel Pro-Fish 1000 PB
Frifallsspel med dragkraft på 454 kg. För ø 14 
mm blyad ankarlina. Tillverkat av rostfritt stål. För 
båtar 6 - 12 meter (art.nr 12325) 16.390:-

Ankarspel för  
aktermontage Balder
600W för båtar 6-9 m  
(art.nr 12800)  11.895N 10.690:- 
900W för båtar 8-12 m  
(art.nr 12802)  13.695N 12.290:- 
1200W för båtar 11-14 m  
(art.nr 12806)  15.995N 14.390:-

Ankarspel S900 / S2000
Nya Lewmar S900 är ett nytt 12V ankarspel som 
är speciellt utvecklat för aktermontering. 
S900 för båtar <32’ 
(art.nr 12336)  12.490N 10.895:- 
S2000 för båtar <48’  
(art.nr 12337)  15.490N 13.895:-

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:- 5.880:- 
Justerar i sid- och höjdled

Autopilot EV-100 Ratt
Senaste autopiloten från Raymarine för segelbåtar 
med rattstyrning. Passar för båtar upp till 7,5ton. 
Levereras med ACU-100 kursdator,  
EV-1 kompass, P70 kontrollenhet, rattdriv- 
enhet och kablage för inkoppling.  
(art.nr 05160) 14.990D

Autopilot EV-200 linjär 
Senaste autopiloten från Raymarine för segelbåtar. 
Passar segelbåtar upp till 11ton.  
Levereras med ACU-200 kursdator, EV-1 kom-
pass, P70 kontrollenhet, roderläges- 
givare, TYP1 linjärdrivenhet och kablage för 
inkoppling. (art.nr 05140) 29.990D

 
IC-M25 bärbar VHF
IC-M25 är en liten och kompakt 
marinradio full med smarta och 
innovativa lösningar. Försedd 
med Float’n Flash vilket gör att 
om radion hamnar i vattnet så 
flyter den och blinkar.(art.nr 
64090) 1.990D

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

Garmin 721
7’’ display. Trådlös uppkoppling mot plotter med 
WIFI. (art.nr 69788)  8.690D
Garmin 721xs
Plotter/ekolod-kombination.  
(art.nr 69789)  9.490D 6.590:-

Simrad Go9 XSE inkl. 
C-Map Max & 3G Bredbandsradar
Ljusstark 9’’ widesreendisplay med multi-touch. Inbyggd GPS-mottagare. 
GoFree® Wi-Fi och NMEA 2000®. Ett C-Map-sjökort medföljer till ett värde av 
2.750:- (art.nr 64019) 32.730D

Plotter/ekolod Go7 XSE inkl C-Map Max & aktergivare
7” multitouchdisplay, ekolod & inbyggt WiFi. Akterspegelsgivare medföljer till ett 
värde av 1.490:- (000-12728-001) samt ett C-Map-sjökort medföljer till ett värde 
av 2.750:-. (art.nr 63844)  11.490D 
Plotter/ekolod Go7 XSE inkl Navionicssjökort & aktergivare
(art.nr 63829)   11.490D 7.490:-

B&G Vulcan 7 FS plotter/ekolod inkl  
C-Map Max-sjökort samt Forward Scan-givare
Mångsidiga 7’’ plotter.Den framåtriktade ekolodstekniken ger en tydlig  
tvådimensionell bild av bottnen framför din båt så att du tryggt kan navigera i 
grunda eller dåligt kartlagda farvatten. (art.nr 63842)  18.939D

Solcellspanel Vikbar
Högeffektiv, ihopfällbar solcellspanel 
med monokristallina celler. Solcellerna är monterade på kraftigt tyg. 
50W  745 x 655 x 5  (art.nr 05753) 1.990N 1.690:- 
100W  1490 x 655 x 5  (art.nr 05754) 3.690N 3.090:-

Nautical Antifouling
Polerande bottenfärg som skyddar mot beväx-
ning. Svart, blå eller röd.
0,75 liter (art.nr 22702,-04,-08)  169:-* 
2,5 liter (art.nr 22703,-05,-09)  479:-*
*Nettopris

Tiger Coat
Hår tvåkomponents epoxybaserad underlagsfärg 
för mekanisk rengöring. Ger en hård, blank och 
hal yta.  (art.nr 20400)   499:-* 
Pigment Mörkblå, off white eller svart. 
(art. 20401,-02,-03)   64:-
*Nettopris

Nautica
Kopparbaserad hård bottenfärg för båtar <50 knop. 
Vit, Blå, Mörkblå, Grå/Svart, Röd, Grön.
0,75 lit (20350,-52,-54,-56,-63,-65)  299:-* 
2,5 lit (art. 20351,-53,-55,-57,-64)  849:-*
*Nettopris

Hard Racing Copper 2,5 liter
Kopparbaserad bottenfärg för snabbgående båtar. 
Vit, Dove white, Svart, True blue, röd.
(art.nr 21852,-54,-56,-58,-62)   775:-*
*Nettopris

Stege Combi
Combi stegen är tillverkad i aluminium.  
Levereras komplett med plattform. Längd utfälld: 
3,5 m (art.nr 02290)  1.195:-
Målarpall (art. nr 02292) 555:- 444:-

Båtbottentvätt
Scrubbis tar enkelt bort havstulpaner och annan 
beläggning från båtskrovet medan båten ligger 
kvar i vattnet. (art.nr 22360) 890:-

Pejlkikare med avståndsmätare
Vattentät och imfri kikare med auto- och  
eyefokus, avståndsmätare och pejlkompass. 
Levereras med halsrem, rengöringsduk och hård 
väska. Blå lins, Bak4 gul/svart gummiklädnad (art.
nr 04062) 1.495:-

Kikare 7 x 50
Kikare med center- eller free fokus.  
Levereras med förvaringsväska och halsrem. 
(art.nr 04047, 04049) 445:-

LionProtect Gelcoat 250 ml
LionProtect har utvecklat nästa  
generation båtvårdsprodukter  
som ersätter vax och polish.  
Rengör, rubbar, polerar och  
skyddar. Allt i ett moment.  
250 ml. (art.nr 22402) 275:-
Gelcoat Sealing 1 lit (22350) 875:- 698:-

ULTRAGLozz 
Superpolish
Unik produkt skyddar 
effektivt alla blanka ytor 
mot oxidering, utan att 
repa. Bildar en yta som 
är lätt att hålla ren.  
500 ml. (09191) 310N

Turtle Waxer TW300
Turtle Waxer TW300 En kraftigt roterande och 
oscillerande polermaskin. Dubbla polerhuvuden 
(2 x ø95 mm). Levereras med 2st polerrondeller. 
3200 - 7000 rpm. (art.nr 22103) 745:-

Polermaskin 1200W
Kraftig och robust polermaskin med ergono- 
misk design. Variabelt varvtal 600-3000 rpm. Po-
lertallrik ø 185 mm. Levereras i väska av  slagtålig 
plast med en polerhätta och en lammullshätta. 
(art.nr 20300) 745:-

AquaSmart RoW180
Gummibåten från AquaSmart för dig som vill ta 
det med ro! Levereras med aluminiumtoft, pump, 
väska, repsats  och åror. Försedd med D-ringar i 
fören för bogsering.  
(art.nr 10475) 3.795:-

Sjösättningskärra
Handjagad galvaniserad båtupptagningsvagn för 
enkel hantering, förflyttning och sjösättning av min-
dre fritidsbåtar och gummibåtar. Justerbar längd. 
Maxlast: 150 kg . (art.nr 14850) 1.695:-

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:-

Solcellspanel Flex
Mjuka, väldigt tunna och böjliga solpaneler.  
Kan hängas upp i öljetterna som sitter runtom panelen.
50W 628 x 570 mm (art.nr 06076) 1.195N 1.095:- 
100W 1130 x 570 mm (art.nr 06078) 2.290N 1.990:-

-inkl. trådlös  
fjärrkontroll

1.590:-

5.990:-
GPSmap 721

990:-

10.895:-
S900

7.990:-

11.990:-
D2

1.590:-

11.995:-

10.690:-
600W

5.280:-

15.990:-
D4

12.950:-

4.890:-

4.990:-

795:-

26.990:-

Inkl. avvgasgenomföring 

och digitalt minireglage

895:-

22.995:-

6.490:-11.995:-

Prissänkt 

6900:-

Prissänkt 

5000:-

169:-*
0,75 liter

775:-*

895:-

1.690:-
50W

1.095:-
50W

299:-*
0,75 liter

499:-*
Tiger Coat

795:-

3.090:-
100W

1.990:-
100W

595:-

218:-

348:-

595:-

278:-

1090:-

4.895:-

2.995:- 1.295:-

ostkust

ostkust

ostkust

ostkust

Västkust

Västkust

Västkust
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”Vi har valt textilier med omsorg. De ska inte bara vara 
snygga och sköna utan även tåla sol, salt och vatten.”
Joacim Gustavsson
Chefsdesigner på Nimbus

w w w . s u n b r e l l a . c o m

 

Sunbrella textilier är framtagna för att klara de hårda 
väderförhållandena i marina miljöer.
Trots sina avancerade tekniska egenskaper är Sunbrellas 
dynväv mjuk och behaglig och skapar komfort 
utvändigt som invändigt i din båt. Välj från vårt breda 
sortiment med klassiska och moderna vävar som alla är 
vattenavstötande.



68 Blåsigt resmål

24 Mellanhytt55 Modern träbåt

81 Bästa begagnatklippen 9 Ledare

 10 Nyheter

 16 Test: Nordkapp E 705 Ranger 
  Bra fart i tryggt skrov

 24 Test: Uttern C77 
  Kompakt och smart planerad

 31 Test: Arronet 20 5 SPO 
  Stryktålig bowrider i plåt

 36 Test: Jeanneau Leader 30 
  Sportig utflyktsbåt

 43 Test: Gemi 625 CC 
  Grovhuggen arbetsbåt 

 48 Test: Beneteau Gran Turismo 40 
  Stor och pigg familjebåt

 55 Test: RM 970 
  Plywood och plast

 61 RM-varvet 
  Vi kikar in i franskt specialvarv

 68 Väderöarna 
  Idylliskt och dramatiskt

 77 Snårig CE-märkning 
  Fortsatt krångel med reglerna

 81 Begagnad daycruiser 
  Hitta rätt dc till sommaren

 89 Test: Elsnurra 
  Torqeedo kräver sin laddning

 92 Tekniknotiser

 98 Krönika 

 100 Fem frågor

 102 Tävling

 106 Nästa nummer

48 Fransk salongsbåt

89 Törstig elmotor 
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Albybergsringen 97, 137 69 Österhaninge,  08-556 523 00. www.yamahacenter.com/stockholm
Butik, båt- och MC-försäljning: måndag-fredag 10.00-18.00, lördag 10.00-15.00, söndag stängt.  

Verkstad: måndag-fredag 08.00-17.00, lördag-söndag stängt.

Båtmässa året runt, vi har mer än 60 båtar i utställningshallen och
med Husky R8S och Nya Buster Phantom som toppnummer.  
Dessutom kompletta program av Yamaha motorcyklar, mopeder 
och ATV. Det är vi som har kunskapen och resurserna. 
Varmt välkommen till oss önskar Patrik med personal.

med Sveriges bredaste båtprogram!

Europas största 
Yamaha Center

Vinn en 
fyrhjuling, 

vattenskoter 
eller 

motorcykel!
Du är med i Premiärlotteriet om du 

handlar för 50.000:- eller mer. 
Gäller till den 30 april.
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STORT OCH SMÅTTTROR DU PÅ ELMOTOR I BÅTAR?

CHEFREDAKTÖR  
MAX CARLGREN

MAX CARLGREN, CHEFREDAKTÖR

ANNA SANDGREN, REDAKTÖR

MIKAEL MAHLBERG, REDAKTÖR

ANDERS JEPPSSON, ANNONSSÄLJARE

Jag tror att det kommer 
att dröja innnan vi ser det 
i planande motorbåtar. 
Dagens båtar kräver för 
mycket kraft.

Jag tror på segel. Och 
hybridmotorer som kan 
köra både på el och andra 
bränslen.

Det är framtiden! Se bara på 
Tesla. Snart rullar elektriska 
vågor även på havet, inte 
bara på land.

Ja! I segelbåtar är det 
klockrent redan idag. För-
hoppningsvis kommer det till 
motorbåtar också.

Jag är nästan två meter lång. I många båtar 
med överbyggnad slår jag skallen i taket om 
jag inte tar mig fram hukande. I många ruffar 
ligger jag med knäna böjda för att jag inte får 
plats att sträcka ut mig. Och på många förar-

platser slår jag knäna i pulpeten när jag sitter i stolen.
Visst har jag suttit obekvämt i baksätet på bilar, senast i 

en Citroën som såg stor ut på utsidan men som var  liten på 
insidan. Men min erfarenhet är att förarplatsen i en bil ofta 
går att ställa in så att den passar både längre och  kortare 
förare.

Båtar används lite annorlunda. Du både står och sitter 
och kör och du måste vara så pass fri att du snabbt kan 
springa till för eller akter utan hinder i vägen. Men jag 
tycker ändå att tillverkarna borde lägga ned större möda 
på att få till förarplatser som går att anpassa efter olika 
 personer.

Senast i Frankrike på test med Jeanneau körde jag en båt 
där förarstolen inte gick att skjuta framåt eller bakåt. Per-
sonligen upplever jag att båtarna ofta är för små, eftersom 
jag är lång. Men även det omvända gäller tyvärr: många 
båtar är för stora för kortare personer. Förarplatser där du 
sitter och dinglar med benen utan att kunna ta stöd när du 
kör aktivt är bedrövligt. Att inte kunna nå ratten när du 
sitter bekvämt i stolen är inte okej. Och att inte ha bra sikt 
framåt för att du är för kort eller för lång duger inte.

Jag vill se förarplatser där stolen går att reglera i höjdled 
och i avstånd till ratten. Jag vill se bra fotstöd som också de 
går att justera i höjd. Och jag vill se rattar som går att ställa 
in för stående och sittande, för korta och långa. Det ska 
inte krävas att man betalar många miljoner för en hyttbåt 
i Targa-klass för att detta ska bli verklighet. Det ska finnas 
även i en styrpulpet för några hundra tusen! 
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Båtnytts material lagras elek-
troniskt. Externa skribenter, 
fotografer och tecknare måste 
meddela eventuella förbehåll 
mot detta. Utbetalt arvode 
inkluderar rätt till elektronisk 
publicering. För ej beställt 
material ansvaras ej. Eventuell 
skatt på vinster i tävlingar 
som anordnas av  Båtnytt 
betalas av vinnaren. 

Denna tidnings utlåning 
eller kopiering i förvärvssyfte 
förbjudes.

Citera oss gärna men ange 
källan. 

Egmont Publishing behand-

lar kunduppgifter med modern 
informationsteknik och lagrar 
dessa för att kunna fullfölja 
kundrelationen samt för att 
kunna lämna erbjudande från 
Egmont eller från företag som 
samarbetar med Egmont. 

Egmont Publishing publice-
rar ett hundratal magasin och 
webbplatser, som Hemmets 
Journal, Hus & Hem, Ica-
kuriren, Kalle Anka, Vagabond, 
Bamse och KING Magazine. 
Därutöver har företaget en 
omfattande verksamhet inom 
böcker, spel, aktivitetspro-
dukter, event, e-handel och 

content marketing. Företaget 
omsätter cirka 1,1 miljarder 
kronor och har cirka 300 
medarbetare i Sverige. 

Egmont är en stiftelse som 
omsätter cirka 14,7 miljarder 
kronor, och som delar ut mer 
än 100 miljoner kronor varje 
år för att bidra till att utsatta 
barn och ungdomar får ett 
bättre liv. 
Läs mer på 
www.egmont.se.
We bring stories to life.

Prenumerera – www.dintidning.se/batnytt. Ring eller mejla vår 
kundtjänst 08-400 277 26, 09.00–17.00,  pren.bn@egmont.se. 
Helår, 12 nummer, 799 kr. Halvår, 6 nummer 419 kr.
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FÖRSTA BILDEN  
PÅ NYA STOREBRO

N u kommer svenska Storebro med en helt ny modell. Nere på 
det småländska bruket håller man som bäst på att färdigställa 

 formarna till ”31-fotaren”, som är arbetsnamnet på den nio meter 
långa, öppna modellen – som på skisserna bär klara drag av Store-
bros klassiska formspråk.

– Vi jobbar vidare med Storebros dna, och den är ritad här på 
bruket, säger varvets ägare Roger von Haugwitz.

Den nya modellen ska lanseras våren 2018 och kommer givetvis 
att byggas på det anrika småländska bruket. Tanken är att locka 
tillbaka köpare som tidigare ägt varvets större modeller.

– Många vill ha ett enklare båtliv och då tror vi den här 31:an 
kommer att passa utmärkt, säger Roger von Haugwitz.

Storebro har tidigare knappast varit kända för sina sportiga skrov, 
något den nya daycruisern ska råda bot på. V-bottnen blir betydligt 
djupare än tidigare och med en ensam dieselmotor ska båten toppa 
35 knop.

I sittbrunnen satsar Storebro på ett möblemang där köparen själv 
kan välja moduler och på så vis anpassa inredningen efter hur många 
som normalt vistas ombord. Om nästa ägare behöver fler sittplatser 
går det att komplettera möblemanget.

En hel del spännande teknik utlovas också.

Tanken är att hydraulik ska ersätta flera elmotorer, till exempel i 
bogpropeller och ankarspel.

– Kommersiellt jobbar man väldigt mycket med hydraulik på fartyg. 
Det här har funnits länge och är driftssäkrare än elmotorer. Så det är 
inget nytt, säger von Haugwitz.

Han lovar att Storebro ska återupprätta sitt anseende som exklusiv 
lyxtillverkare. Bruket, som fortfarande har sina egna tapetserare, 
snickare och plastarbetare, ska med en blandning av läder, finsnicke-
rier i ädelträ och rostfritt skapa premiumkänsla.

Roger von Haugwitz tog över bruket efter konkursen 2013 men 
först nu kommer alltså en helt ny modell. Bruket hade dock långt 
gångna planer redan för två år sedan på en 46-fotare, något som 
marknaden satte stopp för. 

Att Nimbus dessutom drog bort sin legotillverkning från Storebro 
gjorde inte saken bättre.

Den här gången är von Haugwitz övertygad om att det verkligen blir 
en båt. De senaste åren har han jobbat för att fabriken ska få fler ben 
att stå på än båtar.

– Jag är väldigt mån om att vi ska säkra bruket. Vi ska få en 
stabilitet även när det gungar i båtbranschen. Vi är ju ett fantastiskt 
varumärke, och har fantastisk kompetens.

10 04 2017

NYHETER
Båtar, prylar & trender  



Nya villkor med ännu 
bättre skydd

Fast överenskommet värde

Det båtvärde vi kommit överens om, 
är det belopp vi betalar ut till dig 
vid en totalförlust. Inga avdrag eller 
nedvärderingar leder till snabb ersättning.

Utökad assistans

Vid till exempel bränslestopp, bogsering 
eller om du kanske behöver få en 
reservdel levererad, ersätts nödvändig 
assistans upp till SEK 100.000.

Det mest kompletta skyddet för din båt

Nu med allrisk.  Alla risker som till 
exempel inbrott, brand, force majeure , 
sjunkning, vatteninträngning, grundstötning 
och kollision är täckta av försäkringen.

Självrisk, inte nödvändigtvis

Du har ingen självrisk vid till exempel totalförlust, 
inbrott, brand, blixtnedslag, förlust eller skada 
under transport, förlust eller skada på personlig 
egendom eller vid kollisionskada orsakad av 
tredje part då din båt varit fast förtöjd.

Nytt för gammalt

Vi gör aldrig åldersavdrag vid delförluster 
eller delskador. Detta gör att vi slipper 
onödiga diskussioner och får därmed en 
snabb och effektiv skadehantering.
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17Boende och hemresa

Nödvändiga kostnader för boende och 
hemresa, ersättes med upp till SEK 50.000 
om båten inte kan användas eller är 
obeboelig på grund av en ersättningsbar 
skada under båtsemestern.

Marstrand · Tel. +46 303 445000 

pantaenius.se

A merikanska Chris Craft är urtypen 
av jänkarbåt: elegant, lyxig och 

rejält tilltagen. Nya Calypso 30 är inget 
undantag. Skrovet har samma vassa 
V-form som Catalina-seriens fiskebåtar 
och ska ge bra gång även i kraftig sjö. 
Inredningen är däremot lik Corsair- 
seriens eleganta öppna sportbåtar. 
Den mäter drygt nio gånger tre meter 
och rymmer tolv personer. 

Förare och två passagerare sitter i 
separata stolar. Bakom de framåtvända 

stolarna finns ett pentry och en stor 
akterbrunn med en rejäl aktersoffa och 
utfällbara soffor längs friborden. Här 
kan du även montera bord för plats åt 
ett helt middagsgäng. Bordet kan även 
monteras i fören. 

Från fören kommer du också åt 
ett utrymme som kan utrustas med 
elektrisk toalett, handfat och förvaring. 
Calypso 30 kan utrustas med dubbla 
motorer på upp till 350 hästar styck.

Vatt.se

Stor och sportig jänkare

N u ger sig Sting in i kampen om 
åretruntbrukarna och hobbyfiskarna. 

Sting 630 Fast Track är första båten ut 
i en kommande serie båtar från Sting. 
Lansering sker under sommaren 2017. 
630 Fast Track är ritad av Espen Thorup, 
norrmannen som är känd för att inte 
ligga på latsidan, men framförallt för 
att rita smarta, moderna båtar. Stor vikt 
har lagts på att anpassa båten efter 
nordiska förhållanden. 

Båten kommer vara rikt utrustad 
redan som standard, men köparen ska 
enkelt kunna anpassa båten efter egna 
behov. Inklusive en stor badplattform 
mäter båten nästan 6,5 meter. I hytten 
finns plats för sex personer och för tre 

till fyra personer att sova. Sting 630 Fast 
Track kan utrustas med Evinrude G2 på 
150 hästkrafter. Producent av Sting-
båtarna är polska Mirage, som till 50 
procent ägs av norska Nordkapp Boats 
Mer information kommer längre fram.

Sting-boats.eu

Hyttbåtspremiär från Sting

1104 2017
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Försäljning och uthyrning: Cleanboat 

www.cleanboat.se          0730-33 60 54

S venska Najad kommer snart med en 
ny 39-fotare. Nya 395 ska ersätta 

gamla 411 och kommer därför i två 
versioner, AC med aktersittbrunn och CC 
med sittbrunnen midskepps.

Med Najad 395 gör varvet en nystart 
och satsar på bättre seglingsegenskaper 
och lyxigare inredning. Välrenommerade 
konstruktionsbyrån Farr ska garantera 
att 395:an kör ifrån konkurrenterna och 
blir den bäst seglande Najaden i histori-
en. Under däck svarar Ken Freivokh för 
att lyfta inredningen till superyachtsnivå.

– Vi ska lyfta oss till minisuperyacht-
nivå, samtidigt som Najads dna med 
långfärdsperspektiv är kvar, säger 
Jörgen Ottosson, vd på Najad.

För att vara en 39-fotare blir det en 
särdeles rymlig båt. AC-versionen får 
som standard tre hytter – en förkabin 
och två mindre hytter i aktern. CC-ver-
sionen får två stora hytter i vardera stäv. 
Dessutom har båda versionerna möjlig-
het till dubbla toaletter. Najads klassiska 
längsgående pentry blir i 395:an hela tre 
meter långt.

Att segla på långfärd är fullt möjligt 
då båten kan medföra 500 liter vatten 
respektive diesel. Baspriset för en rela-
tivt välutrustad båt börjar på 2,9 miljo-

ner och tillbehörslistan är lång. Varenda 
pinal som finns på varvets större båtar 
– som generator och luftkonditionering 

– går att välja på denna minilyxyacht. – 
Vi ska vara best in class på allting, säger 
vd:n Jörgen Ottosson.

Båtnytt ser fram mot testsegling 
senare i sommar.

Najad.se

LYX OCH LÅNGFÄRD
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Garmin 721 & 721xs
Aktuellt pris, besök interboat.se

Vårens hetaste GPS-kampanj!

Vi samarbetar med:

www.interboat.se
Örebro 019-31 12 00
Luleå 0920-22 80 25

Varberg 0340-168 05
Norrköping 011-10 73 00

Begränsad antal.

Besök våra butiker eller 
handla i vår webbshop interboat.se 

till Sveriges vassaste priser.

Sveriges bästa
tillbehörsshop!

EN BURK PÅ KÖPET!
Köp en 2,5 L Hempel bottenfärg, 
så får du en 0,75 L Hempel Hard 
Racing Copper grå, på köpet.
(värde 295:-)

Används som extra slitageskydd 
i vattenlinjen och andra utsatta ytor. Art. 22978

U tbudet av jollar med bärplan fortsät-
ter att explodera. En av de senaste 

är UFO Foiler, en 50 kilo lätt katamaran 
som ska kunna seglas av alla. Den är 
också lätt att göra i ordning och smidig 
att förvara. Dessutom ska den vara 
hållbar, till skillnad från en del extrema 
tävlingsmaskiner.

Hemligheten är att bärplanen 
(som är beprövade och kommer från 
Moth-klassen) kan fällas upp under 
skrovet vid förvaring. Det gör båten lätt 
att förvara och skicka med post. UFO 

ska vara betydligt mer lättseglad än de 
temperamentsfulla Moth-båtarna, lovar 
tillverkarna. Riggen är enkel och båten 
funkar för seglare mellan 40 och 110 
kilo. Den lyfter i vindar från 5 meter per 
sekund och UFO-teamet lovar att de 
flesta kommer upp på första försöket.

Det bästa med UFO är kanske priset. 
7 600 dollar komplett, inklusive segel 
och upptagningsvagn. Beställningen gör 
du på hemsidan och sedan anländer 
båt, rigg och kärra i ett platt paket. Dock 
ej med flygpost.

Foilande båt på posten

N itra 29 är uppföljaren till Nitra 22. 
Båten byggs i Sverige och riggad 

med standardmotorer ska den komma 
upp i 100 knop enligt Marcus Friberg, 
en av personerna bakom Nitra-projektet. 
Antingen kan du köra singelmontage på 
200 till 400 hästar eller dubbla motorer 
på samma styrka. Maxbestyckningen 
blir alltså 800 hästar. I skrivande stund 
har Marcus inte hunnit provköra båten, 
men han är helt säker på att kunna 
komma upp i 100 knop. Fast det är inte 

vansinnig toppfart som är drivkraften i 
projektet, utan att göra en fritidsbåt som 
vanliga förare klarar av att hantera även 
i höga farter. När vi pratar med Marcus 
pratar han en hel del om säkerhet och 
om att utbilda alla som köper båten i 
att köra fort. Så är du intresserad av en 
familjebåt med plats för fem personer 
som kör ifrån i stort sett allt längs den 
svenska kusten är Nitra ett alternativ. 
Båtnytt återkommer med testkörning så 
fort båten är klar.

Familjeracer
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MOB+ trådlöst dödmansgrepp ökar säkerheten och ger dig 15m frihet ombord. MOB+ stoppar automatiskt båten om 
du faller i vattnet och har unikt WiMEA protokoll som säkerställer funktion. Läs mer om MOB+ på www.comstedt.se.

V ärmländska Greatline kommer med 
en ny styrpulpetbåt 230 WA, byggd 

för att klara 70 knop. Bakom skrovet 
står Geir Arnestad, norrmannen som 
tidigare ritat extrema tävlingsbåtar och 
modeller för Hydrolift, Gozzi och Windy. 
För Greatline har han ritat ett 24 graders 
djupt, stegbottnat skrov som med en 
400 hästars utombordsmotor från Mer
cury ska klara magiska 70 knop.

– Då krävs förstås att man kan köra 
båt, säger Lars Tengberg på Greatline. 
Han menar att 250 hästar blir ett van
ligare alternativ, som räcker till över 50 
knop. Men 230 WA klarar sig med bara 
130 hästar och gör då drygt 30 knop.

Tanken är att Greatline efter några 
års slumrande tillvaro ska växa. 

Den drygt sju meter långa öppna 
båten får mittkonsol, två stolar och en 

bekväm aktersoffa. Det är lätt att ta sig 
ut på badbryggan som ligger i samma 
nivå som durken. Via en liten nedgångs
lucka i styrpulpeten nås ett litet krypin 
med dubbelkoj, som Greatlines Lars 
Tengberg beskriver så här:

– Det går att trycka ned två förälska
de personer där – och en spoltoalett.

Han lovar att Greatline 230 WA ska 
bli en premiumprodukt men ändå få en 

i båtsammanhang human prislapp: från 
645 000 kronor med 130 hästar, alltså 
jämförbart med Nordkapp 705 Enduro 
Ranger med flera.

Samtidigt kommer Greatline med 
en större, öppen modell vid namn 315 
DC. Denna bygger på den tidigare walk
aroundmodellens skrov men har fått en 
ny överbyggnad. 

Greatline.se

SVENSK STYRPULPET GÖR 70 KNOP
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PÅ BÅTÄGARENS SIDA SEDAN 1938

Att köpa eller sälja en begagnad 

båt borde vara en smidig affär. 

Men det finns alltid risk för att 

fel upptäcks i efterhand. 

     Det är då du inser styrkan 

i Alandias nya garanti mot dolda fel. Den skyddar 

både köparen och säljaren mot större fel. Och bara 

Alandia Båtförsäkring ger er båda den tryggheten.

• Skydd mot dolda fel i skrov, motor, drivlina,  
 elektronik, mm.

• Ersättning för fel som kostar över 10 000 kr att reparera.

• Alandias besiktningsprotokoll för en grundligare  
 båtgranskning.

SVERIGES ENDA BÅTFÖRSÄKRING MED GARANTI MOT DOLDA FEL

GARANTIN GER DIG BLAND ANNAT:

”HEJ, JAG HAR UPPTÄCKT NÅGRA
  FEL PÅ BÅTEN JAG KÖPTE AV DIG.”  

LÄS MER PÅ WWW.ALANDIA.SE ELLER RING OSS PÅ 08 - 630 02 45.



FARTGLAD   KÖRMASKIN
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TEST Nordkapp Enduro 705 rangEr



FARTGLAD   KÖRMASKIN
Design och vassa kör egenskaper utöver det 

vanliga. Nordkapp Enduro 705 Ranger är med 
250 hästkrafter ett riktigt kraftpaket som för-
enar fartglädje med smarta sociala lösningar. 

TEXT ANNA SANDGREN FOTO MIKAEL MAHLBERG
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Trenden att bygga aluminiumbåtar med 
glasfiberinredning startades av våra finska 
grannar med Silver Boats i spetsen.  Yamarin 
hakade snabbt på med sin Cross-serie och 
följdes av Busters E-modeller och Finnmasters 

Husky-serie. Förra året gav sig Nordkapp in i aluhybrid-
kampen genom att lansera en egen serie under namnet 
Ranger. I år följer de upp framgången med sina sexmeters-
båtar genom att sjösätta två nya båtar i serien, Nordkapp 
Enduro 705 Ranger och Nordkapp Avant 705 Ranger. Bå-
tarna delar skrov och huvuddelen av inredningslösningar-
na med sportiga och högfartspotenta Nordkapp Enduro 
705 i glasfiber. Men med den, kan tyckas lilla, detaljen att 
skrovvinkeln har blivit ytterligare en grad vassare. Istället 
för redan skarpa 24 grader på plastversionen, är skrovvin-
keln nu hela 25 grader. En följd av att bygga i aluminium, 
enligt Nordkapp. Risken med skarpa skrov är att båten blir 
rank och att den dessutom kräver mer av sin förare, men 
också att den bör utrustas med trimplan för att få ut den 
optimala körglädjen och komforten. Det gäller framförallt 
om du kör i mycket vind, eller med sned belastning. Vår 
testbåt är utrustad med automatiska trimplan. 

Vi befinner oss hos Marinexpo utanför Enköping, där 
Enduro 705 Ranger ligger nyplurrad för dagen. En tunn 
isskorpa täcker fortfarande Mälarens vatten, men sol och 
vind är på vår sida och efter en snabb genomgång kastar 
vi loss. Redan vid bryggan ger Enduron ett sportigt och 
snabbt intryck. Relingar och grabbräcken i mattsvart, samt 

orange Ranger-detaljer spär på kaxigheten och ger den ett 
råare uttryck än plastversionerna. Den toppmoderna två-
taktaren, Evinrude 250 HO med direktinsprutning och 3,4 
liters V6-block, mullrar lovande. Ute ur hamnen och med 
kusten på isfronten klar, skjuter jag fram reglaget. Båten 
svarar direkt. 

Planingströskeln är snudd på obefintlig, men så är också 

 p Förarplatsen har god ergonomi, en bra vindruta som skyddar väl och en fungerande panel utan onödigt 
tjafs. 

 p Det är enkelt att kliva 
av och ombord tack vare 
ett infällt steg och rejäla 
pulpitar.
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vår båt utrustad med största motoralternativet. Sugen på 
fart och vind i håret efter en lång vinter, låter jag  Evinruden 
jobba upp sig på max. Vi forsar snart fram i en fart på över 
50 knop. Som mest kommer vi upp i 51,9 knop i Mälarens 
söta vatten. Jag drar ner något på hastigheten, trimmar in 
och prövar att göra några skarpa girar för att testa grep-
pet. Jag imponeras direkt av hur väl båten svarar, både på 
manövrar och genom att inte visa någon tendens att vilja 
sätta sig. 

Hög fart till trots är färden överraskande lugn. När vi 
saktar ner och låter loggvisaren sjunka för att pendla  mellan 
25 och 35 knop, känns det förrädiskt nog nästan som om 
vi står stilla. Det här lär också vara den hastighet som de 
flesta 705 Ranger-ägare kommer att susa fram i. Här  ligger 
den optimala marschfarten med en bränsleförbrukning 
runt 1-1,2 liter per sjömil och en ljudbild från Evinruden 
som ramar in utan att störa. Motorrekommendationerna 
ligger mellan 150 och 250 hästkrafter. För dig som gillar 
fart lär 150 hk bli för klent, aluminiumversionen väger mer 
än plastditon och skrovet är byggt för fart. Däremot ställer 
250 hk en del krav på dig som förare, även om båten visar 
sig vara ytterst förlåtande och lättkörd. Närmar man sig 
farter över 50 knop gäller det att vara aktiv, både med blick 
och ratt. 

Båten i sig är, som brukligt i Nordkapp-sammanhang, 
välbyggd och tystgående. Inget sitter löst eller skramlar 
och fartljudet från vattnet är på intet sätt störande. Det 
som skiljer testbåten, Enduro, från Avant-versionen, är att 

Enduro är utrustad med en konsol, medan Avanten har 
en vindruta som täcker en större del av båten och därför 
ger bättre skydd mot vinddrag för en större del av besätt-
ningen. Bakom konsolen sitter jag och min passagerare be-
kvämt och väl skyddade. Styrningen svarar direkt, reglaget 
är rätt placerat och stolarna bekväma. Jag har god sikt och 
störs inte av några kanter eller lister oavsett körposition. 

En skillnad från plastversionerna är också att  vindrutan 
positivt nog saknar den gröna toningen. Förarkonsolen är 
placerad något till styrbord, vilket gör passagen på babords-
sida tillräckligt bred för att man ska kunna röra sig enkelt 
ombord. På styrbordssidan finns också en smalare passage, 
men här lär den stormagade få dra ett djupt andetag för att 
obehindrat passera. I anslutning till förarplatsen leder en 
dörr in till ett separat toalettutrymme, som med fördel kan 
användas till stuv. Vår båt har en porta-potti, men det går 
också att få båten utrustad med spoltoalett.

Interiört är det delvis färgval och så klart detaljer som 
skiljer sig från glasfiberversionerna. I aktersoffan sitter tre 
vuxna bekvämt med rejäla rygg- och nackstöd. Ett bord 
med fyra infällda mugghållare trollas enkelt fram och förar- 
samt passagerarstolarna kan snurras runt för att skapa en 
matplats. I fören finns en rymlig L-soffa, som enkelt – och 
på sant Thorup-fiffigt manér – lätt görs om till en riktigt 
rymlig solbädd. Stuvfacken är riktigt stora och försed-
da med gasdämpning. I det långa facket längs med styr-
bordssidan sväljs det mesta från soldynor till packning och 
dynöverdrag. Inbyggda fenderhållare hjälper till att hålla 

 p Akterbrunnen är rymlig och med bakåtsnurrade fåtöljer får fem personer 
plats runt bordet, även om en av dem blir utan mugghållare. 

Nordkapp visar att de på 
allvar vill ta upp kampen 
i aluhybridsegmentet p Ett riktigt fartmonster. Evinruden på 250 hästar HO (high output) ger rejält 

knuff i båten. Som mest kom vi upp i 51,9 knop i Mälarens sötvatten.

 p Kapellet ligger dolt i ett fack för om pulpeten. Det går snabbt att fälla ut och det går dessutom att montera 
i olika steg, beroende på hur stor del av båten man vill täcka. 
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ordning. I aktersoffans båda hörn går dynorna att vika un-
dan för att blotta fack perfekta för att stuva undan förtöj-
ningstamparna. Under ena badplattformen finns ytterligare 
stuvfack för tampar och ankare. För dig som är ute och åker 
i ruskväder går det snabbt att trolla fram ett kapell. Det 
döljer sig under en lucka direkt framför pulpeten. För oss 
tog det mindre än två minuter att fälla upp och fästa det 
– helt klart en förbättring i både smidighet och tidsåtgång 
mot vad många liknande båtar i segmentet erbjuder. 

Långa, smala skrov och skarpa skrovvinklar gör utgångs-
modellerna 605 och 705 i glasfiber helt rätt att bygga vidare 
på. Med 705 Ranger-modellerna har Espen Thorup hittat 
rätt. Jag tycker att 705 Ranger-skrovet är hans bästa hittills, 
framförallt sett till gångegenskaper som lockar fram kör-
glädjen och bjuder på ett ovanligt bra grepp i sjön. Som 
vanligt i Thorup-sammanhang är det smart och flexibel 
planering som gäller, med en inredning som enkelt kan 
anpassas efter dagsform och agenda. 

Med de nya modellerna visar Nordkapp att de på allvar 
vill ta upp kampen i aluhybridsegmentet. Precis som 
Nordkapps båtar övriga båtar byggs Ranger-serien i en 
fabrik i Polen, vilken nu jobbar på högvarv. Efterfrågan 
på Ranger- modellerna har redan från start varit så hög att 
fabriken haft svårt att hinna med och redan nu har 2017 
års  modeller hunnit sälja över förväntan. Lyckas Nordkapp 
höja produktionstakten och samtidigt behålla kvaliteten, 
lär vi få se många Ranger-ägare åtminstone på östkusten i 
sommar. 

 t Här sitter man gärna och 
njuter av vårvärmen. Soffan 
kan enkelt göras om till 
soldäck.

HYDROLIFT  
X-22
X-22 är en serieprodu-
cerad tuffing med stegat 
skrov, redo för hög fart, har 
säkra sjöegenskaper och hög 
ergonomi. Marknadsförs som 
en skärgårdsjeep och är den 
första i X-serien. 

XO  
220
Kraftigt aluminiumskrov med 
djup V-botten och rak stäv. 
Överbyggnad/innerliner i vit 
glasfiber (som standard). Gott 
om sittplatser och stuvutrym-
men och gjord för snabba, 
bekväma färder. 

FINNMASTER  
HUSKY R7
En körglad och mångsidig 
bowrider med bra skydd för 
förare och passagerare bakom 
en hög vindruta. U-soffan 
bäddas snabbt om till soldäck. 
Sportiga köregenskaper, hög 
kvalitet och modern design. 

TRE KONKURRENTER

NORDKAPP 
ENDURO 705 
RANGER
TEKNISK INFO

Längd 7,05 meter 
Bredd 2,30 meter 
Vikt 1 350 kg (1 580 kg 
med motor) 
Rek motor 150-250 hk 
Bränsle 200 liter 
Antal personer 7 
Skrovvinkel 25 grader

TESTKÖRNINGEN

Last 2 personer 
Motor Evinrude E-tec 
250HO G2 
Maxfart knop 52 (i 
Mälaren) 
Pris 749 200 kronor

VÄRT ATT NOTERA

+ Snygg design

+ Kvalitet

+ Vassa köregenskaper 
+ Smart & flexibel 
inredning

– Relingen

OUTSPÄTT 

En båt som till fullo lever 
upp till sitt tuffa utseende. 
Vassa, pigga och samti-
digt säkra sjöegenskaper 
med en gång som 
imponerar. Smart och 
flexibel inredning, med 
gott om bekväma sitt/
solplatser, samt låsbart 
toalettutrymme.

KONTAKT

nordkapp-boats.no

FAKTA
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Varför betala mer?

Hela familjens varuhus

Vattenlinjetejp, 38 mm
87-7542

Epoxiprimer
30-623

Rollerset
36-2710

1 liter

25 meter

Bottenfärg, kopparoxidbaserad 
För västkusten.    30-600–30-607 
För östkusten.    30-630–30-638

Besök oss på biltema.se, i sociala medier  
eller i något av våra varuhus.

5990219:-

3690

Bottenfärg, biocidfri 
30-678–30-681

159:-
Från

0,75 l 149:-
Från

0,75 l

Bottenfärg för alla vatten!
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min. storlek=30mm

REGISTRERAD BÅTMÄKLARE ︱ INTERNATIONELL BÅTMÄKLARE ︱ SVERIGES MEST ANLITADE!

NU FINNS VI ÄVEN I STOCKHOLM: CHRIS KJELLBERG TEL. 0736-004415 ︱ MAIL: chris@knapemarin.se
VÄSTERÅS: GUNNAR BRANGE MAIL: gunnar@knapemarin.se 

MALMÖ/SÖDRA SVERIGE  MATS LUNDWALL MAIL: mats@knapemarin.se

SEGELBÅTAR

KÖP & SÄLJ DIN BÅT VIA OSS!

•  Båten ligger i vår marina utomhus   • •  Båten ligger i vår marina inomhus   x  Besiktning klar av auktoriserad besiktningsman

Comfortina 39 – 85  Mycket välskött båtArcona 400 – 03  2-kabin, nya segel - 2015

x Hallberg-Rassy 42F MkII – 96 Långfärdsutr, 
mkt. bra skick

Malö 43 Classic - 02, Långfärdsutrustad, 
mycket fint skick

Dehler 34 – 06 Perfekt skick, Bör ses

• x Hanse 400 - 06 3-kabin, välutrustad, 
normalskick

Linjett 40 – 02  2-kabin , Fullutrustad

Dufour 365 Grand Large – 11  2-kabin, toppskick

x Jeanneau 36i – 08  3-kabin, välutrustad, 
mkt. bra skick

• • x Malö 36 – 98 Fullutrustad, mycket bra skick

x Najad 343 – 82  Väl uppdaterad, VP D2-40 -13, 
bogprop. -15, teakdäck - 15

Maxi 909 FC – 90  Fint skick

x X-43 -04  Fullutrustad, fabriksrenoverad - 14Wasa 420 – 00 Specialbygge, fantastisk båt• x Sweden Yachts 36 – 92  Toppskick, 
rullmast

MOTORBÅTAR

Fairline Phantom 38 FB – 98  Mycket fint skick
2 x VP TAMD 370 = 740 hk

Nord West 390 FB – 04  Toppskick
2 x VP D6 350 EVC = 700 hk

• x Targa 27.1 FB mkt bra skick för sin ålder
VP D6 330 hk Få gångtimmar

Bavaria 34 Sport – 02  Välutrustad daycruiser
2 x VP KAD 44 EDC 260 = 520 hk

Fairline Phantom 46 – 05  Mycket gott skick
2 x VP D9 500 = 1000 hk

Nord West 355 FB – 00  B-version = 3-kabin  
2 x VP KAD44P-C 260 = 520 hk Välutrustad

Jeanneau Prestige  30 S Open - 07
2 x VP D3-190 = 380 hk

Nimbus 2600 – 89  Mycket bra skick
VP TAMD31 A 130 hk Stora motorn

Princess 440 – 96, 3-kabin, mycket fint skick 
2 x VP TAMD 72 EDC 430 = 860 hk

x Princess P52 -99  Normalskick
2 x VP TAMD 122P  1220 hk

Elegance 57 FB – 04  Välvårdad
2 x Man Diesel 650 = 1300 hk

Fairline Squadron 47 – 94 Fin och välutrustad 
2 x VP TAMD 122 575 1150 hk

x Nord West 370 FB – 08  Toppskick
2 x VP D4 300 EVC = 600 hk

Sealine T52 – 03 Mycket fin, 3 kabiner 
2 x Vp D12 675 hk = 1350 hk

Westline 25 Sport – 11  Fint skick, få gångtimmar
VP V.8 5,0 Gxi MPI  270 hk

WWW.KNAPEMARIN.SE

URVAL 
UR VÅRTBEGAGNADE BÅTUTBUD

URVAL 
UR VÅRTBEGAGNADE BÅTUTBUD

BOSSE KNAPE TEL. 0705-299 112  ︱ PETER ÖGREN TEL. 0723-299 114 
NICLAS PETERSSON TEL. 0723-299 113︱ EFVA WILLÉN TEL. 0709-147 573

 VÄXEL TEL. 031-69 77 50 ︱  MAIL: info@knapemarin.se
 ADRESS: Hälleflundregatan 12, 426 58 Västra Frölunda/Göteborg (Fiskebäcks Småbåtsham)

•  Båten ligger i vår marina utomhus   • •  Båten ligger i vår marina inomhus   x  Besiktning klar av auktoriserad besiktningsman

knape_marin_uppslag_Båtnytt_nr4.indd   1 2017-04-03   12:14



min. storlek=30mm

REGISTRERAD BÅTMÄKLARE ︱ INTERNATIONELL BÅTMÄKLARE ︱ SVERIGES MEST ANLITADE!

NU FINNS VI ÄVEN I STOCKHOLM: CHRIS KJELLBERG TEL. 0736-004415 ︱ MAIL: chris@knapemarin.se
VÄSTERÅS: GUNNAR BRANGE MAIL: gunnar@knapemarin.se 

MALMÖ/SÖDRA SVERIGE  MATS LUNDWALL MAIL: mats@knapemarin.se

SEGELBÅTAR

KÖP & SÄLJ DIN BÅT VIA OSS!

•  Båten ligger i vår marina utomhus   • •  Båten ligger i vår marina inomhus   x  Besiktning klar av auktoriserad besiktningsman

Comfortina 39 – 85  Mycket välskött båtArcona 400 – 03  2-kabin, nya segel - 2015

x Hallberg-Rassy 42F MkII – 96 Långfärdsutr, 
mkt. bra skick

Malö 43 Classic - 02, Långfärdsutrustad, 
mycket fint skick

Dehler 34 – 06 Perfekt skick, Bör ses

• x Hanse 400 - 06 3-kabin, välutrustad, 
normalskick

Linjett 40 – 02  2-kabin , Fullutrustad

Dufour 365 Grand Large – 11  2-kabin, toppskick

x Jeanneau 36i – 08  3-kabin, välutrustad, 
mkt. bra skick

• • x Malö 36 – 98 Fullutrustad, mycket bra skick

x Najad 343 – 82  Väl uppdaterad, VP D2-40 -13, 
bogprop. -15, teakdäck - 15

Maxi 909 FC – 90  Fint skick

x X-43 -04  Fullutrustad, fabriksrenoverad - 14Wasa 420 – 00 Specialbygge, fantastisk båt• x Sweden Yachts 36 – 92  Toppskick, 
rullmast

MOTORBÅTAR

Fairline Phantom 38 FB – 98  Mycket fint skick
2 x VP TAMD 370 = 740 hk

Nord West 390 FB – 04  Toppskick
2 x VP D6 350 EVC = 700 hk

• x Targa 27.1 FB mkt bra skick för sin ålder
VP D6 330 hk Få gångtimmar

Bavaria 34 Sport – 02  Välutrustad daycruiser
2 x VP KAD 44 EDC 260 = 520 hk

Fairline Phantom 46 – 05  Mycket gott skick
2 x VP D9 500 = 1000 hk

Nord West 355 FB – 00  B-version = 3-kabin  
2 x VP KAD44P-C 260 = 520 hk Välutrustad

Jeanneau Prestige  30 S Open - 07
2 x VP D3-190 = 380 hk

Nimbus 2600 – 89  Mycket bra skick
VP TAMD31 A 130 hk Stora motorn

Princess 440 – 96, 3-kabin, mycket fint skick 
2 x VP TAMD 72 EDC 430 = 860 hk

x Princess P52 -99  Normalskick
2 x VP TAMD 122P  1220 hk

Elegance 57 FB – 04  Välvårdad
2 x Man Diesel 650 = 1300 hk

Fairline Squadron 47 – 94 Fin och välutrustad 
2 x VP TAMD 122 575 1150 hk

x Nord West 370 FB – 08  Toppskick
2 x VP D4 300 EVC = 600 hk

Sealine T52 – 03 Mycket fin, 3 kabiner 
2 x Vp D12 675 hk = 1350 hk

Westline 25 Sport – 11  Fint skick, få gångtimmar
VP V.8 5,0 Gxi MPI  270 hk
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URVAL 
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URVAL 
UR VÅRTBEGAGNADE BÅTUTBUD

BOSSE KNAPE TEL. 0705-299 112  ︱ PETER ÖGREN TEL. 0723-299 114 
NICLAS PETERSSON TEL. 0723-299 113︱ EFVA WILLÉN TEL. 0709-147 573

 VÄXEL TEL. 031-69 77 50 ︱  MAIL: info@knapemarin.se
 ADRESS: Hälleflundregatan 12, 426 58 Västra Frölunda/Göteborg (Fiskebäcks Småbåtsham)

•  Båten ligger i vår marina utomhus   • •  Båten ligger i vår marina inomhus   x  Besiktning klar av auktoriserad besiktningsman
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KOMPAKT   FAMILJEBÅT 

Sovplatser för fyra, pentry, separat toalett, 
matplats, solbäddar och umgängesytor. Ut-

tern C77 erbjuder mycket av allt – förpackat 
i ett smidigt kompaktformat. 

TEXT ANNA SANDGREN FOTO MAX CARLGREN
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De vilar förtöjda nos mot nos vid kajen i den 
norska skärgårdsidyllen Larkollen, som en 
kärvänlig syskongest där stor skyddar liten. 
De påminner mer om små strandade leksaks-
valar än klassiska Uttrar, som vi är vana att se 

dem. För första gången ligger 2017 års nyhet Uttern C87 
och dess dryga året äldre, men mindre syskon, C77, i sjön 
tillsammans. Trots att det är C87 som är den egentliga ny-
heten, kan jag inte låt bli att kasta mig över den mindre 
 föregångaren. Personligen har jag en dragning till båtar som 
vill mycket, oavsett om det gäller fart eller funktionalitet. I 
Uttern C77:s fall handlar det framförallt om användnings-
områden, eller snarare om att försöka erbjuda så många 
funktioner som möjligt på en liten yta. Båda modellerna i 
hamnen drar till sig förbipasserandes blickar genom sin för-
hållandevis höga och bulliga design och generösa glaspar-
tier. Egenskaper som tillsammans med ett ovanligt smart 
utnyttjande av ytorna utgör själva förutsättningen för att få 
plats med både sovavdelning, separat toalett, dinett, pentry 
och en rymlig förarplats på bara 7,76 x 2,85 meter.

Jag tar klivet ombord via styrbordssidan. Här leder ett 
relativt smalt skarndäck vidare upp till fördäck. Passagen 
föröver är trygg tack vare många och rejäla grabbräcken. 
Durken är omsorgsfullt halkskyddad och friborden höga. 
Längst fram väntar en lika rejäl pulpit. Själva stäven är hög. 
Det lär inte vara helt enkelt att kliva av och ombord på 
 båten den här vägen om du väljer någon av skärgårdens alla 
klipphällar för tilläggning, ett problem som dock lätt kan 

lösas med en stävstege. För den som gillar solbadande och 
har tur med vädret erbjuder fördäcket en härlig plats att 
vistas på även vid stillaliggande. Det går att köpa till dynor, 
för att förvandla delar av ytan till solbäddar.

Några raska kliv akteröver och jag konstaterar direkt att 
man tänkt till när det gäller dispositionen av  akterbrunnen. 
Förlängd badplattform ingår som standard och ger en 

 p Du sitter/står högt och kör. Sikten är god tack vare alla rutor. En mörk instrumentbräda gör att vi slipper 
onödigt blänk. Körställningen får godkänt, men dispositionen av instrumenten är något rörig. 

 p Utseendet kan ta ett tag 
att vänja sig vid för den som 
gillar slanka linjer.
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 känsla av ”storbåt”, samt underlättar bland annat för den 
som vill ta ett bad eller ska fånga en boj. Passagen mellan 
badplattform och sittbrunn är bred och det är överlag lätt 
att förflytta sig ombord. Aktersoffan har försetts med ett 
ryggstöd som går att fälla i olika nivåer. Det går också att 
som tillval bygga ut soffan åt babord, så den bildar ett L.

I helt nedfällt läge och med bordet som iläggsskiva för-
vandlas soffan till ännu en rymlig solbädd. I uppfällt läge 
utgör den en del av den yttre matplatsen. För här finns 
måltidsplatser både för solsken och ruskväder. Inne i hytten 
väntar på babords sida en sofa som ger plats för fyra per-
soner runt matbordet, eller byggas om till en extra koj. På 
motsatt sida finns ett pentry med vask och kran och kan ut-
rustas med kyl och spis. Stora fönster och en bred glasdörr 
ut mot aktern, i kombination med en stor taklucka, som 
tyvärr inte ingår i standardutrustningen, gör båten ljus och 
bidrar till en känsla av rymd. I fören ryms en dubbelkoj 
med gott om ljusinsläpp och ett separat toalett utrymme, 
även det försett med fönster och öppningsbar ventil. Under 
hytten finns dessutom en stickkoj.

Uttern C77 delar skrov med Quicksilver Activ 755 
Weekend, men har fått sin inredning anpassad efter skan-
dinaviska förhållanden. Den ljusa och öppna hytten bjuder 
på höjd nog även för den resliga. Förarplatsen är placerad 
till styrbord och har försetts med en mörk instrumentbräda 
för att undvika solblänk. Här finns en inbyggd 9-tums gps 
från Simrad och en mängd instrument. Det är snudd på att 
det blir rörigt, men efter en snabb navigering av placering 

och funktioner, så är jag med på noterna och kastar loss. 
Ett enkelt handgrepp och jag har justerat förarstolen och 
den ställbara ratten enligt mina egna önskemål. Jag väljer, 
som jag nästan alltid gör, att halvstå och köra. Sikten är god 
runt om och jag har inga problem att manövrera ut ur den 
lilla hamnen, trots att havet ligger på och orsakar både vå-
gor och envisa sidvindar. Precis som trenden nu varit några 
år, följer också Uttern med i strömmen att förse sina – i 
sammanhanget något större – båtar med utombordare. På 
vår testbåt sitter det största utombordaralternativet, en 300 
hästars Verado från Mercury. Minsta motoralternativet är 
175 hästkrafter.  Det går också att få båten utrustad med 
inombordare. Här kan du välja mellan Mercury Mercruiser 
inombordare 4.5 bensin från 200 till 250 hästkrafter eller 
Mercury dieselinombordare 2.0 L på 170 hk. 

Det blåser en hel del och saltvattnet som skvätter upp 

 t C77 är en stor liten båt 
tack vare sin flexibla inred-
ning. Dinetten kan göras om 
så att de främre stolarna 
vinklas i färdriktningen, samt 
bäddas till en extra koj. 

Personligen har jag en 
dragning till båtar som 
vill mycket, oavsett 
om det gäller fart eller 
funktionalitet.

 p Uttern C77 vill mycket på liten yta – och lyckas till stor del. Tack vara flexibla lösningar och väldisponerade ytor ryms här sovplatser för fyra, pentry, separat 
toalett, inre och yttre matplatser, samt möjlighet att bädda upp för soldyrkaren.
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på vindrutan bildar störande ränder. Men även här har 
konstruktörerna tänkt till och försett båten med vindrute
torkare med spolning redan som standard. Jag noterar ock
så att flera av rutorna är öppningsbara och att det i båten 
finns gardiner, även det som standard. 

C77 kommer upp i plan på några sekunder. Med tanke 
på båtens höjd och relativt höga förskepp blir jag positivt 
överraskad av att stäven inte pekar upp på ett sätt som 
skymmer sikten. Istället plöjer båten på nästan som på räls. 
Känslan av tryggt ånglok fortsätter även i kurvorna. Nu ska 
sägas att 300 hästar ger båten en rejäl skjuts framåt och så 
klart bidrar till den snabba accelerationen och den korta 
planingströskeln, men kollegor som kört C77 även med 
250hästaren menar att beteendet är detsamma. Då jag bara 
testkört med 300 hästar kan jag egentligen mest gissa mig 
till att 250 hästar räcker gott för båtens storlek och för att 
göra körningen tillräckligt kul och därmed ett klokare val. 

Ser man till tillverkarens bränslemätningar får jag vat-
ten på min kvarn. Vår testbåt har en marschfart på 29 knop 
och då ett varvtal på 5 500, samt en bränsleförbrukning på 
2,42 l/nm. Med en Verado på 250 hästkrafter ligger varvta
let vid 29 knop på samma nivå, men bränsleförbrukningen 
är lägre och hamnar runt 2,20 l/nm. Däremot får man nöja 
sig med en maxfart på 35 knop, då ligger bränsleåtgången 
på 2,82 l/nm. Med 300 pigga hästar får jag upp dagens 
testbåt i drygt 38 knop. Då är förbrukningen runt 2,86 liter 
och varvtalet ligger på 6 450. 

För dig som vill ha en kompakt familjebåt med semester
möjlighet, redo för äventyr en stor del av året och inte vill 
släpa runt på onödigt med tomutrymme, är det här en 
både smart och trygg båt till ett rimligt pris. Vill du åka 
kallare årstider gör du klokt i att köpa till en värmare. 

 p Uttern C77 har försetts med separat spoltoalett i låsbart utrymme som har 
öpningsbar ventil. 

 p I kabinen finns plats för två vuxna att sova. Den känns mindre trång tack 
vare många ventiler och fönster. 

GALIA  
750 HT
Det polska varvets kabinbåt är 
till formerna och utrymmen lik 
Uttern. Dinett på babords-
sidan, förarplats och pentry 
på styrbordssidan. Toaletten 
ligger dock uppe i salongen, 
i aktern. Endast utombordare 
på hela 2 x 175 hästkrafter.

ASKELADDEN  
P77 WEEKENDER
Askeladdens P-serie 
med kabinbåtar har blivit 
populära. P77 är den största 
och har precis som de övriga 
modellerna fokus på bekvämt 
fiske. Akterdäcket är stort och 
här går det att välja en yttre 
styrplats.

JEANNEAU  
MERRY FISHER 795
De franska Merry Fisher-bå-
tarna är mer till för familjese-
mester än fiske. Kabinen är 
stor och däcket litet --- men 
välmöblerat med soffor och 
fällbara bänkar. Med 200 häs-
tar är detta ingen fartmaskin, 
men ska så heller ej vara.

TRE KONKURRENTER

UTTERN  
C77
TEKNISK INFO

Längd 7,76 meter
Bredd 2,85 meter
Vikt 2 218 kilo 
Rek. motor 175-300 hk 
(inombordare finns som 
alternativ)
Bränsle 300 liter
Färskvatten 80 liter
Antal personer 9
Sovplatser 4 

TESTKÖRNINGEN

Last 1 person
Motor F 300 XL Verado 
Maxfart 38 knop 
Pris 735 880 kronor + 
101 950 (för Premium 
Edition)

I KORTHET

+ Smart planerad

+ Flexibel inredning

+ Säkerheten

+ Möjlighet att välja 
utom- eller inombordare

– Utseendet

– Kräver en hel del 
hästkrafter för att ge rolig 
körning

OUTSPÄTT 

Uttern C77 är en 
flexibel båt för dig som 
vill ha mycket av allt -- i 
kompaktformat. Du kan 
välja mellan utom- eller 
inombordare. Här ryms 
sovplatser för fyra, 
pentry, separat toalett, 
solbäddar och generösa 
umgängesytor. Utseendet 
kan ta ett tag att vänja 
sig vid för den som gillar 
slanka linjer. 

INFO 

uttern.com

FAKTA
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RADAR & PLOTTER
3G-radar med lång räckvidd och mycket 
bra målseparation inklusive en suverän 

plotter Vulcan med 9” pekskärm. 

5607-1984 (24990 kr)
22990 kr

UPPDATERA
Uppdatera till en hydraulstyrning som ger dig en bekvämare, säkrare och stabilare körning.  

Med en plotter ombord får du GPS och sjökort i samma produkt, ger dig en bra backup till dina papperskort.  
Välkommen in till butik eller www.hjertmans.se 

Bärbar VHF ICOM
Modell IC-M25E. Flyter, 
blinkar i vatten. Lev inkl laddare

Färgekolod echo 301
3,5” display. Perfekt för att hitta 
fisk. Lev inkl aktergivare

VHF Lowrance Link-5
Med DSC-D. Tydlig vattentät 
display. För 12V 

5631-25 (1990 kr)
1590 kr

7608-645 (6290 kr)
5290 kr

Max 75 hk 

Hydraulstyrning Hydrodrive. LättmonteradMax 120 hk

Hydraulstyrnig Baystar
För motor max 150hk
Komplett paket i hög kvalité.   

7609-75 (3190 kr)
2890 kr

5632-788 (1690 kr)
1390 kr

7609-115 (3995 kr)
3790 kr

7” PLOTTER
Garmin 721 och 721xs. Pekskärm,  

WiFi, snabb GPS-uppdatering, seglings-
funktioner, förberedd för radar mm. 

5632-7210 (9590 kr)
5990 kr

5632-7211 (10490 kr)
6590kr

5632-6301 (1990 kr)
990kr

Ekolod



Bäst i klassen!
Nya Evinrude G2 150 - 200

Från 159.900:-

STING 610 BR Från 359.900:-
inkl. E-TEC 115hk

Enduro 605
Från 339.900 inkl. Evinrude E-TEC 115



NEDCABBAT  
FÖR ÅRET RUNT

Arronets nya bowrider är en stryktålig båt 
för den som vill utforska skärgården året 

runt. Kvaliteten är hög – liksom priset.
TEXT OCH FOTO MIKAEL MAHLBERG
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Arronets hyttbåtar brukar vinna våra jäm-
förande tester, så det är med högt ställda för-
väntningar jag hoppar i deras senaste öppna 
båt i Nacka strand utanför Stockholm.

Termometern visar sju grader, det blåser 
12 meter per sekund och trots att jag tagit på mig dubbla 
långkalsonger under sjöstället är det med viss avundsjuka 
jag ser båtförsäljarna sticka iväg med dagens fotobåt, en 
täckt hyttbåt med värmare.

Lyckligtvis är avundsjukan obefogad.
Arronets öppna 20 5 SPO visar sig vara en så skyddad 

öppen båt som det bara är möjligt. SPO betyder lustigt nog 
Styrpulpet Olsson - efter den förste kunden som ville ha en 
stor skyddande ruta med dörr emellan. Så långt är det här 
en vanlig bowrider, lik tiotals andra konkurrenter.

Den stora skillnaden märks när jag backat ut ur  hamnen 
och sätter av i 20 knop, över fjärden. Fartvinden yr runt ru-
torna, men bakom det höga panoramaglaset sitter jag bra 
skyddad och med perfekt sikt. Till skillnad från många an-
dra tillverkare har Arronet vågat bygga en riktigt hög ruta 
som sträcker sig akterut och därmed skyddar föraren även 
från sidovinden. Sikten är utmärkt genom rutorna, som 
saknar stolpar i hörnen. Istället är glasskivorna limmade 
kant i kant, något Arronet börjat med de senaste åren och 
som minimerar döda vinklar.

Till förbrunnen leder en skjutdörr som glider på en 
plastskena. Den stannar i öppet läge och riskerar aldrig att 
slå igen på fingrarna, vilket en vanlig svängdörr gör. Dess-

utom är den lätt att stänga från förarplats – bra om du är 
ensam ombord i hård vind och ogärna släpper ratten.

Med kapellet uppe blir Arronet 20 5 SPO nästan lika 
skyddad som varvets hyttbåtar. Vindrutan och dörren 
 bildar ett vattentätt skott mot förbrunnen, och de sjö-
ar som stänker in över sittbrunnen rinner ut genom den 
 förliga självlänsen. Durken i aktern förblir torr, det går allt-

 p Arronets 20-fotsskrov är 
relativt flackt, och därmed 
stabilt och lastvilligt. Sjö-
egenskaperna är trygga.

 p Den höga rutramen ger ett utmärkt vindskydd för föraren och passageraren i stolarna.
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så att ställa väskor och matkassar här utan risk att en brott
sjö förstör innehållet.

Inredningen bakom vindrutorna består av enbart sitt-
möbler: Två stolar och en aktersoffa. Här finns ingen möj
lighet att bädda ned soffan till en solbädd, som i några 
av konkurrenterna. Arronet är helt enkelt en båt att åka 
bekvämt i, punkt.

Därför passar Arronet 20 5 SPO den som vill ta sig ut 
till skärgården i busväder, året om. Värmare går att monte
ra och då blir det vardagsrumstemperatur under kapellet, 

 p De döda vinklarna är få, eftersom hörnstolpar saknas. Rutorna är istället 
limmade kant i kant, en teknik Arronet är ensamma om.

 p Sittbrunnens möblemang är enkelt och gjort för transport snarare än sol 
och bad.

Arronet 20 5 SPO passar 
den som vill ta sig ut till 
skärgården året om

 p Skjutdörren till förbrunnen är smidig och säker, eftersom den aldrig kan 
slå igen på fingrarna. Smart!

 p Handskfacket på passagerarplats är stort och locket kan bli ett bord, som 
dock är i rangligaste laget.

 oavsett väderlek utanför. Kapellet rullas någorlunda smi
digt upp runt targabågen när det inte används.

Stuvutrymmen finns i aktersoffan, men också i förtoften 
samt i de lådor som stolarna står på. Tyvärr är öppningarna 
i lådorna alldeles för små och det blir svårt att få in pinaler 
större än en handväska. En annan miss är att aktersoffans 
lock inte hålls uppe i öppnat läge för att kudden tar emot. 
Det här är ett fel som alla båttillverkare utom Yamarin och 
Finnmaster gör. Att rota i stuvfacket och samtidigt tvingas 
hålla upp locket är irriterande. Här behövs en gasdämpare, 
eller så borde kudden fasas ur så att luckan går att öppna 
ordentligt!

Men förutom dessa småmissar är Arronet en välbyggd 
båt. När vi rundar Lidingö och möter den krabba motsjön 
på Askrikefjärden står jag på för fullt, i trygg förvissning 
om att allt håller: varenda pinal, från grabbräcken till targa
båge, är fastsvetsade på båten.

Bakpå hänger en 200hästare, max motorstyrka. Pla
ningströskeln är minimal, båten är närmast övermotorise
rad. Med fören upptrimmad och gasen i botten flyger jag 
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 p Arronets egen drickahållare visar varvets känsla för detaljer.

 p Knapar och räcken liksom targabåge är fastsvetsade i skrovet. Här finns 
inga skruvar eller popnitar som kan släppa eller gå sönder.

 p Fördäck är relativt litet, men en bra plats att fiska från. Hajfenan är, som 
mycket annat, extrautrustning.

ALUKIN  
DP 650
Alukins bowrider är mycket lik, 
men har något sämre sikt från 
förarplats. I övrigt en stabil 
båt med hög kvalitet. Något 
billigare.

ANYTEC  
622 SPD
En sportigare, mer körglad båt 
vars kantiga, karakteristiska 
design väcker uppmärksam-
het. Skrovet är vassare och 
klyver sjön fint, men det ger 
också en trängre inredning.

ALUCRAFT  
20 DP
V-bottnad och rena racing-
känslan jämfört med Arronets 
lättkörda laståsna. Men också 
mer vinglig i högre farter, och 
mer känslig för last. Välbyggd, 
i Finland.

TRE KONKURRENTER

ARRONET  
20 5 SPO
TEKNISK INFO

Längd 6,47 m
Bredd 2,40 m
Vikt 950 kg
Motor 115-200 hk
Bränsle 157 liter
Last 8 personer
Pris från 498 000 kr 
med Suzuki 200 hk

TESTKÖRNINGEN

Motor Suzuki 200 hk
Last 1 person
Fart 44 knop

VÄRT ATT NOTERA

+ Kvalitet

+ Bästa tänkbara 
vindskydd

–  Stuvfacksluckorna slår 
igen på fingrarna

OUTSPÄTT

Solid öppen båt för 
persontransport året runt. 
Välbyggd utan direkta 
blottor, med en prislapp 
som är lika hög som 
kvaliteten.

KONTAKT

arronet.se
marinmaklarna.se

FAKTA

En 150-hästare 
och toppfart på 
cirka 35 knop 
räcker gott

fram över vågorna i 44 knop. En 150-hästare och toppfart 
på cirka 35 knop räcker gott på den här typen av båt. Skro-
vet är relativt flackt i aktern, därmed lastvilligt men inte det 
vassaste i sjön. Inomskärssjön är dock inga problem, den 
vassa stäven klyver vågorna och knappt en droppe stänker 
in över sittbrunnen. Förskeppet och steg listerna slår bort 
den mesta sjön.

En timme senare angör jag bryggan i Nacka strand, 
utan att känna mig det minsta sönderblåst. Arronet har 
som vanligt byggt en praktisk båt utan direkta blottor – och 
som vanligt satt en prislapp därefter. Standardutrustningen 
är mager – varken trimplan, kapell, dynor i aktersoffan eller 
ens skjutbara underreden till stolarna ingår – och för att få 
en användbar båt måste du lägga till minst 50 000 kronor 
i extrautrustning. Vår testbåt kostar 600 000 kronor,  nöjer 
du dig med 150 hästar börjar priserna på cirka 465 000 
 kronor. 

34 04 2017

TEST ARRONET 20 5 SPO



B O AT S  F R O M  S E LVA

Mer information om Karnicbåtar 
får du hos våra Flagship Store:

Båtakuten AB, Ringön - Göteborg, 031-50 84 45

Nordic Yachts AB, Bullandö Marina - Värmdö, 08-570 225 50

Mer om Selva och Karnic hittar du på www.selvamarine.se



SNABB, SMART   & SPORTIG
Leader 30 är en tiometers välplanerad sällskapsbåt som 
gjord för fartfyllda färder och övernattningar för familjen 
eller två par. Vi testar den i ett Medelhav på bushumör 
och konstaterar att Jeanneau lyckats skapa en modern 
sportkabinbåt med riktigt roliga köregenskaper.
TEXT ANNA SANDGREN FOTO MAX CARLGREN

36 04 2017

TEST JEANNEAu LEadEr 30
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Vi är i Cannes för att under två intensiva 
dagar testköra franska jätten Jeanneaus ny-
heter inför säsongen 2017. Vid bryggan 
 samsas tre flaggskepp från Prestige-serien i 
 storleken 65 – 68 fot, med minstingarna i 

Cap Camarat- serien och två modeller från Leader på 30 
och 33 fot. Jeanneau firar 60 år och sprutar ur sig olika 
modeller i en hastighet som ska göra dem redo att erövra 
också de delar av världen där de ännu inte är representera-
de. Det märks på bryggan. Här konkurrerar bland annat 
australienska, amerikanska, tyska, ryska, polska, spanska 
journalister med oss om att få kasta loss med nyheterna. 
Vi är snabba och tar plats bakom ratten på en av de, sett 
till antalet fot och prislapp, mer modesta båtarna; Leader 
30. Jeanneaus ledning har tidigare stolt påpekat för oss att 
koncernen ska erbjuda en båt för alla olika kunder och 
prislappar – från små, billigare instegsbåtar till superlyx. 
Leader 30 är  enligt Jeanneaus sätt att se på saken, en typisk 
instegsbåt och  skapad för att locka den yngre generationens 
båtägare. Att kabinbåtar tilltalar den svenska konsumenten 
vet vi sedan länge. Jeanneau har idag tre olika modeller 
i kabinbåts klassen: Velasco, NC och Leader. Vår testbåt 
 Leader 30 är den minsta i klassen, tätt följd av årets andra 
nyhet Leader 33.

För designen står Michael Peters och Garroni tillsam-
mans med Jeanneau. Målet har varit att skapa en sportig 
båt för familjen, eller för paret som gärna tar ut vänner 
över dagen. Sett till inredning vill man dock mer, för här 

har man tänkt ett extra varv kring hur kvadratmetrarna 
 förvaltas. På en längd av tio meter ryms en stor C-formad 
aktersoffa, ett uppfällbart bord med plats för 6-8 personer 
och en kommod med ho och kylskåpsmöjlighet. Ryggstö-
det i soffan kan vinklas om, vilket gör att du lätt kan  välja 
en inredningslösning som passar för dagen, antigen en stor 
solbädd, en soffa för middagar, eller en lösning som funge-
rar som passagerarplats vid färd. Badplattformen är stor för 
att vara på en båt i 30-fotsklassen och har både en infälld 
badstege och två mugghållare. Det är tydligt att designtea-
met tänker sig badplattformen som en viktig förlängning 
av båten vid stillaliggande, men framförallt utgör den en 
bra plats att hoppa ombord på båten via (om du förtöjer 
med aktern till).  Det finns också gott om förvaringsutrym-
men i durken under matbordet, samt under sofforna. Att ta 

 t Väldisponerad instru-
mentbräda, bekväm stol och 
skönt reglage samt god sikt 
väntar föraren av Leader 30.

Det starkaste kortet sitter i båtens 
pigga köregenskaper

 p Leader 30 är en både 
rolig och enkel båt att köra. 
Bilden är från tidig morgon 
då havet fortfarande låg 
stilla. 
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sig upp på däck går lätt via infällda steg och en hyfsat bred 
passage. Vår testbåt hade inte med sig soldynor till fördäck, 
men med dynorna på plats, lär det här vara en härlig plats 
för två vuxna att njuta av solen. En rejäl pulpit och ett högt 
räckte borgar för säkerheten. 

Under däck väntar en rejäl dinett, med U-formad soffa 
och ett stort bord. Här sitter man gärna under kylslagna 
 dagar och kvällar. När det är dags att sova och man är fler 
än två i båten, är det snabbt gjort att bädda om till en 
 dubbelkoj. En fiffig detalj är skjutdörren, som helt döljs i 
skottet och som kan dras fram för att förvandla  utrymmet 
till en egen och mer ostörd kabin. Här finns gott om ljus-
insläpp och de ljusa textilierna gör att båten invändigt 
känns luftig och större än sina 30 fot. På babordssidan finns 
ytterligare en kabin med sovplatser för två vuxna och bra 

 p Föröver väntar en dinett, som kan förvandlas till en dubbelkoj. En skjutdörr 
gör att även detta utrymme kan bli en privat kabin nattetid.

 p Jeanneau vill med Leader erbjuda en prisvärd båt, utan att ge avkall på 
kvalitet, som trä- och aluminiumdetaljer. Toaletten är låsbar och ljus.

 p De inre ytorna är noga disponerade. Spisen är placerad till babord och ho 
samt förvaring finns på styrbords sida.

 p Aktersoffan går enkelt att göras om till solbädd, men också till matplats. 
Ryggstöden kan vinklas åt olika håll alltefter aktuellt behov.

 p Badplattformen är bred för att vara på en 30-fotsbåt. Den har infälld 
badstege och mugghållare och skapad som ett extra socialt utrymmme.

med förvaring. Även här dominerar det ljusa och luftiga 
 intrycket. På styrbords sida, strax framför nedgången, är en 
diskho med rinnande vatten och stor bänk placerade. Här 
finns också skåp och lådor med bra förvaring. För om disk- 
och porslinsregionen ligger toaletten med  träinredning, 
dusch och handfat. Takhöjden får godkänt och ventiler bi-
drar till ljuset. Spisen är placerad på styrbordssidan.

Trimplan är extratillbehör. På min fråga varför de inte 
ingår som standard, svarar Jeanneaus representant med ett 
leende att köparna inte kör fort, utan bara cruisar långsamt 
och därför inte behöver trimplan. Jag håller inte med. De 
behövs, framförallt om man som idag, kör i något mer vind 
och framförallt i grov sidsjö. 

Jag bänkar mig i den bekväma förarstolen och ställer 
enkelt in den efter mina önskemål. Solen strålar över 
Medel havet idag och vi väljer att köra med större delen 
av det skyddande kapellet borttaget. Det gör att sikten vid 
halvstående position är god, men att jag samtidigt också 
blir utsatt för vind och vattenstänk. Det blåser friskt och 
jag kör båten delvis på ett sätt som en genomsnittlig ägare 
av  Leader 30 förmodligen inte kommer att göra. Det vill 
säga i maxfart också i den höga motsjön, så det är med ett 
rejält vindrufs i håret som jag sänker hastigheten och kon-
staterar att det här är en riktigt rolig båt att köra fort med. 
När jag sitter ner hamnar rutramen dock mitt i ögonhöjd 
och skymmer delvis sikten. Vindrutan är låg för att ge ett 
sportigt intryck, men det hade varit bättre både för sikt 
och skydd om den gjordes någon decimeter högre. Solen 
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 t Leader 30 är den minsta, 
men också den enda 
öppna modellen i serien från 
Leader, som består av 33, 
36, 40 och 46.

SEA RAY  
305 SUNDANCER
En smart planerad båt för 
paret eller familjen som gillar 
att glida genom skärgården 
och gärna stannar någon natt 
ombord. Ombonad inredning, 
sovplatser för fyra samt bra 
pentry. Något av en klassiker.

GREATLINE  
315 DC 
Visserligen inte ute på 
marknaden ännu, men snart 
på gång är svenska 9,6 meter 
långa DC:n från Greatline. Ett 
lyxigare alternativ för dig som 
vill ha en öppen dagtursbåt 
med fartpotential och komfort.

NIMBUS  
305 DROPHEAD
Också ett svenskt alternativ, 
men i en något högre pris
klass  men med samma 
smarta koncept. 305 Drop
head levereras med en smart 
kapellösning och sovkomfort 
för upp till sex personer.

TRE KONKURRENTER

JEANNEAU  
LEADER 30
TEKNISK INFO

Längd 9,23 meter
Bredd 2,89 meter
Vikt 3 702 kg
Rek motor Volvo D4
260ZD/D4300ZD eller 
Mercruiser 6,2 l, 8,2 l 
eller 2 x 4,5 l 
Bränsletank 300 liter
Vattentank 100 liter
Antal personer 9
Sovplatser 2+2

TESTKÖRNINGEN

Last Tre personer
Motor Volvo D4300ZD
Max fart 32 knop
Pris ca 2 miljoner

VÄRT ATT NOTERA 

+ Sportig

+ Rymlig

+ Social

– Finish i detaljer

– Sikten med kapellet på

OUTSPÄTT

Leader 30 är  Jeanneas 
nya minsting i Leader
klassen. En sportig 
30fotare som bjuder på 
fartkapacitet och mycket 
körglädje, men också 
smart utnyttjade ytor för 
sociala aktiviteter och 
två separata kabiner för 
övernattning.

INFO 

Jeanneau.com

FAKTA

flödar för fullt och gör att jag störst lite av reflektionerna 
i  instrumenten. Instrumentbrädan är annars snyggt upp
städad och innehåller de viktigaste instrumenten. 

Leader 30 kommer med olika motoralternativ. Volvo 
D4 diesel är standard och det går att välja mellan 260 
 eller 300 hästkrafter. Det går även att få den utrustad 
med  Mercruiser 6,2 liter (350 hk), 8,2 liter (380 hk) eller 
med dubbla maskiner, det vill säga 2 x 4,5 liter V6:or. Vi 
 kommer med D4 300 som mest upp i 31 knop. Då drar 
båten cirka 1,9 liter per sjömil. Marschfart ligger runt 2324 
knop.  Förbrukningen är då cirka 1,7 liter per sjömil. 

Planingströskeln finns där, men med 300 hästar – en 
motorstyrka som känns helt rätt för båten – är den över
vunnen på mindre än fem sekunder. Det härliga är att 
 båten behåller planingen längre än förväntat. Köregen
skaperna är sportiga och båten snabb att följa rattutslag. I 
skarpa girar beter den sig tryggt och utan att orsaka mina 
medpassagerare några orosrynkor. Det slår något i mot
sjön, men förvånansvärt få saker sitter löst eller ger ifrån 
sig  irriterande skrammel. 

Jeanneau har lyckats skapa en modern 30fotare med 
plats nog för par eller en grupp på mellan sex och åtta per
soner att njuta en dag på havet, samtidigt som det finns 
komfort och utrymme nog för fyra vuxna att i två separata 
sovkabiner stanna ute över en helg. Här ryms det mesta 
man behöver, såväl för matlagning som solbadande och 
 social samvaro. Men det starkaste kortet sitter i båtens 
 pigga  köregenskaper.  
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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
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GROVARBETARE 
UTAN FINLIR

Gemi 625 CC sägs i reklamen vara idealisk 
både för familjen på söndagsutflykt och för 
fritidsfiskaren. I själva verket är det här en 
grovhuggen arbetsbåt.
TEXT OCH FOTO MIKAEL MAHLBERG
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Vårens första blommor svajar i den hårda 
blåsten när vi sjösätter Gemi 625 CC för 
test utanför Lidingö. Den enda andra far
kost som trotsar Stora Värtans vita gäss är en 
överlastad motorpråm, som långsamt släpar 

sig fram över fjärden.
Det sällskapet passar bra, för Gemi 625 CC är – trots 

storleksskillnaden – också en rejäl arbetsbåt. Aluminium
skrovet är visserligen med vit målarfärg kamouflerat till en 
civil kostym, men den tjocka skrovplåten sviktar inte en 
nanomillimeter när jag bankar på det med knuten näve. 
Knaparna är helsvetsade och grova.

Inredningen är enkel och gjord för att hålla. Bakom 
styrkonsolen finns två stolar och i aktern en soffa med för
varing i. Det finns också en toft i fören och en liten bänk 
framför förarkonsolen. Vad som verkligen imponerar är ut
rymmet på däck. Förskeppet är utlagt och det ger en stor 
durkyta framför styrpulpeten där virke, verktyg eller vad 
man nu behöver frakta ryms. Båten är 220 centimeter bred 
men här i fören känns den större, eftersom skrovsidorna är 
i enkelplåt – möjligt då båten är över sex meter lång och 
därmed inte behöver vara osänkbar.

Klokt nog har Gemi satsat på ett måttligt Vbottnat 
skrov, 13 grader i aktern, och ett ganska runt förskepp. Det 
ger stabilitet. Båten rör sig knappt när jag går från babord 
till styrbord och tål därmed att lastas.

I aktern sitter en 115hästars Hondamotor. Båten går 
att köpas med 60 upp till 150 hästkrafter, men båten krä
ver minst 115 hästar. Gångläget är bra och plant, men att 
trimma upp nosen är svårt. Med en lättare motor går båten 
troligen på näsan. Med tre personer ombord planar Gemi 
625 CC upp direkt och toppar nästan 35 knop – alltså fullt 
godkänt. På vägen ut mot skärgården stöter det visserli
gen, men det går ändå bättre än vad jag väntat mig av det 
platta skrovet. Hemligheten är att den vassa stäven klyver 
vågorna.

 p V-vinkeln i aktern är bara 
13 grader, men skrovet går 
ändå relativt mjukt.

 p Förarplatsen rymmer en rejäl navigator. Vi önskar oss ett fack för mobil och småprylar. Den stora mitt-
pulpeten skyddar bra mot fartvinden.
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Vi kör från Lidingö ut mot Vaxholm där jag hoppar av 
på en fyr (förlåt Sjöfartsverket!) för att ta bilder. Vågorna 
piskar mot fyrtornet och manövern hade knappast funkat 
med en plastbåt. Trots att skeppare John gör sitt bästa slår 
förskeppet mot betonkassunen när jag hoppar. Katastrof, 
om skrovet varit gjort av gelcoat. Nu blir det knappt en 
repa i den kraftiga alustäven.

Efter en serie bilder från fyrtornet åker vi vidare för att 
ta mysigare bilder på Storholmen, en liten ö där 250 fa-
miljer bor året runt och den enda vägen in till Stockholm 
går över vattnet. Gemi 625 CC tjusar direkt de nyfikna 

 p Det stora, rymliga förskeppet är en dröm för den som behöver lasta virke, cementsäckar eller varför inte nya utemöbler till sommarstugan. 

Med tre personer ombord 
planar vi upp direkt och 
toppar nästan 35 knop

 p Gemi är populär bland fiskare i Norge. Vår testbåt hade massvis med 
inbyggda spöhållare – och fler går att få. Varvet i Litauen bygger flexibelt.

 p Stuvfack finns i lådan framför pulpeten och i aktersoffan. Tyvärr hålls facken inte uppe med dynorna på – 
en vanlig men irriterande miss.
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 öborna: Det tjocka skrovet som kan bryta isen och den 
räfflade aludurken passar den som vill ta sig till jobbet en 
frostig novembertisdag.

Däremot tror jag att Gemi får svårt att locka fritidsbåts
folket. Inredningen är spartansk och utförandet grovt. För-
klaringen är att Gemibåtarna, som ritas i Norge och byggs i 
Litauen, från början såldes till norska fiskecampingar. Den 
grovhuggna inredningen är förstås perfekt för det hårda 
livet som hyrbåt, men väl enkel jämfört med mer sofistike-
rade modeller från Arronet, Anytec, Alucraft och allt vad 
de heter.

Denna enkelhet avspeglar sig också i en låg prislapp. 
Testbåten med 115-hästare kostar 329 000 kronor. Det är 
100 000 kronor mindre än en svensk konkurrent i samma 
storlek. För den som söker en oöm arbetsbåt i det mindre 
formatet är Gemi 625 CC alltså ett prisvärt val. 

 t Vår testbåt är vitmålad, 
men 625 CC går att få 
i andra färger eller helt 
omålad. Rejäl targabåge är 
bra för sökarljus, elektronik 
eller spöhållare.

ARRONET  
20 5 SP
Arronets öppna 20-fotare är 
snyggare byggd och har fler 
finesser, men är inte lika rym-
lig i förskeppet och därmed 
mindre lasttålig. Dessutom 
dyrare.

ALUKIN  
SP650
Samma som ovan: Alukins 
modell är lite mer välputsad 
med sportigare skrov, och 
ett högre pris. Specialvariant 
finns för sportfiskare. Gör 40 
knop med 175 hästar. 

FASTER  
625 CC
Finska Faster gör aluminium-
båtar med pulpeter i plast. 
Tack vare att skroven saknar 
steglister går de mycket 
mjukt. En lite mer civil och 
bekvämare båt än de övriga.

TRE KONKURRENTER GEMI 
625 CC
TEKNISK INFO

Längd 6,25 meter
Bredd 2,20 meter
Vikt 820 kilo
Motor 60-150 hk
Last 7 personer
Pris 329 000 kronor 
med 115 hk

TESTKÖRNINGEN

Motor Honda 115 hk
Last 3 personer
Fart 34 knop

VÄRT ATT NOTERA

+ Lastvänligt fördäck

+ Priset

– Enkelt byggd

OUTSPÄTT

Enkel laståsna i alumi-
nium med ett pris som 
passar det enkla utfö-
randet. Men fler finesser 
behövs inte i en havets 
grovarbetare.

KONTAKT

gemiboats.com

FAKTA

Passar den som 
vill ta sig till 
jobbet en frostig 
novembertisdag
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PIGG OCH   FUNKTIONELL
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PIGG OCH   FUNKTIONELL
Rymlig nog för två par, eller en stor 

familj. Planerad för solbad, um-
gänge, semester och längre turer 

oavsett väder – men framförallt en 
ren fröjd att köra. Beneteau ger med 

Gran Turismo 40 sportcruiser- 
klassen ett modernt och  

piggt tillskott. 
TEXT ANNA SANDGREN FOTO PÄR OLSSON
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Vi har ett par intensiva testdagar av öppna 
småbåtar, med regn och kulingvindar som 
envist sällskap, bakom oss. Längtansfullt har 
jag sneglat på den minoritet av våra testbåtar 
som varit begåvade med någon form av tak. 

Normalt är det helt okej att dra på sig sjöställ och stövlar, 
men ett gråruskigt Palma känns som att bli snuvad på kon-
fekten när solglitterbehovet efter en lång nordisk vinter är 
som störst. Nu ser jag fram emot att i varje fall slippa regn-
jackan en stund. Jag hinner bara ta skuttet över till bad-
bryggan på dagens testbåt, Gran Turismo 40, innan himlen 
plötsligt spricker upp. Typiskt tänker jag och förbereder 
mig på en varm färd inne under tak och väggar. 

Jag fortsätter in genom en rymlig cockpit, där  passagerna 
är breda och umgängesytorna väl tilltagna. Längs styrbords 
sida är en ljus L-soffa placerad. Ytterligare en längsgåen-
de soffa löper längs babordssidan. Häremellan finns plats 
för ett stort utfällbart bord rymligt nog för 8-10 personer. 
Något längre föröver väntar en snygg och välplanerad pen-
trykommod och strax intill skåp och lådor, med plats för 
porslin och annat som hör matlagning till. Båten flödar nu 
i solsken, men även utan sol dominerar ljuset, mycket tack 
vare en inredning i ljusa färger och rikliga glaspartier. Jag 
bänkar mig i den bekväma förarstolen, inspekterar paneler, 
känner in reglagen och reglerar stolen. 

Så lyfter jag blicken och ser den stora takluckan, sö-
ker efter knappen som reglerar den – hittar rätt och tryck-
er in den. Snabbt glider luckan akteröver och blottar den 
lyckligt blå Palmahimlen. Nu flödar inte båten bara av 

ljus, utan också av solsken – känslan är nästan som att ha 
cabbat ner en sportbil. Men så är också Beneteaus Gran 
 Turismo 40 den franska storproducentens stora satsning 
på sportcruiser klassen och även den båt som nu ersätter 
den tidigare Gran Turismo 38. Förarplatsen är upphöjd, 
 vilket bidrar till den goda sikten. Men framförallt är det de 
många och stora vindrutorna som gör jobbet väl. 

Det blåser rejält även under testdagen och det ska sena-
re visa sig att dubbla vindrutetorkare hade varit önskvärt. 
Som standard ingår bara den framför förarplatsen. En ro-
lig och kanske inte helt nödvändig detalj, som vi inte är så 
bortskämda med på våra nordiska båtar, är fönsterhissar. 
Det känns lyxigt. Lyxig är även den stora ratten med läder-
detaljer. Båten är som standard utrustad med Volvo  Pentas 

Sina 40 fots till trots är 
det här en riktigt rolig och 
förlåtande båt att köra

 p GT 40 är en modern 
och välplanerad familjebåt 
med körglädje och funktion 
i fokus.

 t Du sitter högt och 
bekvämt och kör. Sikten är 
god åt alla håll. Instrument 
och reglage är placerade 
med bra räckvidd.
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sterndrive-system med joystick, vilket tillsammans med 
bogpropellern (tillval) underlättar avsevärt vid tilläggning 
och i trånga passager. 

Efter att långsamt ha saxat ut ur den livliga hamnen 
inne i Palma fäller jag reglagen framåt och låter  dieslarna 
från Volvo Penta arbeta. Jag är nyfiken på hur Beneteaus 
egna ”Air Step 2”-skrovteknologi, som jag tidigare har  testat 
på betydligt mindre båtar, ska fungera på denna 40-fotare. 
I korthet handlar det om ett luftsmort skrov med dubb-
la steg som aktivt tillför luft. Det ska ge ökad fart, men 
också minska bränsleförbrukningen och hjälpa båten att 
snabbare komma upp i planing. Vi kommer upp i plan på 
runt sex sekunder och hittar en bra marschfart runt  21-22 
knop. I motorrummet arbetar två Volvo Penta-dieslar på 
300 hästkrafter vardera. Vill du ha extra drag går det att få 
båten utrustad med dubbla D6:or på vardera 370 hästkraf-
ter. Men 600 hästar lär räcka gott i kombination med det 
stegade skrovet och den i sammanhanget nätta vikten på 
drygt 7 700 kilo. 

Gässen går höga och regnet har återvänt. Jag trycker 
snabbt in knappen för att stänga takluckan och slås av hur 
enkelt det är att förvandla båten från en solskenscruiser 
till en ruskvädersmaskin, men framförallt njuter jag av de 
sportiga köregenskaperna. Sina 40 fots till trots är det här 
en riktigt rolig och förlåtande båt att köra. Visst, några 
gånger dundrar vi lite för hårt in i vågorna och det skallrar 
till i skrovet, men på det hela taget är färden trygg, tyst 
och mycket bekväm. GT 40 är en lika pigg som  följsam 

 mångfunktionell båt som bjuder på hög komfort och 
mycket nöje oavsett solsken eller ruskväder. 

Jag tvingas efter åtskilliga rundor tvärs över Palma-
bukten och en uppmätt toppfart på drygt 35 knop, lämna 
över spakarna till min italienska kollega. Tiden använder 
jag till att inspektera båten ett extra varv. En smart och 
något annorlunda lösning är greppet att använda delar av 
den stora badplattformen (1,30 meter bred) till något vet-
tigt mer än vid bad och på- och avmönstring. Något för-

 q GT 40 är en riktigt rolig 
båt att köra med ett piggt 
och lyhört skrov.

 p I sidokabinen sover två vuxna bra. Sängarna kan skjutas ihop till en 
dubbel bädd. Ljusa färger och rikligt med ljusinsläpp, samt snygga trädeltajer.

 p Toalett- och duschutrymmet är litet, men välplanerat och ljust. 

 p Mastercabinen i fören rymmer en dubbelbinge. Öppningsbara ventiler och 
taklucka samt stora fönster ger ett ljust och rymligt intryck.

 p Pentryt är funktionellt och sparsmakat med gott om förvaringsutrymmen.
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skjutet till styrbord sida väntar ett stort utomhuskök. En 
bra placering, då kocken har full uppsikt över båt och pas-
sagerare, samtidigt som man slipper dras med matos eller 
vara i vägen. Kökets placering hindrar inte heller passage i 
och ur cockpit. Som extrautrustning går det dessutom att 
få badplattformen förlängd och försedd med elektrisk hiss-
ning för att bland annat kunna rymma en jolle, eller göra 
den badtokiga extra glad. Självklart går det att sänka ned 
den under vattennivån, vilket också är smidigt när jollen 
ska sjösättas eller tas upp. 

Det är tydligt att designteamet Nuvolari-Lenard har lagt 
ner tid på att hitta såväl nya design- som inredningslös-
ningar. Varenda centimeter är noga disponerad och ytor-
na för umgänge många. I de två kabinerna har en familj 
eller två par goda möjligheter att trivas. Här finns separat 
duschutrymme och spoltoalett. Den främre kabinen ut-
märks framförallt av två panoramafönster med öppnings-
bara ventiler. Gästkabinen har två singelbäddar som kan 
göras om till en dubbelsäng. Även här är ljusinsläppet gott. 
Båda kabinerna har godkänt med förvaringsutrymmen. 

I samarbete med Nuvolari-Lenard har Beneteau lyckats 
ta fram en ny sportcruiser som klarar av balansgången mel-
lan prestation och funktion med bravur. Eller i klartext; 
GT 40 är en båt för den smarta familjen eller paret som 
värdesätter körglädje, bränsleekonomi, trygghet och väldis-
ponerade kvadratmetrar. Visst kan finishen på vissa detaljer 
vara högre, men med tanke på priset får du både mycket 
båt och – säkert – även nöje för pengarna. 

 t Sittbrunnen är rymlig och 
bjuder in till umgänge. Den 
stora soffan sväljer både 
familj och vänner. 

PRINCESS  
V40
Nya V40 är en pigg båt, 
ljus invändigt och med 
glada färgval av trä och tyg. 
Princess har dessutom satsat 
på duoprop-drev vilket ger 
några extra knop jämfört med 
traditionell, rak axel.

JEANNEAU  
LEADER 40
Jeanneau och Beneteau har 
samma ägare, och ser ganska 
lika ut. Jeanneaus Leader 40 
är ny men grundkonstruktio-
nen har några år på nacken, 
den hette då Leader 38. Finns 
också som öppen daycruiser.

FAIRLINE  
38 OPEN
Fairlines 38-fotare är inte 
purung, men den snabbaste 
båten i den här skaran. Med 
dubbla Volvo Penta D6-370 
toppar denna blandning av 
daycruiser och hardtop hela 
42 knop. Skrovet är vasst.

TRE KONKURRENTER

BENETEAU  
GRAN TURISMO 40
TEKNISK INFO

Längd 12,67 meter
Bredd 3,85 meter
Vikt 7 035 kilo 
Bränsletank 650 liter
Vattentank 200 liter
Max motorstyrka  
2 x 370 hk 
Skrovteknik Air Step 2
Antal personer 10
Bäddar 4 + 2 
Design Nuvolari & 
Lenard

TESTKÖRNINGEN

Last 4 personer
Motor Volvo Penta  
2 x 300 hk
Maxfart 35 knop
Pris ca 3 miljoner

VÄRT ATT NOTERA

+ Lättkörd

+ Smart planerad

+ Öppningsbar hardtop

+ Stor och sänkbar 
badbrygga

– Finishen på vissa detal-
jer kunde varit högre

– Bara en vindrutetorkare 
(som standard)

OUTSPÄTT

GT 40 är en båt för den 
smarta familjen eller paret 
som värdesätter kör-
glädje, bränsleekonomi, 
trygghet och väldispone-
rade kvadratmetrar.

KONTAKT

beneteau.com

FAKTA
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HÄLSNINGAR FRÅN SMÅLAND

SOMMAREN ÄR HÄR

BESTÄLL DIN SPORTSMAN 445 MAX
MED YAMAHA 25 HK FYRTAKTSMOTOR. 
119 900 KR*. 14 600 KR RABATT!
Alternativ med Yamaha 30 hk, kampanjpris 122 900 kr. 
Ord pris 142 100 kr. 19 200 kr rabatt! Läs mer: www.linder.se 
och www.yamaha-motor.se

*Båt monterad och klar med Yamaha 25 hk (F25DETL) inkl. 
LAN och startspärr. Ord. pris 134 500 kr. Alternativ med 
Yamaha 30 hk (F30BETL) inkl. LAN och startspärr. Alla priser 
är inkl. moms. Gäller t o m augusti 2017. Med reservation för 
mellanförsäljning. Securmark stöldmärkning ingår.



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

Italienska Absolute Yachts utsågs till 
vinnare i 2017 års European Power Boat 
med en ny 50-fots Flybridge. 

Våra yachts finns från 40 till 72 fot i 
fyra kategorier – Flybridge, Navetta, 
Sport Line och Sport Yacht. 

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

Absolute Yachts nya 50-fots 

flybridge blev årets vinnare 



FÖRTÄCKT 
TRÄBÅT

Det franska  plywoodbygget 
RM 970 inbjuder med 
 innovativ design och 

praktisk funktionalitet. 
Båten vann familje
klassen i European 

Yacht of the Year 2017.
TEXT JOAKIM HERMANSSON FOTO BERTEL KOLTHOF, 

 RM YACHTS & JOAKIM HERMANSSON
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Som så många andra av de franska småbåts
varven ligger Chantier Fora Marine i seglings
metropolen La Rochelle, med de kanske inter
nationellt mer välkända Dufour och Fountaine 
Pajot som närmaste grannar. Fora Marine är 

dock avsevärt mindre än storvarven i närområdet och har 
sin egen lilla specialitet; alla skrov byggs av marinplywood 
och epoxi. En närmare inblick i den annorlunda men in
tressanta tillverkningsprocessen får du på sidan 61, här ska 
vi istället fokusera på varvets prisvinnande båt RM 970.

Precis som med övriga RMsyskon är det den välrenom
merade franske båtdesignern Marc Lombard som svarar för 
att locka fram prestanda, ur de lite kantigare linjer som är 
en naturlig konsekvens av plywoodskrovet. RM 970 har 
fått en modern strykjärnsliknande form, där maxbredden 
på hela 3,70 meter följer med nästan ända akterut. Det 
ger en mycket bred sittbrunn, med synnerligen gott om 
plats för hela besättningen, både under segling och när 
man  ligger stilla och äter middag eller badar. Tack vare den 
helt öppna akterspegeln är det också enkelt att komma i 
och ur båten när man backat intill en flytbrygga, eller när 
man tagit sig ett dopp. Teleskopbadstegen ryms under en 
smart lucka i aktern, som blottar ett naturligt steg ner mot 
vatten ytan när den lyfts upp, eller erbjuder lättåtkomlig 
förvaringsplats för livflotten.

Sittytan på sofforna i sittbrunnen är en aning vinklad 
så att man inte glider av ens när det lutar en hel del, men 
ännu hellre sitter man nog uppe på kanten, där sikten 
föröver är bättre. Där kan både rorsman och gastar också 

 hantera storskotsvinscharna. Den långa skotskenan  löper 
från sida till sida nere på durken, och travaren justeras av 
tampar som dragits upp till rorsman på båda sidorna. Stor
skotet kan antingen fintrimmas via en  centrumplacerad 
 talja eller vinschas hem på tyskt vis, även det på båda sidor
na. Fockskoten, fallen och alla trimtampar i övrigt hanteras 
på någon av de fyra vinschar i två nivåer som omger ned
gången längre fram i sittbrunnen. En av de stora fördelarna 
med det arrangemanget är att man inte behöver klänga utåt 
sidorna, utan kan hålla sig långt inne i brunnens trygghet.

Under vattnet har RM 970 antingen dubbla kölar på 
1,69 meter och ett roder, främst för dem som seglar mycket 
där tidvattenskillnaderna är stora, eller en djupare köl på 
1,98 meter kombinerad med två roder, vilket ger avsevärt 
bättre fart, grepp och manöverförmåga. Med ett roder får 

 t L-pentryt om babord 
vid nedgångstrappan är 
välutrustat och väldimen-
sionerat, med gott om 
smarta förvaringsutrymmen. 
Skvättskyddet är dock i 
minsta laget.

 p Det är med gennakern 
hissad och bra tryck i vinden 
som det blir riktigt roligt att 
segla RM 970. Tack vare 
dubbla roder är greppet 
gott även när båten kränger 
mycket.
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båten mittplacerad rorkult, vilket innebär att rorsman kan 
sitta på sofforna i mitten av sittbrunnen och styra, medan 
versionen med dubbla roder också får dubbla rattar. Rors
mans placering blir då naturligt längre akterut och längre 
utåt sidorna, och det är denna version av RM 970, med 
skrovnummer 1, som Båtnytt provseglat.

I lätt- till mellanvind på ganska platt vatten utanför La 
Rochelle får jag först en känsla av att skrovets breda akter
parti suger fast båten i vattnet när vi slörar ut från  hamnen, 
men när gennakern kommer upp och frånlandsvinden 
 fyller i planar vi iväg riktigt fint. Jag provocerar genom att 
segla betydligt brantare än man egentligen ska med den 
här djupt skurna gennakern, men även med stramt skotad 
gennaker, fladdrande förlik och ett underlik som slickar 
vattenytan, upplever jag full kontroll. Det finns inga ten
denser alls till att jag skulle tappa rodergreppet så att båten 
skär upp, utan det känns tryggt och säkert.

Fort Boyard syns fortfarande bara som en liten prick i 
fjärran när vi vänder tillbaka på kryss, och med  storseglet 
och den överlappande focken skjuter vi god fart. För
seglet skotas på modernt vis genom en lågfriktionsring, 
som är justerbar med trimtampar i alla riktningar, vilket 
ger fin form och en vindvinkel omkring 2628 grader. 
 Rodertrycket är nästintill neutralt och skvallrar om att 
de båda rodren inte bromsar mer än nödvändigt. Utöver 
fockrullen på den vanliga förstagsplaceringen finns också 
möjlighet att få ett kutterstag för stagsegel längre akterut, 
medan gennakern halsas längst ut på peket.

Nedgångsluckorna stuvas smart i ett eget fack, med den 

nedersta luckan försedd med gångjärn och låssprintar för 
att båten ska godkännas i CEkategori A. Nere i båten är 
interiören ljus och luftig, med hög finish i hantverk och ut
förande. Däcket är en vakuuminjicerad sandwichkonstruk
tion som klätts med ett lager plywood på insidan, vilket ska 
ge god isolering och minskad risk för kondens. Att Marc 
Lombard nästan helt har slopat huvudskottet gör salong 
och förpik till en öppen enhet, där ljuset flödar in från 
den stora framrutan. Inte så privat på natten kanske, men 
annars mycket trevligt. När solen tittar fram igen, efter en 
kraftig regnskur, upptäcker vi dock att en stor del av rutan 
är täckt av kondens, så här får varvet jobba lite mer på 
 isolering och luftgenomströmning.

Salongens båda längsgående soffor har tillräcklig 
längd för att kunna användas som extrakojer och rym
mer med lätthet det halvdussin personer som båten är 
CEgodkänd för. Maststöttan stör inte nämnvärt mitt i det 

 p I stuvutrymmet akter om toaletten ryms hoprullade segel mm, samtidigt 
som du lätt kommer åt pumpar, batterier, tankar och andra installationer.

 p Toaletten är lika konsekvent stilren som resten av interiören, med vitmålat 
inre kombinerat med antracitgrå snickeridetaljer, som kan fås i valfri kulör.

 t Att designern Marc 
 Lombard nästan helt har 
slopat huvudskottet gör 
 salong och förpik till en 
 öppen enhet. Inte så privat 
på natten kanske, men 
annars mycket trevligt.
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snyggt snickrade salongsbordet, som har dubbla uppfäll-
bara  klaffar. L-pentryt om babord vid nedgångstrappan är 
välutrustat och väldimensionerat, med gott om smarta för-
varingsutrymmen. Framför den kardanupphängda  spisen 
med ugn finns en kraftig rostfri båge att haka fast sig i 
vid matlagning i sjögång. Skvättskyddet framför de dubbla 
 hoarna är dock i minsta laget, och skulle behöva en krafti-
gare fastsättning då placeringen inbjuder till att det spon-
tant skulle kunna användas som grabbräcke.

Toaletten är lika konsekvent stilren som resten av in-
teriören, med vitmålat inre kombinerat med antracitgrå 
snickeridetaljer, som förstås kan fås i valfri kulör. De många 
kulörvalen är en av poängerna med att använda målad 
plywood i inredningen. I stuvutrymmet akter om toaletten 
ryms hoprullade segel och mycket annat, samtidigt som du 
lätt kommer åt pumpar, batterier, tankar och andra instal-
lationer. Här hade man också kunnat önska sig en våtgar-
derob för blöta sjöställ, men någon sådan finns inte i båten. 
På babordssidan erbjuder akterkabinen en skön dubbelkoj 
på 1,36 meters bredd, med längsgående hylla på skrovsidan, 
liten garderob, samt två öppningsbara ventilationsluckor ut 
mot sittbrunnen.

För sin öppna och luftiga inredning med däcksalongs-
känsla, för sin välfungerande sittbrunnslayout och inte 
minst för sina sköna och säkra seglingsegenskaper, utsågs 
RM 970 till European Yacht of the Year 2017 i familje-
klassen. För fyra år sedan tog även storasyster RM 1260 
hem samma utmärkelse till det lilla varvet. 

 p Luckorna stuvas smart i ett eget fack. Nedersta luckan sitter med gång-
järn och låssprintar, och finns för att båten ska bli godkänd i CE-kategori A.

 p Med två vinschar kompletterade med linlås och avlastare på var sida av 
nedgången, på två olika nivåer, kan alla skot och trimlinor hanteras enkelt.

 p Interiören är ljus och luftig, med hög finish i hantverk och utförande. Den 
stora framrutan släpper in enormt mycket ljus, ända in i den öppna förpiken.

DJANGO 980
Pierre Roland har ritat Django 
980 åt det franska varvet 
Marée Haute, beläget i norra 
delen av Biscayabukten. Med 
3,6 meters bredd på knappt 
10 meters längd erbjuder den 
spatiös interiör och finfina 
seglingsegenskaper.

HANSE 315
Modern interiör med volym 
och sköna seglingsegen-
skaper gjorde Hanse 315 till 
European Yacht of the Year 
2016 i familjeklassen. Vill man 
ha en mer konventionell båt 
till ett lägre pris, kan Hanse 
315 vara värd att titta på.

POGO 30
Prioriterar du fart och känsla 
och gärna kastar dig iväg 
ensam eller med familjen på 
havsöverfarter, då kan Pogo 
30 vara båten för dig. Med 
gener från framgångsrik havs-
kappsegling är den snabb, 
säker och inte minst snygg.

TRE KONKURRENTER

RM  
970
TEKNISK INFO

Längd över allt 10,57 m
Skrovlängd 9,65 m
Längd i vattenlinjen 
8,95 m
Bredd 3,7 m
Djup 1,69/1,98 m
Vikt 4 100/3 900 kg
Kölvikt 1 290/1 235 kg
Storsegel 33,3 kvm
Fock 30 kvm
Gennaker 105 kvm
Masthöjd 16,06 m
Bränsle 65 l
Vatten 140 l
Motor VP 20 hk
CE-godkänd i klass A 
för 6 personer
Design Marc Lombard
Pris från 1 450 000 
kronor

VÄRT ATT NOTERA:

+ Välj vilken kulör du vill

+ Kontrollerad segling 
med dubbla roder

+ Hög finish och 
kvalitets känsla

– Kondens på den stora 
framrutan

OUTSPÄTT:

Franska Fora Marine 
håller fast vid sitt koncept 
med skrov i plywood och 
epoxi, och attraherar 
fler och fler kunder. 
Sittbrunnslayouten är 
mycket välfungerande 
och RM 970 seglar också 
på ett övertygande sätt, 
även när båten provo-
ceras. Den öppna och 
luftiga interiören toppar 
anrättningen.

KONTAKT

rm-yachts.com

FAKTA
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Terhi Twin C

www.terhi.fi www.honda.se

200 000 båtägare har inte fel!
Terhi – Nordens största båttillverkare – har för sin säkerhet och höga kvalitet, 
vunnit stort anseende bland båtägare i stora delar av världen.
Utbudet består av totalt 15 modeller, som erbjuder ett lämpligt alternativ för 
många olika ändamål, både till havs och på insjöar.
Nu har du möjligheten att skaffa en Terhi 475 Twin C, utrustad med en Honda 
BF50 till ett mycket förmånligt pris.

Motorerna från Honda har elektronisk bränsleinsprutning, kraftfull acceleration 
och en fantastisk bränsleekonomi. Honda erbjuder 5 års garanti på utombords- 
motorer för privat bruk. Honda BF50 är dessutom utrustad med trollingfunktion.

Båtpaket: Terhi Twin C + Honda BF50

Kampanjpris 135.900:-
Ord. pris 165.300:-
I kampanjpriset ingår en Garmin echoMAP CHIRP 52dv plotter.

Erbjudandet gäller så långt lagret räcker. Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar i annonsen.

Dalarö: Marindepån
Tel 08-50150105

Danderyd: Marindepån
Tel: 08-54591440

Hovmantorp: Jespersens Motor
Tel: 0478-41417

Karlshamn: Marinkompaniet
Tel: 0454-18015

Karlstad: Bosses Marin & Fritid
Tel: 054-850171

Laxå: Marin & Fritid
Tel: 0584-12222

Luleå: Granec Maskin
Tel: 0920-228025 

Rångedala: Borås Marin & Motor
Tel:  033-279393

Sandviken: Gestrike Marincenter
Tel: 026-258080

Smedjebacken: LW Husvagnar
Tel: 0223-15535

Stockholm: Skanstull Marin
Tel: 08-55670900

Storuman: Yngvessons Maskin
Tel: 0951-77345

Strängnäs: PL Mälarbåtar
Tel: 0152-10065

Uppsala: Marin & Trailer i Uppsala
Tel: 018-303101

Väddö: Älmsta Aluminiumbåtar
Tel: 0176-50344

Åkersberga: Dyviks Varv
Tel: 08-54354315

Åmål: Marin & Fritid
Tel: 0532-10015

Örebro: Marin & Fritid
Tel: 019-278000

Östersund: KJ Skog & Trädgård
Tel: 063-35445



Vi skyddar båten 
i alla Svenska 
farvatten!*
hempelyacht.se
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PLYWOOD  
I VÄRLDSKLASS
Fora Marine bygger plywoodseglare som 
efterfrågas över hela världen, och har 
 utsetts till European Yacht of the Year 
två gånger de senaste åren. Båtnytt fick 
se varvet inifrån.
TEXT & FOTO JOAKIM HERMANSSON

6104 2017

VARVSREpORtAgE  RM REPORTAGE



På ett ganska oansenligt industriområde i 
 utkanterna av La Rochelle huserar det  lilla 
varvet Fora Marine, som har modet att gå mot 
strömmen i en alltmer likriktad småbåtsin-
dustri. Till skillnad från närmaste  grannarna 

 Dufour och Fountaine Pajot, och i stort sett alla andra 
småbåts tillverkare också, håller nämligen Fora Marine en-
vist fast vid den speciella tillverkningsmetod som anam-
mats sedan varvets premiär för snart 30 år sedan. Då börja-
de grundaren Jean-Claude Oudry bygga välseglande båtar i 
plywood och epoxi, och sedan dess har drygt 500 RM-båtar 
lämnat det lilla varvet.

– På senare år har vi dragit upp tillverkningstakten några 
snäpp och numera levereras ungefär en båt i veckan, året 
runt, berättar Martin Lepoutre, som ägt varvet sedan 2002.

RM-båtarna byggs bara mer eller mindre kundanpassa-
de och efter order, aldrig för att ställas på lager. En handfull 
av varje modell produceras åt gången, och väntetiden på 
en ny båt ligger omkring ett år. Kunderna finns över hela 
världen, och inte sällan återkommer de för att beställa ännu 
en ny båt. Flertalet planerar en långsegling, eller är bara 
entusiastiska semesterseglare, som oftast avverkar mer än 
100 sjömil årligen.

– Att vi har såpass kunniga och kräsna kunder är både 
stimulerande och krävande, skrattar Lepoutre, och nämner 
sina främsta argument till att välja en RM-båt i plywood 
och epoxi framför någon masstillverkad dito i glasfiber-
armerad polyesterplast.

– En RM är ljusare, styvare och snabbare, med ett kom-

fortabelt inomhusklimat tack vare den inbyggda isolering 
som plywood ger. Dessutom är trä miljövänligare, påpekar 
han, och frågar retoriskt:

– Det finns väl många goda anledningar till att ni i 
Skandinavien gärna bor i trähus?

I jämförelse med att bygga plastbåtar i formar är dock 
Fora Marines tillverkningsprocess mer komplicerad och 
tidskrävande, vilket gör RM-båtarna en tredjedel dyrare 
än motsvarande plastbåtar. Varje modell behöver sin egen 
spantstomme att byggas kring, och det tar ungefär två 

 p När lamineringen är klar målas alla båtens delar, även i installationsutrym-
men för tankar, varmvattenberedare, motor, värmare och annan utrustning.

FORA  
MARINE
Tillverkar segelbåtar 
med skrov i plywood 
och epoxi.
Varvet grundades 
1989 och har sedan 
dess byggt mer än 
500 RM-båtar.
Nuvarande tillverk-
ningstakt är en båt i 
veckan.
Varje skrov tar två 
veckor att färdigställa.
RM-båtar utsågs 
2013 och 2017 till 
European Yacht of the 
Year.
RM-båtarna är en 
tredjedel dyrare 
än motsvarande 
plastbåtar.

FAKTA

 p I avvaktan på att fogas samman med glasfiber och epoxi böjs plywood-
skivorna runt spantstommen och hålls fast med skruv från insidan.

 p Plywoodskivorna är urfrästa och något tunnare där de ska sammanfogas, för att ge plats åt glasfibermatta 
i remsor och epoxi.

 p En vagga i galvat stål limmas först med epoxi och lamineras sedan fast i 
skrovets plywoodförstyvningar med glasfibermatta och epoxi.
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 p Alla däck vakuum
injiceras i en sandwich
konstruktion innan de kläs 
med plywood på insidan. 
Mellanrummet på ett par 
centimeter isolerar mot kyla 
och hindrar kondens.

Alla skivskarvar 
lamineras både 
invändigt och 
utvändigt med 
dubbla remsor av 
glasfibermatta

 t När båtar i glasfibe
rarmerad polyesterplast 
lamineras lager för lager 
i en form, utgår man på 
Fora Marine istället från en 
spantstomme som kläs med 
plywood.

veckor utan skiftarbete att färdigställa ett skrov så mycket 
att stommen kan frigöras för nästa bygge:

– Att bygga spantstommen är inte så komplicerat, men 
att komma på exakt hur det ska göras är det svåra. Det krävs 
massor av ingenjörstänk och datortid för att utveckla en ny 
modell och spantstommen till den, påpekar  Lepoutre, och 
visar mig ut i tillverkningslokalen.

Här står skrovstommarna på rad, klädda med plywood
skivor i olika grader av färdigställande. I avvaktan på att fo-
gas samman med glasfiber och epoxi, böjs plywood skivorna 
runt spantstommen och hålls fast med skruv från insidan. 
Där de ska sammanfogas med glasfiberremsor och epoxi 
är skivorna urfrästa och något tunnare. När jag kikar in 
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under det upp-och-nervända skrovet ser jag också att en 
vagga i galvat stål limmats med epoxi och laminerats fast 
i skrovets plywoodförstyvningar. I vaggan ska kölen senare 
bultas fast. Många RM-båtar levereras med två kölar, för 
att kunna stå på botten i områden med mycket tidvatten. 
Längre akterut skymtar två rör av glasfiberarmerad epoxi, 

som är stadigt förankrade i konstruktionen. Där ska hjärt-
stockarna till de dubbla rodren träs in.

Alla skivskarvar lamineras både invändigt och utvän
digt med dubbla remsor av glasfibermatta, och ibland även 
kevlar. För att skroven ska bli helt vattentäta  impregneras 
sedan alla plywoodytor med epoxi innan de spacklas ut 
med epoxispackel och handslipas till högsta finish. När den 
invändiga lamineringen är klar målas alla båtens delar, även 
i installationsutrymmen för tankar, varmvattenberedare, 
motor, värmare och annan utrustning. Pentrymodulen och 
annan inredning byggs nästintill färdig vid sidan av båten, 
även den i massivt trä och plywood som målas i valfri kulör, 
och lyfts sedan på plats inne i skrovet.

– Vi använder bara trä från miljöcertifierat skogsbruk, 
påpekar Martin Lepoutre.

Däcken kommer från en underleverantör som vakuum
injicerar dem i en sandwichkonstruktion med kärna av 
PVC-skum, och hos Fora Marine kläs de med plywood 
på insidan. Mellanrummet på ett par centimeters luft ska 
isolera mot kyla och förhindra kondens. Däck och skrov 
sammanfogas med rostfria skruvar på varje decimeter, och 
lamineras dubbelsidigt. Halkmönstret på däck är inte av 
gelcoat utan målas dit för hand, strax innan resten av skrov 
och däck sprutmålas ett par gånger och får glans som en 
nyvaxad bil. Sedan återstår bara köl och roder, bottenmål-
ning och de sista beslagen, för att ännu en ny RM-båt ska 
bli redo för sjösättning. 

 p Många av RM-båtarna seglas i områden med stora tidvattenskillnader, och utrustas med dubbla kölar och 
kraftigare roder för att kunna stå själva när botten torrläggs.

 p Det här skrovet är täckt 
med epoxispackel och klart 
att få däcket monterat. Se-
dan återstår lite spacklings-
jobb runt rutorna innan det 
är dags för sprutmålning.
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från 848:–

www.eckerolinjen.se • Tel. 0175-258 00
facebook.com/eckerolinjen

VAD HÄNDER PÅ  
LANDSBYGDEN PÅ VÅREN? 

Åland Grönskar 26–28/5 är ett 
nytt evenemang med fokus på 
närproducerad mat. I maj skördas 
en läckerhet – den första sparrisen –  
och korna har släppts ut på bete. 
Klappa nyfödda lamm, smaka på årets 
primörer och njut av äppel blomningen. 
Läs mer på alandgronskar.ax

LILLSEMESTER  
HOTELL POMMERN

I priset ingår: buss- (Cityterminalen, 
Sthlm/Uppsala) och båtresa t/r, 3-rätters 
skärgårdsmiddag och 
hotellövernattning  
med frukost.  
Bokningskod 5SAV.

BUSS + BÅT T/R  60:–  
Ordinarie pris 90:–

STORT SKÄRGÅRDSBORD 230:–  
vid förhandsbetalning. Ordinarie pris 250:–

Ta en långhelg 

Den trivsamma båtresan med M/S Eckerö från 
Grisslehamn till Åland tar endast två timmar. Njut 
av god mat, koppla av med glad underhållning 
och taxfreeshopping. 

Åland har något för alla. Oavsett om du är intresserad av 
konsthantverk eller kitesurfing är chanserna stora att du 
hittar ditt eget smultronställe. Här finns genuina byar, vackra 
kyrkor, fornminnen och mycket annat att se och göra. 
I Mariehamn hittar du shopping, restauranger och nöjesliv.

PÅ ÅLAND I VÅR

Webbrabatt!



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



Funderar du på att köpa båt i år? Här listar vi vad  
du ska tänka på – och berättar hur du undviker  
de vanligaste missarna.

Finns det något bättre än en dag på 
sjön? Kanske är det just i år som du 
köper en egen båt. Men innan du 

slår till finns det en hel del att tänka på – 
vi har gjort en checklista som hjälper dig.
 
Bestäm ungefärlig prislapp
Det första du ska fundera över är vilka 
behov du har. Vill du ha plats för vänner 
och familj eller en mindre, smidig båt 
som du kan lägga till med överallt?

Att sedan göra research är superviktigt 
– speciellt om du ska köpa begagnat. Läs 
på om allt från material, modell, motor 
och elsystem så att du har koll.

Bestäm sedan ungefär vad prislappen 
ska landa på. Räkna ut vad den faktiska 
kostnaden blir per månad och ta även 
med båtplats, försäkring och underhåll i 
beräkningen.

Har du hela finansieringen klar för dig 
eller måste du låna pengar? Om det sista 
alternativet är aktuellt, se då till att du 
väljer en seriös långivare. Även här är 
det bra att göra noggrann research. På 

Resursbanks sajt lånasmartare.se kan du 
snabbt räkna ut vad en ungefärlig kost-
nad för ett båtlån skulle vara.  
 
Glöm inte att provköra
När du sedan hittat en båt som du gillar 
gäller det att skaffa dig så mycket infor-
mation som möjligt innan köpet. Ta god 
tid på dig! När du är på visning – un-
dersök alla skrymslen, testa olika funk-
tioner och provkör.

Saker som då är värda att kolla upp 
är till exempel att serviceboken finns 
kvar, att båten är CE-märkt, om den 
är tillverkad år 1998 eller senare och 
att motorn inte är större än vad båten är 
godkänd för. Att ta reda på hur motorn 
och drevet är servade är också intressant. 
Precis som ifall akterspegeln har fukt 
eller sprickbildning.

Och glöm inte att kolla upp säljaren, 
så att denne är seriös. Ett bra knep är att 
klicka in på Larmtjänsts sajt. Där kan du 
hitta båtar som är stulna och på det sättet 
undvika otrevliga överraskningar. 

• Ta god tid på dig och stressa inte igenom ett 
 båtköp. Ibland är det värt att vänta på den  
 perfekta pärlan.

• Var noga och kolla upp båtarna ordentligt när  
 du tittar på begagnade modeller.

• Be om en provkörning om det går, så att du  
 verkligen känner hur din eventuella båt känns  
 att köra.

• Kolla att serviceboken finns kvar.

• Kontrollera att båten är CE-märkt om den är  
 tillverkad år 1998 eller senare.

• Kolla att motorn inte är större än vad båten är 
 godkänd för.

• Kontrollera vilken service den nuvarande ägaren 
 har gjort på båten, speciellt intressant är till  
 exempel motorn och skrovet.

• Undersök akterspegeln och se om den har  
 sprickbildningar eller har angripits av fukt.

• Kontrollera båtbotten, särskilt steglisterna,  
 så att de är okej.

• Var också noga med att undersöka sådant  
 som elsystemet, bränslesystemet och olika  
 installationer som finns på båten.

• Försök att kolla upp säljaren, så att du vet  
 att denne är seriös.

 • Behöver du ta lån för att finansiera ditt båtköp? 
 Gör noggrann research och välj en seriös  
 långivare. På Resurs Banks sajt  
 www.lånasmartare.se kan du snabbt räkna  
 ut ungefär hur mycket ett båtlån skulle kosta.

Tänk på detta när 
du köper båt

SNABB- 
KOLLEN

Denna sida är en annons från Resurs Bank

LISTA: SAKER DU BÖR TÄNKA 
PÅ INFÖR DIN BÅTAFFÄR

www.lånasmartare.se



SOL, BLÅST OCH   IDYLLISK NATUR
Det är Sveriges blåsigaste och mest otillgängliga 
plats, men också landets solrikaste. Väderöarna är 
en underbart vacker ögrupp med en rik  historia. 
Här har vädret alltid varit av central betydelse för 
tillvaron – på gott och ont. 
TEXT & FOTO MARTIN LEISBORN
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 p Lotsutkiken på Storön. Vi närmar oss ögruppen Väderöarna utan-
för Fjällbacka i norra Bohuslän. Det är en ar-
kipelag så speciell att SVT gjorde ett avsnitt 
av Svenska hemligheter om den. Man menade 
att trots att Väderöarna inte på något sätt är 

hemliga är de så svårtillgängliga att de ändå platsar in på 
begreppet. Om färden görs i juli, och speciellt om det är 
fint väder, står det snart klart att fler har upptäckt platsen. 
Så hemligt var det inte. Det är snarare en fråga om att över-
huvudtaget få plats att lägga till – fritidsbåtarna som hittat 
dit kan räknas i många tiotal, om inte rentav hundratal.

Det är inte utan anledning som besökarna kommit hit, 

för det är verkligen en unik plats. Öarna, den speciella 
 naturen och det ensliga läget har fascinerat många. ”De 
märkligaste delar af skärgården äro Kosteröarna och Vä-
deröarna, utanför norra kusten”, skrev fornforskaren Axel 
Emanuel Holmberg på 1840-talet. 

Väderöarna består av runt 365 öar och kobbar, ”en för 
var dag på året”, som öborna brukar säga. De består dock 
inte av granit, som annars är så vanligt i Bohusläns norra 
skärgård, utan av gnejs genomskuret här och var av  diabas 
och kvartsgångar, vilket gör att många av öarna närmast 
ser randiga ut. De tre huvudöarna är Storön/Ramnö, 
 Hamnerö och Väderöbod. Åt nordväst finns Storön med 
 kringliggande öar och skär. Hamnerö återfinns i den 
sydostliga delen av arkipelagen medan Väderöbod ligger 
längst åt sydväst, och det var i synnerhet denna ö som SVT 
 menade var ”hemligt otillgänglig”. 

Väderöarna är extremt utsatta för väder och vind – och 
det råder inte alltid den milda sommarbris som när vi kom-
mer dit. Enligt SMHI är det Sveriges blåsigaste plats. Men 
det är intressant nog inte av den anledningen som ögrup-
pen fått sitt namn, anser i alla fall vissa som forskat i ämnet. 
Enligt författaren Karl-Allan Nordblom och hans bok om 
Väderöarna kan namnet komma från det nederländska or-
det waerder som betyder sjömärke, båk. Öarna kan då först 
ha fått namnet ”Waerderöarna” av de holländska sjömän 
som seglade förbi. På Storön finns det inhuggningar i ber-
gen sedan 1400- och 1500-talen som inblåsta nederländska 
sjömän gjort. 

En annan teori bygger på det gammelbohuslänska ordet 
 u Mystiska symboler från 

forna inblåsta sjömän.
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 p Storön, den största av 
Väderöarna, med den karak-
teristiska lotsutkiken.

för vädur, vär, och att får och getter förr lämnades där på 
bete. Ytterligare en möjlighet är att det kommer från ordet 
varg, då öarna på vissa äldre kartor benämns Wargöarna. Så 
vi vet inte med säkerhet vad namnet kommer av. 

Vi stävar direkt till Storön, eftersom det är den som är 
lättast att ta sig iland på och den enda som har en riktig 
hamn – och en bra utgångspunkt för att besöka de an-
dra öarna. Storön består egentligen av två öar, Storön och 
Ramnö, förbundna med en liten landremsa, och ön har 
flera sidor där man kan lägga till. Till att börja med finns 
östra hamnen med dess två inlopp. Är det första gången 
man åker hit kan det vara säkrast att börja med att gå in 
österifrån, mellan Ärholmen och Storön, och sakta ner mitt 
i rännan när man närmar sig Ramnö. Nu är du alldeles 
framför det lilla samhället och kan säkert se Väderöarnas 
värdshus inne i viken som kallas Bredbogen.

Har du nått hit kan du antingen välja att gå in i Östra 
hamnen, gå in i Bredbogen eller lägga till vid klipporna. 
Östra hamnen, den gamla lotshamnen, är gästhamn och 
det kostar att ligga där. I gengäld har du tillgång till el, 
dusch, toa och soprum. Väljer du detta är det enklast att 
gå in i dess södra inlopp. Var försiktig bara – det är smalt 
och det ligger en lömsk bränning precis utanför inloppet. 
Men följ ensmärkena på piren så går du säker för den. Om 
du har motorbåt och inte går djupare än cirka 0,8 meter 
kan även det östra inloppet väljas för att gå in genom. Det 
är riktigt smalt och inte mer än max en meter djupt, men 
snipor och liknande båtar har inga problem att passera där.

STORÖN,  
LOTSHAMNEN
Position 58° 34,6 N  
11° 4,15 E
Djup cirka 2 meter
Service El, toa, dusch, 
soprum
Missa inte Lotsutkiken, 
vandringsstigen, bad i det 
kristallklara vattnet.
Hamnavgift 250 kr 
(under juli 350 kr)

HAMNERÖ
Position 58° 33,0 N 
11° 5,4 E

VÄDERÖBOD, 
ÖSTRA HAMNEN
Position 58° 32, 56 N  
11° 2,03 E
Djup varierande
Missa inte Promenad 
på ön.

INFO

Vid Bredbogen-hamnen görs tilläggning mot betalning, 
men på andra platser är det gratis eftersom det räknas som 
naturhamn. Men tänk då på att det varken finns vatten, el, 
toa eller dusch. Vid Sollidbukten råder ankringsförbud på 
grund av de ovanliga alger som växer på botten, så man får 
bara lägga till vid klipporna där, inte kasta dragg.

På andra sidan den bebyggda delen av ön finns Västra 
hamnen, ett alternativ för den som har mindre båt, efter-
som det är ganska grunt och hamnen har ett smalt inlopp. 
Annars kan man med fördel söka sig längre åt nordväst till 
Strömsund, i kanalen mellan Storön och Stora Hejen, finns 
en underbar naturhamn med bra tilläggningsmöjligheter, 
och  faktiskt även en brygga. 

Vad kan man göra på Storön? Platsen är ingen krogmet-
ropol utan en naturidyll med intressant historia att avnjuta. 
Bada i det rena och kristallklara vattnet, eller besök den 
gamla lotsutkiken och klättra upp i dess torn. Den är för 
det mesta bemannad och man kan få mycket intressant 
berättat om hur det var förr. Missa inte heller vandrings-
leden, en intressant promenad till ett antal sevärda platser 
på Storön. Leden har märkts ut med skyltar och har trap-
por och brädgångar där så behövs. Du kommer att med 
egna ögon se gamla sjöfararristningar, kompassrosor, en 
mystisk gammal ”kyrka” och annat. Det finns också ett litet 
museum på ön. Känner du för en bit mat eller en glass kan 
det vara dags att göra ett besök på värdshuset eller kaféet 
nere vid Bredbogen. 

Storön har inget eget vatten men värdshuset har egen 
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avsaltningsanläggning, så skulle nöden vara framme kan 
man köpa en flaska dricksvatten där. Men var inte beroen-
de av det, utan ta med tillräckligt med vatten i tanken så 
du kan vara kvar i några dagar. Om du inte ligger i gäst-
hamnen bör du även vara noga med sopor och toalettavfall, 
eftersom det inte finns någonstans att kasta soporna, man 
får ta med dem tillbaka till fastlandet när man seglar hem. 
Något att fundera på!

Storön är ett välbesökt resmål året runt och det finns 
mycket att säga om ön och många anledningar att segla 
hit. Pia Hansson, vd på värdshuset, förklarar vad som gör 
Väderöarna speciellt.

– Det är så att Jutska strömmen drar förbi med salt och 
syrerikt vatten, vilket innebär att det blir friskt och varmare 
vatten här ute. Så vi har ett par grader varmare både i luft 
och i vatten. Vi har också en bra hamn, Lotshamnen, som 
är säker i alla väder. Dykning här är också helt fantastiskt, 
det finns mycket liv i havet. För ett halvår sedan hittade 
de faktiskt ett levande korallrev här utanför – det är myck-
et ovanligt. Det finns bara ett till i hela Sverige, uppe vid 
Koster. Så det är vackert, exotiskt och unikt – alla tider på 
året, säger hon.

Tre underbara sommardagar på Storön är till ända. Vi 
stävar vidare mot Hamnerö och dess underlydande småöar. 
Men fanns det mycket att säga om Storön finns det desto 
mindre att berätta om Hamnerö. Trots namnet har ön fak-
tiskt varken hamn eller andra faciliteter. Ön har troligtvis 
aldrig varit permanent bebodd. Man vet dock att hummer-

 t Storön, utsikt från 
lotsutkiken mot Bredbogen. 
Lotshamnen syns bakom de 
röda byggnaderna.

 p Den östra hamnen på 
Väderöbod. Med tre små-
båtar förtöjda är hamnen 
full. Uppe till höger syns 
fundamentet till kranen 
som förr användes för att 
hissa upp fyrpersonalens 
tjänstebåt på land.

fiskare förr i tiden periodvis uppehållit sig här och kanske 
har en landsförvisad man bott här. Men mycket mer histo-
ria än så verkar inte finnas att hitta. 

Men det är underbart fina öar. Har man båt med  litet 
djupgående finns en liten vik på Hamnerös sydsida där 
man kan gå in och ligga hyfsat säkert för väder och vind. 
Behöver man logi kan man även övernatta i de två små 
fiskarstugorna som finns där vid stranden. Det är fritt för 
alla, bara man inte förstör. Trevligt! Det finns även en vik 
på nordsidan där man i gynnsamma vindar kan ankra, 
men förutom det är ön svårtillgänglig. Vid lugnt väder kan 
man dock lägga till på många ställen längs klipporna på 
 Hamnerö, Lyngö eller de andra öarna omkring, vilket vi 
kan se att många har gjort denna fantastiska sommar. 

Från Hamnerö kryssar vi nu västerut mellan kobbar 
och skär, mot Väderöbod, och ser hundratals sälar som 
lojt vilar på de olika öarna, som solnjutande turister. Här 
är nästan alla öarna fågelskyddsområde och man får inte 
komma närmare än 200 meter, så det gäller att ha kikare 
eller teleobjektiv till hands för att få närbild.

Väderöbod tornar upp sig framför fören efter en halv-
timmes lugn bidevind. Ön är en kronoholme som ingår i 
naturreservatet Väderöarna och är häckningsplats för flera 
sällsynta arter som labb, toppskarv och tobisgrissla. Drygt 
halva ön är fågelskyddad och tillträdesförbud råder från 
1 april till 15 augusti varje år. Det var hit tv-teamet åkte och 
spelade in avsnittet om hemliga platser, och även om den 
inte är speciellt ”hemlig” så är den absolut svårtillgänglig. 
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Väderbod fyr blev klar år 1867 och var av Heidenstam-
typ, 32 meter över havet. Egentligen var tanken att bygga 
fyren på Guleskär, en liten ö sydväst om Väderöbod, men 
den var ännu svårare att nå, så därför blev fyren anlagd där 
den blev. 1964 hade Heidenstammaren gjort sitt och ersat-
tes av en ny fyr, denna gång ett rött betongtorn som skulle 
fortsätta lysa fram till 2008, då fyren bedömdes överflödig 
för handelssjöfarten. Efter det tog Föreningen Väderöbod 
över driften, så ännu lyser fyren på natten, dock med en-
bart lysdioder och 6 sjömils lysvidd – men den lyser! 

Tack vare Föreningen Väderöbod är även området kring 
husen och fyren fortfarande tillgängligt för besökare – om 
man lyckas ta sig iland vill säga. Föreningen förklarar:

”Vårt syfte är att med ideella krafter bevara fyren samt 
den kulturhistoriskt viktiga fyrplatsmiljön åt eftervärlden. 
Genom vårt arbete vill vi bereda allmänheten fortsatt till-
träde till fyrplatsen för att de där skall kunna skapa sig en 
uppfattning om de obeskrivligt hårda villkor fyrvaktarna 
levde under mellan åren 1867 och 1965. Arbetet med un-
derhåll innefattar fyren, åtta byggnader, två hamnar samt 
gångbron vid östra hamnen.”

Vad spännande det låter! Frågan är om vi kan komma 
i land denna dag. Det borde gå eftersom det är lugnt och 
vackert väder, faktiskt en av sommarens finaste dagar. Men 
det finns ingen bra hamn och dyningen går ofta hög runt 
ön även vid lugnt väder och gör det riskabelt att lägga till 
vid klipporna. Vi tar ner seglen och tuffar för motor den 

sista biten fram till den östra lilla hamnen och upptäcker 
till vår besvikelse att den är full. Med full menas att tre små 
öppna båtar redan ligger förtöjda och de som kommit hit 
med dem gör som sälarna på öarna vi just passerat: de solar, 
badar och dyker från klipporna bredvid och verkar njuta 
i fulla drag. Vi har ingen chans att komma in. Så liten är 
alltså hamnen. Den rymmer en normalstor fritidsbåt eller 
tre små. Vill man ha plats här är det bättre att komma hit 
under hösten, vintern eller våren, innan högsäsongen bör-
jar. Även då ska man dock vara försiktig och hålla uppsikt 
över båten. Dyningar kan lätt hitta in i den minimala viken 
och slå båten mot klipporna. De som bodde och arbetade 
här förr i tiden hissade upp sina båtar med en kran och lade 
dem på land mellan turerna – just för att hamnen inte är 
säker om det börjar blåsa och bli sjögång.

Men det finns en hamn till! Vi kör runt till den västra 
sidan av ön och tittar in i den lilla viken som finns där. 
Hamnen här lär dock vara grund och vi är osäkra på om vi 
skulle flyta in. Vi kan se att en Folkbåt modigt har tagit sig 
in och lagt till. Men en segelbåt till skulle nog inte få plats, 
bedömer vi läget. Vi nöjer oss idag med en båttur kring ön. 
Upp med seglen igen. Promenaden till fyren och de gamla 
fyrbostäderna får bli nästa gång. 

Vårt besök på Väderöarna är slut för denna gång. Men 
det gav mersmak och vi siktar på att komma tillbaka nästa 
år. Vi lyckades ju inte helt med Väderöbod – ön var nog 
ganska hemlig ändå. 

 p Det här är det som mest 
liknar en hamn på Hamnerö. 
Bakom de norska båtarna 
fortsätter viken in och vid 
stranden finns de två gamla 
fiskarstugorna man kan 
övernatta i.
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Behöver du ett  
segla-över-Atlanten-lån?

Är det dags att köpa en segelbåt? 
Eller vill du ha en motorbåt som går 
lite snabbare?

Hos oss kan du få låna mellan 10 000 
och 300 000 kr utan säkerhet.

På lånasmartare.se får du tips och råd 
som kan hjälpa dig att låna smartare, 
oavsett vad du behöver låna till.

www.lånasmartare.se

Representativt exempel: Vid ett kreditbelopp om 100 000 kr med rörlig årsränta om 8,02 % och 6 års löptid (återbetalningstid) uppgår den effektiva räntan till 8,87 %. I exemplet 
ingår administrationsavgift om 19 kr per månad och uppläggningsavgift om 399 kr. Det ordinarie månadsbeloppet att betala är 1 789 kr och det samman lagda beloppet att betala 
blir 128 808 kr fördelat på 72 avbetalningar. Exemplet, som är beräknat 2017-01-10, förutsätter att ränta och avgifter är oförändrade under hela kreditperioden. Avrundning till 
närmaste högre krona tillämpas. Den effektiva räntan är beräknad i enlighet med Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter.

Betala 

1 445 kr
per månad i 8 år

eller 

1 111 kr
per månad i 12 år

Låna  

100 000 kr
till vad du vill

1603_PL_Annons_Båtnytt_225x298mm kopia.indd   1 2017-03-29   14:28



Yamarin 49 BR Cross

Yamarin Cross 49 Bow Rider passar utmärkt som båt för sommarstugan och för kortare förbindelser 
till sjöss. I den rymliga interiören finns det plats för både tillbehör till sommarstugan och för 
fiskeutrustningen. Det finns dessutom gott om benutrymme för passagerare bak i båten och den 
breda standardutrustning gör helheten komplett.

www.yamaha-motor.se
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GRÖNT LJUS  
FÖR EJ CE-MÄRKTA  
BÅTAR

En dom i tingsrätten gav båtfirmorna 
grönt ljus att handla med  begagnade, 
ej CE-märkta USA-båtar. Men nu 
skärps lagen – vilket gör att båtarna 
återigen kan bli olovliga för handlarna.
TEXT MIKAEL MAHLBERG

7704 2017
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 p Amerikanska båtar 
privatimporterades i stora 
mängder när dollarn stod 
lågt på 00-talet. De hundratals amerikanska båtar som 

privat importerats till Sverige har länge existe-
rat i en legal gråzon. De är lagliga att äga och 
använda och får säljas mellan privatpersoner. 
Däremot har det varit ovisst om  näringsidkare 

får sälja och köpa båtarna. 
Transportstyrelsen, som kontrollerar CE-märkningen 

hos båtar, har länge drivit tesen att handlare som  säljer 
dessa båtar kan tvingas häva köpet, om köparen så vill. 
Så här sade Christer Bergström på Transportstyrelsen i en 
 intervju i Vi Båtägare 2013:

 ”Innan frågan har prövats i domstol vet ingen säkert, 
men min gissning är att även flera år gamla köp kan gå till-
baka. Omärkta båtar får inte säljas enligt produktsäkerhets-
lagen och möjligheten att häva ett köp eller kräva utbyte för 
en felaktig produkt som inte har provats eller CE-märkts 
har ingen preskriptionstid.”

Resultatet har varit att båtbranschens riksförbund 

Sweboat rekommenderat sina handlare att avstå från att 
sälja omärkta båtar. Därmed har tusentals båtägare suttit 
på svårsålda båtar med osäkert värde.

En dom i Varbergs tingsrätt visar dock att Transportsty-
relsen haft fel, i alla fall när det gäller hur sent en köpare 
kan reklamera.

I mars 2015 föll domen i det mål där en ägare till en 
långfärdssegelbåt av märket Overseas 40 försökt häva 
 köpet, med hänvisning just till att CE-märkningen varit 
bristfällig. Tingsrätten menade att reklamationen skett för 
sent och sade vidare:.

”(Ägaren) har påstått att ej CE-märkta båtar inte får 
säljas av näringsidkare. Något uttryckligt lagstöd för detta 
har inte angivits…. Något generellt försäljningsförbud fö-
religger således inte beträffande ej CE-märkta båtar. Något 
förbud att bruka sådana båtar föreligger inte heller”, lyder 
domslutet.
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 p  Båtar som sålts eller tillverkats i Svergie efter 1998 ska ha CE-skylt.

 p Båtar som skadats i stormen Katrina år 2005 privatimporterades i små mängder till Sverige av lycksökare, 
som sedan sålde båtarna som bättre begagnade. Här en Boston Whaler.

I KORTHET
KÖPA USA-BÅT UTAN CE-MÄRKNING
– CE-märkning visar att 
båten uppfyller EU:s grund-
läggande krav på hälsa, 
säkerhet, funktion och miljö.

– En CE-märkt ameri-
kansk båt behöver inte vara 
säkrare än en privatimpor-
terad, som ursprungligen 
byggdes för den ameri-
kanska marknaden. Alla 
amerikanska båtar är redan 
säkerhetsgodkända enligt US 
Coast Guards regler.

– Båtar som tillverkades 
eller importerades före 1998 

är inte CE-märkta efter-
som det kravet kom först 
senare. Fritidsbåtar som är 
tillverkade eller importerade 
efter 1998 ska alltid vara 
CE-märkta.

– Trots det finns många 
amerikanska daycruisers 
som privatimporterats efter 
1998 och som saknar CE- 
märkning. Orsaken är att 
tolkningen av lagstiftningen i 
början var oklar.

– Dessa båtar får 
an   vändas och säljas 

mellan privatpersoner. Alla 
försäkringsbolag är villiga 
att försäkra dem. Däremot 
vägrar många handlare att ta 
dem i inbyte.

– Skulle du själv im-
portera en ej CE-märkt 
båt och sätta den på den 
svenska marknaden, kan 
du i efterhand bli skyldig att 
CE-märka den. Om du köper 
en ej CE-märkt båt som 
redan finns på den svenska 
marknaden innebär det 
däremot inga problem.

Domen skulle kunna innebära att lagen är tolkad och 
det nu är grönt ljus att handla fritt med de tusentals båtar 
som importerades från främst USA när dollarkursen var låg 
på 2000-talet. Det  är dock långt från säkert. Sedan februa-
ri i år har EU nämligen utfärdat ett nytt fritidsbåtsdirektiv 
som skärper reglerna. Ett nytt krav är att  distributörer får 
större skyldighet att kontrollera att de  varor de säljer upp-
fyller CE-reglerna.

Frågan är om kravet också gäller begagnade båtar, nå-
got som Transportstyrelsen nu ska få EU-kommissionen att 
klargöra under våren.

– Vi ska försöka få ett förtydligande om hur den delen 
ska läsas, säger Dennis Lundin, jurist på Transportstyrelsen.

– Jag tror inte man kan tillmäta den här domen någon 
större vikt. Den lagstiftning som den vilar på är ju lite för-
ändrad.

Osäkerheten kvarstår alltså några månader till. 
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TRÄFFA BÅTNYTT PÅ LAND! 

finns vi mitt på Norrmalmstorg med fyra 
heta båtar kring en uppbyggd brygga. Kom 
och kolla in nya båtar, stora och små, plast 

och aluminium. Diskutera båtköp, båtägande och allt annat som har 
med båtar att göra med oss. Redaktionen finns på plats hela dagen, vi 
tipsar om bra båtar, hur du ska tänka kring båtköp och tar gärna emot 
tips om saker vi borde skriva om. 

Så kom och träffa oss mitt i Stockholm, vi ser fram mot att träffa dig! 

Max Carlgren 
Chefredaktör Båtnytt

Nu har du chansen att 
träffa redaktionen och 
prata båtar innan vi går 
till sjöss för säsongen. 

D E N  1 9 : E  M A J  —  N O R R M A L M S T O R G

ARRANGERAS AV

DEN 19:E MAJ



DRÖMBÅTAR PÅ 7 METER
En daycruiser på sju meter är det bästa flytetyget för den 
som vill uppleva sommaren i skärgården. Här är en guide 
till 2000-talets hetaste modeller. De är fortfarande fräscha, 
men kostar småpengar idag jämfört med nypriset.
TEXT MIKAEL MAHLBERG FOTO MARTIN RIDNE MED FLERA

När solen lyser är en daycruiser världens bästa 
 uppfinning. Den tar dig, familjen och vännerna ut till 
favorit ön snabbt och bekvämt. Vill du dra en wakeboard 
i aktersvallet går det utmärkt tack vare den kraftiga mo-
torn. Vill du stanna över natten går det också bra, ruffen 

rymmer minst två-tre personer.
Här har vi samlat våra åtta favoriter från det förra årtiondet. På tio 

år har priserna hunnit falla till rimliga nivåer. Ofta får du en för halva 
nypriset, trots att vi snackar om båtar som fortfarande känns moderna 
och i vissa fall fortfarande nytillverkas.

Det finns några saker att tänka på när du ska köpa daycruiser. 
Bland modellerna på nästa sidor finns nordiska från kända tillverkare 

som Yamarin, Ryds och Uttern. Där finns också amerikanska Glastron 
och Regal. De amerikanska båtarna är betydligt billigare på andra-
handsmarknaden, trots att de ofta är av nyare årgång. Beror det på att 
jänkarbåtarna är sämre byggda? Nix, inte alls. Tvärtom känns de många 

gånger betydligt mer ombonade i sittbrunn och ruff. Nordiska, kända 
modeller har helt enkelt bättre andrahandsvärde än jänkarbåtar.

Ibland kan jänkebåtens misstänkt låga prislapp bero på att just det 
exemplaret importerats privat från USA och därmed saknar CE-märk-
ning. Denna formalitet har inget med kvaliteten att göra – båten är ju 
godkänd enligt US Coast Guards stränga säkerhetsregler. Däremot kan 
avsaknaden av CE-skylt göra det svårt för dig att sälja den till en båt-
handlare den dagen du vill byta båt.

Sist men inte minst är det värt att fundera på om inombordare eller 
utombordare passar dig bäst. Nästan alla modernare daycruisers har 
utombordare, vilket ger mer utrymme i sittbrunnen. En utombordare 
är också lätt att byta ut – men framförallt lätt att stjäla. 

En DC med inombordare är därför ett val som garanterar god natt-
sömn. Dessutom har Ryds 23, Uttern D68, Aquador 23 DC och de 
amerikanska modellerna med inombordare betydligt bättre badbryggor 
än snurrebåtarna. 
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Tillverkningsår 2004-2008
Antal tillverkade cirka 150 
Pris 2008 739 000 kronor med Mercruiser 5.0 L, 260 hk
Pris idag cirka 350 000 kronor

ASKELADDEN Z7

Tillverkningsår 2006-2013 (76 DC), 2013-idag (79 DC)
Antal tillverkade cirka 1 000 
Pris 2008 643 000 kronor med Yamaha 250 hk
Pris idag från 400 000 kronor, tidiga årsmodeller

YAMARIN 76 DC

A skeladdens mest avancerade båt någonsin hette Z7 och var 
kulmen på varvets satsningar innan kraschen år 2008. Köper 

du en Z7 får du teknik som än idag saknas på nya daycruisers. Den 
smartaste finessen är suffletten, som ersätter ett vanligt kapell. Den 
vilar under en lucka i aktern och fälls med ett kraftigt ryck upp över 
hela sittbrunnen. Manövern går på en minut och är en befrielse för 
den som är van att brottas med nordiska kapell eller amerikanska 
lapptäcken.

Andra finesser är tamparna, som likt en dammsugarsladd rullas in 
på en vinda. Askeladden lade en del krut på att få till en bra vindruta 
som skyddade de åkande mot vinden. Resultatet var så lyckat att nya 
Askeladden-modellerna än idag har samma lutning och höjd på rutan. 
I sittbrunnen ryms sju-åtta åkande i ett bekvämt möblemang, och att 
plana upp är inga problem med standardmotorn, en Mercruiser på 5 
liter och 260 hästkrafter. Eftersom det är en inombordare finns ingen 
anledning att rädas motortjuvar.

År 2008, det sista året, kostade Askeladden Z7 över 700 000 
 kronor, långt mer än konkurrenterna. Idag får du detta marina rymd-
skepp för under halva priset.

ASKELADDEN Z7

AVANCERAD TOPPMODELL

YAMARIN 76 DC

OPTIMAL DAYCRUISER
Y amarins mest framgångsrika modell någonsin tillverkades i nästan 

1 000 exemplar, från 2006 till 2013, då den bytte namn till 79 DC 
som fortfarande säljs.

Succén beror på att Yamarin med 76 DC snuddat vid att skapa den 
ultimata daycruisern. Det strömlinjeformade utseendet skvallrar om ett 
av Nordens bästa skrov någonsin. På sin tid var det här en värsting. 
Toppfarten med standardmotorn på 300 hästar (i början Yamahas 
tvåtakts-HPDI) var 48 knop. När denna förbjöds av miljöskäl såldes 
76 DC med Yamahas största fyrtaktare på 250 hästar och toppfart på 
45 knop. Yamarin 76 DC går prickfritt i sjön, stadigt som ett tåg även 
i toppfart.

Inredningen bjuder på en rejäl aktersoffa och djup, trygg sittbrunn. 
Till skillnad från de senaste modellerna i klassen har 76 DC ett riktigt 
pentry i sittbrunnen. Bra för den som faktiskt vill leva campingliv i 
skärgården. Båtens enda blotta är den väl trånga ruffen. I övrigt är 
Yamarins mästerverk en båt som står sig mot moderna konkurrenter.
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Tillverkningsår 2003
Antal tillverkade okänt 
Pris 2007 cirka 400 000 kronor
Pris idag Från 250 000 kronor

REGAL 2250

Tillverkningsår 2004-
Antal tillverkade 400 exemplar
Pris 2004 425 000 kronor med 4,3 l Mercruiser
Pris idag från 300 000 kronor, tidiga modeller

RYDS 23 DC

R yds klassiska 23 DC kom 2004 och var då 100 000–300 000 
 billigare är de norska och finska konkurrenterna. Inredningen 

är rymlig med en U-soffa som sväljer sex personer och en ruff för 
två. Med ett hyggligt pentry går det att laga mat ombord. Skrovet är 
vakuumgjutet och styvt, Ryds hävdar att det är 60 procent starkare än 
motsvarande handplastade. Jämfört med konkurrenterna ligger dock 
design och utförande på en lägre nivå, här är gott om naken vit plast 
och ont om trä och textilier. Några detaljer är mindre lyckade, värst är 
motorluckan som går att öppna först efter att en del av inredningen 
monterats bort.

På en punkt brädar dock Ryds 23 DC motståndarna: 
 sjöegenskaperna. Det 23 grader djupa, luftsmorda skrovet går mjukt 
med perfekt balans. Det kommer från amerikanska Four Winns 235 
men fick ett steg av John HV Lindblom, som därmed skapade ett 
av de mest lättkörda skroven på marknaden. Trimplan är onödiga, 
planingströskeln minimal. Med standardmotorn, en V6:a på 220 
hästar, är toppfarten 40 knop och marschfarten drygt 30. Det andra 
motoralternativet är Volvo Pentas dyrare och bullrigare diesel på 190 
hästar.

Regals lyxiga daycruiser är en orgie i bekväma soffor, vinyl, 
V8-muller och snygga former. Den här überamerikanska sol- och 

badbåten har plats för tio i sittbrunnen, en stor badbrygga som man 
lätt kommer ut på via en gång om sidan av motorrummet och en ruff 
som rymmer minst två personer.

Vi har kört Regal i vitt skilda väder, och på så olika farvatten som 
från Miami till Varberg. Varje tillfälle har varit rena lyckokicken.

Med full gas till V8:an på 260 hästar är toppfarten 45 knop och 
den kan du hålla i de flesta väder. Det stegade FasTrac-skrovet går 
utmärkt i sjön och med pondus.

Jämfört med en Ryds eller Yamarin ser Regal mycket mer påkostad 
ut invändigt. Konstigt, eftersom du får en Regal för halva priset.

Förklaringen är tudelad:
1. Båten kan vara privatimporterad från USA och sakna CE-märk-

ning. Det behöver dock inte vara ett problem, se vår artikel på sidan 
77.

2. Regal är mindre praktisk när regnet faller. Kapellet är stort och 
bökigt att sätta upp.

Står du ut med det dåliga kapellet är Regal ett fynd.

RYDS 23 DC

KLASSIKER MED GRYMMA SJÖEGENSKAPER
Andrahandsvärdet är gott och lär stå sig, vilket gör 23 DC till ett 

tryggt köp. Priserna börjar på 300 000 kronor för tidiga modeller av 
denna svenska klassiker.

REGAL 2250

LYXJÄNKARE FÖR SMÅPENGAR
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www.uttern.com 

Uttern D-serie, 
prestanda och design du vill ha.
Ta ut kursen och kasta loss. D70 med sina distinkta linjer och sportiga 
profi l ger dig allt du behöver för sjölivet. Se Utterns D-serie på hemsidan. 
Få priser och katalog på Uttern.com!

TAR DIG 
MED

E S T .  1 9 6 4

KOPPLA AV... OCH D70



S tingray har funnits på den svenska marknaden i många år och 
förklaringen är att deras 235 CR passar nordiska förhållanden. Det 

är lätt ta sig upp till fördäck via den breda trappan. Fördäcket är platt 
och lätt att gå på. Förtöjer du mot en sandstrand går du iland via den 
smarta badstegen som fälls ut ur ankarboxen.

Under fördäck ryms två att sova i den bekväma kojen. I sittbrunnen 
sitter sex personer i stolarna och L-soffan.

Som alla jänkarbåtar är Stingray bäst när solen skiner. Lägg dig i 
sofforna eller på den stora solbädden på motorrummet. Eller dra en 
wakeboard eller badring bakom båten, det är lätt att ta sig ombord 
igen via den stora badbryggan.

Stingray betyder rocka, men med rätt motor är det här en raket. En 

I  ett blott sju meter långt skrov har Aquador lyckats klämma in hela 
tre kojplatser, riktig toalett, ett pentry och en suverän aktersoffa. Det 

gör 23:an till den bästa modellen i den här samlingen för dig som vill 
semestra några nätter till sjöss.

Aquador 23 DC har höga fribord och därför ryms en stickkoj under 
durken. Höjden gör att båten känns större än de andra modellerna. 
Sittbrunnen är djup och i U-soffan sitter sex-sju personer skyddat. 
På babordssidan ligger det lilla pentryt som duger att koka en 
 enklare måltid på. Under däck ryms en V-koj, en stickkoj för barn och 
dessutom en avskiljd toalett med spolmugg. Aquadors blå kuddar och 
blanklackade träpaneler ger ett ombonat intryck.

I tidigare tester har vi enbart klagat på den trånga förarplatsen. Det 
finns däremot olika åsikter om hur praktisk stegen upp till fördäck är. 
Istället för en stege vid vindrutan, får du gå in i ruffen och fälla ned en 
trappa som leder upp till fördäck. Vägen är säker men bökig – speci-
ellt om du är ensam och ska lägga till.

Sjöegenskaperna är goda om än inte sportiga. Toppfarten varierar 
från dryga 30 knop till 40 beroende på motorvalet, under huven kan 
du hitta allt från Mercruisers bensinmotorer till Volvo Pentas dieslar.

Tillverkningsår 2010-
Antal tillverkade cirka 
Pris 2010 455 000 kronor, 4,3 l Mercruiser, 190 hk
Pris idag från 300 000 kronor

STINGRAY 235 CR

Tillverkningsår 2002
Antal tillverkade cirka 800
Pris 2003 599 000 kronor, 2003, Mercruiser 4,3 l, 220 hk
Pris idag från 400 000 kronor. Ny 24 DC kostar 899 000.

AQUADOR 23 DC

STINGRAY 235 CR

JÄNKARE MED NORDISK TOUCH
5 liters V8 från Volvo Penta eller Mercruiser ger drygt 45 knop på topp 
och en tyst gång i 25 knop, då drar den stora motorn blott en liter per 
sjömil. Båtens enda nackdel är det bökiga kapellet. Kolla också upp 
om båten är CE-märkt. Om inte, bör priset justeras – nedåt.

AQUADOR 23 DC

SEMESTERBÅT PÅ 23 FOT
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Finnmasters snygga, knappt sju meter långa daycruiser kom år 2009 
och fick lovord av båtpressen – men trots det uteblev försäljningen. 

Kanske blev Yamarins mer välkända 68 DC en för svår konkurrent, 
trots att Finnmaster satt sitt pris 100 000 kronor lägre.

Det låga priset håller lyckligtvis i sig på begmarknaden. 
I övrigt är det här en smart sol- och badbåt med en förvånansvärt 

stor ruff. Här inne är det högre i tak än på konkurrenterna. I sittbrun-
nen ryms sju personer samt ett litet pentry. Ruffen och köket gör F68 
DC duglig för några övernattningar. En lucka i durken rymmer ett 
enormt stuvutrymme, något som ärkerivalen från Yamarin saknar.

Bakpå hänger ofta Yamahas 250 hästars fyrtaktare som ger en 
toppfart på hisnande 46 knop. Men även en 150-hästare är en vanlig 
motor, som räcker till respektabla 38 knop på topp. Skrovet är kul att 
köra och har ett grymt grepp i kurvorna.

Konstruktörteamets enda miss är förarstolen, som klämts mellan 
pentryt och luckan i durken. Resultatet blir att föraren sitter lite snett, 
och trångt.

U ttern D68 föddes 2002 men ser yngre ut. Med sin stora sittbrunn, 
smidiga gång runt motorn ut till badbryggan och rejäla trappa upp 

till fördäck, hade modellen lösningar och utrymmen som de flesta 
amerikanska och nordiska dc-båtar skulle få först fem år senare.

D68 var den sista daycruisern som togs fram på gamla Uttern- 
fabriken i Norrlångträsk. Då hade familjen Sandström redan sålt bola-
get till amerikanska Marine Power, som dock gav de gamla ägarna i 
uppdrag att utveckla den nya modellen.

D68 fick skrovet från storsäljande walkarounden S64. Inget fel 
i det – skrovet är lättdrivet och toppar 40 knop med den 4,3 liters 
Mercruiser bensinmotor som sitter i 99 gånger av 100. Några exem-
plar bestyckades med Mercruisers alldeles för svaga diesel på 116 
hästkrafter, som tvingar föraren att ständigt ligga på toppvarv.

Sittbrunnens stora L-soffa rymmer hela familjen och går till och 
med att sova på i nödfall. Pentryt är till för enklare matlagning.

Under däck hittar vi ruffen, som saknar fönster men är mysigt 
inredd med teak. Tyvärr är kojerna något korta för längre personer. 

Uttern D68 sålde bra i några år tills nyare modeller med utom-
bordare tog över marknaden. Idag får du ett begagnat exemplar från 
250 000 kronor. Viss förvirring råder när det gäller modellbeteck-
ningen. År 2009 kom en ny version av D68, som egentligen var den 
mindre utombordarmodellen D66 bestyckad med inombordare.

Tillverkningsår 2009-
Antal tillverkade okänt
Pris 2009 592 000 kronor med 250 hk
Pris idag från 300 000 kronor

FINNMASTER F68 DC

Tillverkningsår 2002-2009
Antal tillverkade okänt
Pris 2003 446 000 kronor med Mercruiser V6, 220 hk
Pris idag från 250 000 kronor

UTTERN D68

FINNMASTER F68 DC

BÄTTRE DOLDIS

UTTERN D68

FÖRE SIN TID
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NORDISK MÄSTARENORDISK MÄSTARE

w w w . f a s t e r. f i

Återförsäljare: Piteå: Storfors Varv & Marina, tel 0911-31270 • Kramfors: BN:s Motor, tel 0612-10910  
• Stockholm: Jobs Marin, tel 08-96 21 30 • Gustavsberg: Genuine Marine, tel 08-7162332 

• Väddö: Älmsta Aluminiumbåtar tel 0176-50344 • Strängnäs: P.L. Mälarbåtar, tel 0152-10065 
• Mellerud: Fritzéns Maskin, tel 0530-10270 

Varje båt från Faster är ett välgjort fi nskt hantverk. Ingen massproduktion.
Den är som bäst hemma i de varierande nordiska väderförhållandena, vid våra steniga stränder

och grunda vatten. Med en Faster kommer du alltid fram, oberoende av väder och typ av strand.
Faster är robustare byggd av specialstarkt, obehandlat marinaluminium.
Den är helt vattentät, med fogar som är svetsade för hand och den har

tjockare sidoplåtar än andra aluminiumbåtar.

NORDISK MÄSTARE



HÄLSNINGAR FRÅN SMÅLAND

SOMMAREN ÄR HÄR!

BESTÄLL DIN SPORTSMAN 445 MAX
MED MERCURY 25 HK FYRTAKTSMOTOR. 
116 400 KR*. 13 200 KR RABATT!
Alternativ med Mercury 30 hk, kampanjpris 120 900 kr. 
Ord. pris 134 400 kr. 13 500 kr rabatt! Läs mer: www.linder.se 
och www.mercury.se

* Båt monterad och klar med Mercury 25 hk (F25ELPT EFI). Alternativ med  
Mercury 30 hk  (F30ELPT EFI). Motorn på bilden är extrautrustad med stål-
propeller. Priset ovan avser standardpropeller. Alla priser är inkl. moms. 
Gäller t o m augusti 2017. Med reservation för mellanförsäljning. Securmark  
stöldskyddsmärkning ingår.



Torqeedos nya 10 kW 
elmotor kan hängas på 
allt från små snurre
båtar till 10tons de
placementsbåtar. Vi 
har provkört den på 
en  Linder 445 Max.

TYST MEN DYRT 
MED ELSNURRA

TEXT & FOTO JOAKIM HERMANSSON

8904 2017

tORqEEdO  CruisE 10.0 TEST



 p Förarplatsen kan rensas 
helt på analoga instrument. 
Allt som behövs är reglaget 
och eventuell navigationsut-
rustning.

 p Reglaget har GPS och ger info om ladd-
ning, fart och återstående körtid och sträcka.

 t I mittoften på provkörda 
Linder 445 ryms fyra 
24-voltsbatterier som 
väger 25 kg vardera, men 
motorn klarar sig med två 
seriekopplade för att nå 
nödvändiga 48 volt.

Elmotorer och batterier förbättras i en ra
sande fart och framstår som allt intressantare 
alternativ både på land och till sjöss. Att slippa 
illaluktande avgaser och en hel del av det hög-
ljudda brummande som förbränningsmotorer 

ger ifrån sig, är förstås de stora posterna på pluskontot. 
På minussidan kan vi sätta upp högt inköpspris och be-
gränsad räckvidd, liksom att batterierna både väger mycket 
och kräver mer utrymme än en fossilbränsletank. Kan man 
leva med dessa baksidor för att uppnå miljöfördelarna, är 
 elmotorn en realistisk variant, men fortfarande främst på 
mindre båtar och i beskedliga farter.

I känsliga alpsjöar är det mycket ovanligt att man ens får 
lov att köra båtar med förbränningsmotorer. Myndigheter-
nas miljöiver och följande förbud har där drivit på utveck-
lingen av eldrivna motorer, främst för kommersiellt bruk. 
Inte långt från Alperna, vid sjön Starnberg strax sydväst 
om München, ligger logiskt nog Torqeedos huvudkontor. 
Här tillverkas sedan ett drygt dussin år tillbaka bolagets 
elmotorer, medan batterierna produceras av amerikanska 
Johnson Controls, vid den betydligt större Lake Michigan 
mitt i USA.

Torqeedo Cruise 10.0 är en utombordare som kan an-
vändas på allt från små snurrebåtar till deplacementsbå-
tar på uppemot tio ton, så den ska exempelvis kunna er-
sätta motor och s-drev på segelbåtar. Hela elmotorn finns 

 inkapslad under vattenlinjen och sitter direkt på propeller-
axeln, vilket innebär minimalt med gångljud och vibratio-
ner. Motorn ger en propellereffekt motsvarande en vanlig 
20-hästars bensinsnurra, och kan skicka iväg en Linder 445 
Max i planingsfart.

Just detta har Båtnytt provat på, och vi kom då upp i 18 
knop på platt vatten med bara föraren ombord. En riktigt 
skön känsla att bara höra vindbrus och måsar, och  känna 
ett lätt kittlande från motorns beskedliga vibrationer. Med 
propeller och vridmoment som är avsevärt större än på 
motsvarande förbränningsmotor, kunde vi också både ac-
celerera snabbare och helt steglöst, samt kvickt bromsa in 
ekipaget genom att peta i backen. Kraften kommer helt 
utan fördröjning, så det gäller att handskas försiktigt med 
gasreglaget.

Motorn har elektrisk powertrim och finns i riggläng
derna 15, 20 och 25 tum, varav den sistnämnda krävs på 
 Linder 445 Max. Torqeedo Cruise 10.0 behöver 48 volt 
spänning, och man kan alltså seriekoppla fyra vanliga 
12-volts AGM-batterier för att nå dit. I den  modifierade 
mittoften på provbåten fanns dock fyra av Torqeedos 
24-voltsbatterier, som väger 25 kg vardera. De är av typen 
litiumjon, med IP-klass 67 (damm- och vattentäta) och en 
avancerad laddningsteknik med laddningsregulatorn in-
byggd i varje batteri. Det sistnämnda ska exempelvis för-
hindra brand och explosioner, vilket annars är en risk just 
vid laddning av litiumjonbatterier.

Reglageboxen vid förarplatsen har integrerad gps och 
kan ge besked om batteriladdning, fart och hur lång körtid 
respektive körsträcka som återstår. Trots 100 kg batterier i 
båten imponerar de båda sistnämnda värdena inte speciellt 
mycket. I toppfarten 18 knop räcker batterierna en halvtim-
ma och man hinner 9 sjömil. Är man däremot lite smart 
och glider fram i behärskade 13 knop klarar sig batterikraf-
ten i två timmar och man kommer följaktligen 26 sjömil. 
Klart tänkvärt. Laddtiden är fyra timmar med Torqeedos 
egen superladdare, som kräver 32 A och fick bryggans el-
system att braka ihop fullständigt. På halva effekten 16 A 
gick det bättre, men då tar det istället åtta timmar att ladda 
batterierna knökfulla. 
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www.aba.se

ABA – a NORMA Group brand

FROM ANDERSTORP, SWEDEN*Baserat på normal användning av fritidsbåt vår/sommar. Motsvarar 4000 timmar direktkontakt med vatten.

Kostar mindre än vigselringen, 
överlever garanterat hela båtsemestern.
Vi på ABA tycker att kvalitet är livsviktigt. Därför är våra slang-
klämmor tillverkade i ett syrabeständigt stål speciellt utvecklat för 
ett långt liv i salt och bräckt vatten i minst 10 år*. Ett fungerande 
förhållande med din båtmotor gör att du kan ägna dig åt ännu 
viktigare saker. Ha semester till exempel.

 t Hela elmotorn finns 
inkapslad under vatten-
linjen och sitter direkt på 
propelleraxeln, vilket ger 
minimalt med gångljud och 
vibrationer.

Båt Linder 445 Max
Vikt 203 kg
Motor Torqeedo Cruise 
10.0
Spänning 48 volt
Rigglängder 15, 20 och 
25 tum
Pris 79 900 kronor
Batteri Torqeedo Power 
26-104
Litiumjonbatteri 24 volt
Vikt 25 kg (behövs 
minst två)
Pris 31 900 kr/st
Pris superladdare  
18 500 kr
Pris för provkörd båt 
med motor och batterier 
304 900 kronor.

FAKTA

9104 2017
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Anlita en Sweboatmedlem!
Vi står för ett tryggt båtägande genom 
kunskap, kvalitet och köptrygghet.
 

Läs mer på sweboat.se

UTOMBORDARE PÅ ALLT

ett alternativt bränsle, men om fenan är så effektiv som man hoppas 
skulle man kanske kunna använda en elmotor kopplad till fenan. 
Tyvärr har vi inte fått chansen att testa Dolprop ännu. Ett annat lite 
lustigt alternativ till motor är Free Wheeling, som är en handjagad 
propeller som du kan sätta på mindre båtar och gummibåtar. Jag har 
vevat omkring med en sådan och visst, den går att använda. Men det 
känns som att ett par åror är mycket mer effektivt. Så varken fenor 
eller handvevar kommer att ersätta bensinmotorn den närmsta tiden.

Då har vi bara eldrift kvar. Torqeedo, som vi testade på föregående 
sidor, har blivit det ledande företaget för eldrift till sjöss. Men vi har 
även här ett svenskt företag, Greenstar Marine, som installerat eldrift 
i ett flertal motor- och segelbåtar. Fördelen med eldrift är att de är 
starka och tysta och inte släpper ut avgaser när man kör med dem. 
De är som bäst när du ska köra i låga farter. För när du gasar på kör 
du slut på batterierna i ett nafs. Svenska Candela jobbar för fullt med 
att ta fram en eldriven motorbåt som går på foils. Lyckas de få båten 
att flyga kan utvecklingen ta ett skutt framåt.

Men att ta en planande motorbåt med dagens skrovteknik och 
hänga på en elektrisk utombordare är inget alternativ idag. Det krävs 
alldeles för mycket kraft för att driva ett skrov genom vattnet för att 
dagens batterier ska kunna hålla farten uppe i mer än en kvart eller 
två. Alltså är bensin fortfarande kung på akterspegeln.  

I teorin finns det massor av olika bränslen 
att köra din utombordare på. Men i praktiken 
är det bara ett som gäller för fritidsbåtar. Vill 
du köra bensinfritt utan inombordare är det i 
princip bara segel som återstår.
AV MAX CARLGREN

O ljud och stinkande avgaser gör få familjer lyckliga. De senaste 
åren har vi testat de flesta alternativen till bensin i utombordaren. 

De flesta har två saker gemensamt: den erbjuder ett mer miljövänligt 
alternativ till bensin och de har svårt att etablera sig på marknaden.

Ett av de mer uppmärksammade alternativen är gasolmotorn från 
Lehr. Den har synts på mässor och såldes bland andra av Watski. I 
tester har den fått beröm för att vara tyst på högre varv och inte lukta, 
nackdelar har varit att den är tung och accelererar trögt. Jag slår en 
signal till Watski som berättar att de inte längre säljer den eftersom 
den europeiska distributören gått i konkurs. Så vi stryker gasol från 
listan.

Själv körde jag en utombordare på diesel för ett par år sedan. 
Svenska Oxe Diesel har satsat rejält på att utveckla en smart diesel-
motor, byggd på en bildiesel. 2015 lanserade också Mercury en 
utombordare anpassad för diesel, vilken till största delen består av 
komponenter till bensinmotorer. Gemensamt för dessa är att de riktar 
sig till professionella användare som Nato som kräver driftsäkerhet 
och inte har problem med att motorerna är dyra. För fritidsbåtar är de 
inget alternativ idag.

Jag har även kikat närmare på ett par mer överraskande alternativ 
utombordardrift. Ett av dem är Dolprop, en svensk uppfinning där 
propellern byts mot en fena. Det handlar i ärlighetens namn inte om 
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 FINNMASTER T8  FINNMASTER T7  FINNMASTER 68 DC  FINNMASTER 62 DC

MADE IN THE MIDNIGHT SUN
Ibland ska man inte behöva kompromissa. 

När man vill ha en sportig, men samtidigt bekväm båt så ska man få det. 

Därför valde vi inte bort någonting när vi skapade T-seriens stolthet – Finnmaster T8. 

I denna unika båtmodell återfinns alla smarta lösningar som är vårt signum. 

Här har vi helt enkelt bara använt de bästa materialen och inte kompromissat med någonting. 

För mer information och närmaste återförsäljare besök finnmaster.se

T-SERIEN FINNMASTER T8
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Luleå 0920-22 80 25
Norrköping 011-10 73 00 
Skanstull 08-556 709 00

Dalarö 08-501 501 05
Danderyd 08-545 914 40
Karlshamn 0454-180 15

SILVER SHARK 580 BRX 
Mercury F115 ELPT EFI CT

Pris: 3.600 kr/mån
364.900:- (ord. pris: 390.100:-)

Kampanj 2017

SILVER EAGLE 640 BRX
Helt i aluminium.

Ta sjövägen
till äventyret

Årets hetaste nyheter!

www.interboat.se

Vi samarbetar med:

F lir fortsätter att utveckla sina avance-
rade mörkerkameror. Tekniknördar lär 

gilla att de nya modellerna i M-serien 
har inbyggd fönstervärme för att hålla 
båda linserna isfria när det är kallt ute. I 
den nya M-serien har optiken förbättrats 
och de kan integreras med navigations-
system från Raymarine, Garmin, Furuno 
och Simrad. Inte nog med att du kan 
visa bilden i skärmen, du kan även 
styra kameran från navigationsenheten. 
Du kan också koppla kameran till flera 
skärmar och styra den via en joystick 
om du föredrar det. Den nya M-serien 
kommer i sex olika varianter med olika 
grad av avancerat innehåll. Gemensamt 
är att alla sex har gyrostabilisering för 
att ge en skarp bild även när det går sjö. 
Du kan programmera olika förinställda 
lägen för kameran för användning 
dagtid, nattetid, tillläggning på natten 
eller man överbord. Priset då? Jo det 

Värst blir värre

börjar på över hundra tusen spänn för 
den enklaste kameran. 

Flir.com

H ar du en mindre båt och vill sätta 
i enbart en radar har Furuno tagit 

fram en ny enhet på drygt åtta tum som 
tillsammans med en radomantenn på 
knappa halvmetern i diameter utgör 
ett litet men effektivt paket för att se 
när sikten är dålig. Furuno M-1815 är 
vattentät och antennen har en uteffekt 
på 4 kW. Den kan följa upp till tio mål 
samtidigt för att du ska ha full koll, 

dessutom kan du ansluta den till ais 
för att få in ännu mer information om 
trafiken omkring dig.

De blå spåren på skärmen är tekni-
ken som Furuno kallar True trails. Det 
betyder att den visar andra fartygs san-
na rörelse, och inte i förhållande till din 
egen båt. Längden på spåret indikerar 
hur fort de andra fartygen rör sig. 

Furuno.se

Liten radar

94 04 2017

notiser  TEKNIK



* Ett oberoende test utfört av DHI i Danmark (oberoende laboratorium) visar 
att Silic Seal grundfärg i kombination med Silic One systemet förhindrar allt 
läckage av koppar och zinkoxid. Mer information på hempelyacht.se  

Det smarta 
alternativet
Silic One. Denna fantastiska båtbottenfärg bygger 
på silikon och hydrogel som gör att organismer 
tror att färgfilmen är vatten. Det är svårt 
att få fäste på ett osynligt skrov.

hempelyacht.se

2017 02 Hempel Silic One Stamp Mboat 01 225x298 SE BatnyttSverige.indd   1 22/02/17   14:51



Enklare, säkrare och bekvämare båtliv
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Butiker: Prästkragens Väg 20, Saltsjö-Boo  ·  Sisjövägen 45, Askim
Öppettider: se www.benns.se

Handla dygnet runt: www.benns.se

#bennsmast

Vinschar
Alu,

svart

Krom

20STA 4195:- 5850:-  Artnr. 1034834

20STC 4395:- 6150:-  Artnr. 1034835

35.2STA 7295:- 10350:-  Artnr. 1035136

35.2STC 7695:- 11250:-  Artnr.1035137

40.2STA 7395:- 10550:-  Artnr. 1035180

40.2STC 7995:- 11550:-  Artnr. 1035181

46.2STA 10995:- 16250:-  Artnr. 1035239

46.2STC 13490:- 17150:-  Artnr. 1035240

Self-tailing.Tvåväxlade, dock ej storlek 20. 
20STC

4395:-
Ord. 6150:-

20STA

4195:-
Ord. 5850:-

Storskotstalja
Tvåväxlade storskotstaljor. Kullagrade
block, 10 mm lina med ändlös splits. 

3/6:1

4/8:1

3/6:1

3495:-
Ord. 4325:-

3/6:1, 25 m lina 3495:- 4325:-  Artnr. 212060

4/8:1, 36 m lina 4895:- 5995:-  Artnr. 212080

Benns Globe Pro
Kärna i 100% Dyneema

med ett splitsat öga.

Finns i 
färger:
Vit, Röd 
och Blå

NYHET!

8 mm, 30 m

995:-
Ord. 1395:-

18 mm, 30 m 995:- 1395:-

10 mm, 30 m 1495:- 1895:-

10 mm, 35 m 1795:- 2395:-

10 mm, 40 m 1995:- 2795:-

12 mm, 45 m 2995:- 3495:-

Räddningsvästar
Deckvest LITE+

En ny modell till Spinlocks serie av
räddningsvästar är Deckvest LITE+

som har en sele.

1695:-
Ord. 1850:-

Deckvest LITE
Ultralätt  och kompakt väst som lämpar sig

för seglings- och motorbåtsentusiaster.

1495:-
Ord. 1695:-

NYHET!
NYHET!

Artnr. 1162652

Seglarsko Perth
Vår populäraste klassiska seglarsko.

Herrstorlekar

995:-
Ord. 1295:-

Artnr. 1015749

Autopiloter

ST1000+ rorkultpilot

4190:-
Ord. 5890:-

Pålitliga autopiloter från Raymarine.

ST1000+ rorkultpilot 4190:- 5890:-

ST2000+ rorkultpilot 5290:- 6990:-

EV-100 Rorkultspilot 12950:- 17790:-

EV-100 Rattpilot Segelbåt 12950:- 17790:-

EV-200 26990:- 29990:-

Platt design med djupt ljud är vad 
Fusion Sound-Panel ska leverera. 

De nya marina högtalarna är vattentäta 
och chassit är tätt och omsluter alla 
komponenter. 

Högtalarelementen ska vara 
specialbyggda för att passa chassit 
och högtalarna ska leverera både bra 
mellanregister och bas trots att de är så 
platta. Just formen är en av fördelarna 
med högtalarna. Du kan monterna dem 

helt utanpåliggande eller helt infällda. 
Fäller du in dem i exempelvis en skott-
vägg behöver de bara ha 41 millimeters 
djup in i väggen. 

Vill du istället montera dem helt utan-
påliggande finns en ram som bygger 41 
millimeter utanpå, och det totala djupet 
blir drygt sex centimeter. Effekten är på 
max 100 watt och priset ligger på runt 
2 000 kronor per högtalare.

Comstedt.se

Platt högtalare

Garmin Panoptix Forward PS-51 TH har 
ett svårt namn men syftar till att för-

enkla båtlivet. Det är en genomskrovs-
givare som ger dig Garmins teknik för 
framåtseende ekolod. Panoptix Front Vü, 
som Garmin kallar tekniken, visar en bild 
av botten framför båten på upp till 100 
meter, åtta till tio gånger det aktuella 
djupet. Strålbredden är på 20 grader, 
alltså en ganska smal vinkel framför 
båten. 

Fokus ligger på att upptäcka det 
som kommer framför dig, snarare än 
att se det som är vid sidorna. Den har 
även en inbyggd sensor som möjliggör 
stabilisering av bilden i grov sjö. Givaren 
har även Garmin LiveVü som låter dig se 
fiskar framför båten även när du ligger 
stilla. Med traditionella ekolod måste 
båten vara i rörelse, men med denna 
teknik kan du rotera båten och spana av 
vattnet runt omkring dig även om båten 
inte gör fart genom vattnet. 

Priset ligger på 16 000 kronor och 
givaren är kompatibel med Garmins 
senare enheter.

Garmin.se

Framåtseende
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Juryns motivering:
Den finska båttillverkaren Sarins Båtar erbjuder ännu en säker, rolig 
och sjöduglig båt för hela familjen – SARGO 33. De två kabinerna 
och den rymliga styrhytten garanterar fantastiska turer på sjön i alla 
väder. SARGO 33’s skrov anses allmänt som ett av de bästa i sin klass 
och ger en bekväm färd oavsett väderleken. Båtens design är väl 
genomtänkt och ljudnivån är lika låg som i en modern lyxbil.

   Tävlingen Best of Boats lanserades 2014 av 17 båtjournalister från 
15 olika länder: De har en lång och bred erfarenhet av båttester och 
de är särskilt intresserade av båtägarnas praktiska behov. Juryn för 
Best of Boats består av dessa yrkesjournalister från olika delar av 
Europa.
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KAPTEN KROK, DRA 
DIT PEPPARN VÄXER!
Hoppades att inte behöva skriva den här 

krönikan och att vi skulle ha kommit längre 
i vår mänskliga utveckling. Att upptäckar
glädje och mod skulle ha hjälpt oss att korsa 
revirtänkandets, förtalets och osäkerhetens 

hav. Att kön, etnicitet och utseende varken hindrade eller 
favoriserade. Att vi insett att alla har samma grundrättig
heter och värde, även om det är ditt ansvar att kämpa för 
det du vill skapa med och i ditt liv. 

Att vi alla har olika förutsättningar är ett faktum. Lika 
sant som att alla inte roas av sjölivet. Men för oss som gör 
det – och som i mitt fall har alla tekniska utbildningar, 
behörigheter och lång praktiskt erfarenhet, såväl från kom
mersiella som privata äventyr på havet – borde båtlivet vara 
välkomnande och präglas av likavärdesprincipen – och inte 
ett evigt gungfly där mäns förutfattade meningar om kvin
nor till sjöss ständigt sjösätts. Jag tror på att köra sin egen 
grej och göra det man vill, eller åtminstone försöka. Och 
att göra det rejält. Jag tror inte på anpassning eller lullull 
och gullifiering av båt eller båtliv för att locka fler kvinnor. 
Istället handlar det om två saker: 

1. Tjejer/kvinnor, ta för er!
2. Män, väx upp! 

Från förra veckans båttester i Cannes:
– Hur fort sa du att du fick upp båten i som mest? 

 undrar den jämnårige manlige båtjournalisten.

– 34,9 knop, svarar jag och får ett nickande till medhåll 
från den medföljande båttillverkaren.

– Nä, nä lilla vän, det kan inte stämma! För helvete. 
 Kolla här, 31 knop. Du kan omöjligt ha kört snabbare, 
 utbrister den manlige journalisten och uppmanar mig att 
bevisa det.

Vilket jag gör. Och jo då, 34,9 knop. Det handlar om rätt 
trim och om aktiv körning. Inte om kön. Tillbaka i ham
nen tar han min hand, skakar den och säger att han kanske 
får lov att omvärdera sin syn på kvinnor och båtkörning. 

Och så härom månaden i England. Jag lyckades få den 
väldesignade testbåten att lyfta fint i en hög våg. Ett hopp 
som fick båda propellrarna att lätta ur vattnet, båten att 
flyga och männen som satt i de andra  båtarna att starkt ifrå
gasätta om det verkligen var jag som körde  båten. Hmm… 
skulle Kapten Krok, eller något annat  gammalt piratspöke 
plötsligt ha tagit över ratten? 

Eller försäljaren som vägrade gå ner för trappan och 
möta mig, utan stod kvar där högst uppe på sin trapp
tron, med armarna i kors och med blicken fäst ovanför min 
hjässa frågandes när mina manliga kollegor skulle komma. 
Efter en stunds argumenterande fick jag båtnycklarna i min 
hand och kastade loss. En snabb uppfriskande färd över 
fjärden, och min mobil börjar surra oavbrutet. I luren är 
nu samma försäljare som när han sett mig köra båt vänt sin 
misstro till att istället vilja bjuda på lunch eller en drink.

Gång på gång är det samma ifrågasättande från det 
manliga båtkollektivet – och samma upptillbevisage
rande från min sida. Bitvis triggas jag av det. Jag får en 
välkommen adrenalinkick varje gång jag lyckas få några 
fördomar på fall. Värre är det med rena förtal. Sådant som 
handlar om skvaller, om att kvinnor som kör båt snabbt 
bara är allmänt tokiga och inte vet vad de pysslar med. 
Som nyligen den unge slyngeln som stängde mig ute från 
att testa hans båt med argument som inte passar att nämna, 
varken här eller någon annanstans. 

Tur då att de finns, dessa fantastiska män – som faktiskt 
vet både hur man angör en brygga och har styrka, mod och 
hjärna nog att helhjärtat stå på vår sida och inkludera oss 
i allt. Att köra, testa eller äga båtar handlar inte om kön. 
Det handlar om passion, erfarenhet, kunskap – och mod. 
Så alla ni som stör er på kvinnor som tar för sig på sjön, 
vad är ni så rädda för? Vi måste alla våga tänka nytt, släppa 
gamla fördomar och sluta vara så lata. För visst vore båt
livet än härligare om vi slapp manövrera mellan gyttret av 
fördomsgrynnor.  FO
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Möt den trefaldigt prisbelönta yachten – Galeon 500 Fly

Galeon Yachts är kända för sin fantastiska design, innovativa lösningar 
och höga kvalité. 500 FLY är hyllad över hela världen för sina banbrytande 
innovationer som roterande aktersoffa & bord, den transformerbara 
akterdelen och inte minst ”beach mode” med utfällbara balkonger. 
Låt oss imponera på dig med framtidens båtar i storlek 30–78 fot redan nu!

The future of luxury yachts
psmarin.se
info@psmarin.se
Tel: 08-36 94 60
Mob: 070-336 94 60



ÄLSKADE BASTUFLOTTE

Hur började du med det här?
Jag ville bygga en flotte för åtta år sedan. Sedan ställde 

jag en bar på den och åkte runt och njöt med kompisarna. 
Efter det hade jag en sandstrand ombord ett tag, och en 
scen för konserter. Till slut blev den bastuflotte. Och nu 
har jag byggt nio olika bastuflottar, en per år.

Vad ska man tänka på om man vill bygga en bastuflotte?
Jag bygger flotten av blå plasttunnor, den runda formen 

är jättebra för isen tar inte tag i den. En del bygger med 

Till vardags är Michael Lidén pilot på 
snabba privatjetflygplan. På fritiden är 
det bastuflottar i fem knop som gäller. 
Varje år bygger han en ny flotte, i jakten 
på den perfekta saunan till sjöss. Här är 
hans bästa tips till dig som funderar på 
att bygga en.

bensinfat men de rostar sönder. Tänk på viktfördelningen, 
ett aggregat med skorsten väger över 100 kilo och hamnar 
det på fel plats lutar flotten. Har du sjötomt är det en bra 
idé att sätta lanternor och motor på flotten. Då blir det en 
båt och du slipper bygglov.

Hur är sjöegenskaperna?
Det är verkligen ingen risk att de välter. Men det gungar 

rejält om man är på övervåningen på en flotte som är 5x5 
meter, särskilt om Vaxholmsbåten kommer förbi. Jag har 
som mest haft dubbla sexhästare, men farten är ändå max 
fem knop. Tunnorna är ett billigt alternativ, de är inte så 
strömlinjeformade.

Finns det något annat bygge som passar på en flotte?
Det mesta passar! Bar, sandstrand och konsertlokal har 

jag byggt och de har varit suveräna. En badtunna tror jag 
också är en bra idé.

Vad blir nästa projekt?
På lång sikt ska jag bygga en stor husbåt på 14 x 5,5 

 meter, med två våningar och takterrass. Men den ska 
 förstås ha bastu! 
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Buster är den populäraste motorbåten i Norden. I den omfattande kollektionen hittar 
du de bästa alternativen för mångsidiga fritidsaktiviteter och krävande nyttobruk. 
Välkommen att bekanta dig med Busters värld. Här kan du skapa ditt eget äventyr!

BUSTER Lx
SMÅ KOSTNADER, STORT NÖJE

busterboats.com

BUSTER Lx + YAMAHA F50

254 000:-
Till priset tillkommer leverans- och
monteringsavgifter som kan variera
beroende på ort och återförsäljare. Bå-
tarna på bild har tilläggsytrustning.

Buster Lx är i många egenskaper en förbätt-
rad favorit. Inte minst för att den kombinerar 
flera egenskaper som man normalt förväntar sig i en av-
sevärt större båt. Buster Lx anpassar sig efter dina behov.
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VINN!
UPPBLÅSBAR  

FLYTVÄST FRÅN  
BALTIC

Förra frågans rätta svar 
var Sweden Yachts 34 / 
Comfort 34. Vann gjorde 
Johan Bergkvist. Grattis!

VINNAREN

KAN DU MOTORN?  
VINN EN VÄST!
Nu kan du som har full koll på motorer  
vinna en uppblåsbar flytväst från Baltic! 
Para ihop rätt motor med rätt bokstav.  
(Exempelvis alternativ A med bild 2,  
B med 1, C med 3). Mejla ditt svar till 
mikael.mahlberg@egmont.se  
och märk mejlet ”Båtfrågan”. 

1 2 3

A

B

C

Evinrude
Johnson
Suzuki
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När vi lanserade Svensk Golf Garmin Tour ifjol var 
målsättningen att skapa en riktigt rolig ny tävlingsserie 
i Sverige. Baserat på deltagarnas reaktioner lyckades 
vi bra och är sugna på att dra ut på ännu en härlig 
Sverigeturné 2017. Precis som ifjol har vi valt ut tio 
sköna anläggningar runt om i landet där vi ska leverera 
Sveriges roligaste golfdagar. Spelformen är Texas 
scramble i fyrmannalag och vi ställer upp med ett 

högklassigt prisbord, härlig atmosfär och någon rolig 
överraskning längs vägen. De bästa lagen kvalificerar 
sig till semifinalen på läckra Ekerum Golf Resort den 8–9 
september. Där sker ytterligare en knivskarp gallring 
där de fyra vassaste lagen har en oförglömlig golfresa 
utomlands att se fram emot i höst. Med andra ord finns 
många goda skäl att börja slipa på laguppställningen 
redan nu. Hoppas att vi ses i sommar!

SUCCÉTÄVLINGEN ÅTERVÄNDER – SVENSK GOLF GARMIN TOUR 2017!

TÄVL A OM 16 platser PÅ FINALRESAN!

För mer 
info!

ÖJESTRAND GC – 3 JUNI
BJÄRE GK – 18 JUNI
GRÄNNA GC – 8 JULI

ÖIJARED – 11 JULI
SANKT JÖRGEN PARK – 15 JULI
CHALMERS GK – 22 JULI

KNISTAD G&CC – 29 JULI
KALMAR GK – 30 JULI
ÖSTERSUND-FRÖSÖ GK – 5 AUG

SÖDERBY GK – 12 AUG

JUNI – SEPT 2017

Årets roligaste golfdag!

SCHEMA

svenskgolfevent.se

ARRANGÖR TITELSPONSOR HUVUDSPONSOR PRODUKTSPONSOR

SG
EVENT

TOUR



MARKNADEN

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

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!

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER

hydroscand.se

Hydroscand har rätt produkter och rätt kunskap för din båt

SÄKRA DINA SLANGAR

Specialanpassade båtslangar för
• Bränsle
• Avgaser 
• Toalett
• Färskvatten 
• Styrning
• Tilt- och trimfunktioner

Se vår nya hem-

sida, många bra

erbjudanden !! 

18_A4_onlina_PB1311.indd   1 2013-10-07   07:56:07

Årets bästa  
stalltips:
Läs V75-Guiden!
www.guiden.se

BN_1704.indd   104 2017-04-05   10:47:17



MARKNADEN

kappvett.segataforalla.se

Ställ cykeln 
i stället istället! 

Vi är en ideell förening som räddar
liv till sjöss. Verksamheten drivs helt
utan bidrag från staten, så stöd oss
på pg 900 500-0 eller på www.ssrs.se

För mer information gå in på: www.nackakapelltvatt.se  
Kontakta oss på telefon: 070-205 84 09 
Ni hittar oss på Stenhuggarvägen 2 R,  

Saltsjö-Boo Kummelbergets Industriområde

VI hjälpeR dIg med: tvätt, mögelbehandling och 
impregnering av kapell, markiser, förtält, båtdynor, 

båtmattor samt reparationer, byte av blixtlås, rutor m.m

18_Nackakapell_PB1303.indd   1 2013-02-12   11:48:5918_Nackakapell_PB1303.indd   1 2013-02-12   11:48:59

Info på www.nackakapelltvatt.se
tel: 070-205 84 09

Adress: Stenhuggarvägen 2R, 132 38 Saltsjö-Boo
Vi skickar även säck med förbetald frakt för inlämning på Posten.

18_PB1411_Nacka kapelll o marintvätt.indd   1 2014-09-24   16:09:15

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

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

070-712 43 93070-712 43 93

Kapellagning.se
info@kapellagning.se
070-763 00 05

Se över ditt kapell
inför båtsäsongen
Vi tvättar, impregnerar och reparerar 
båtkapell, dynor och parasoll. Vi finns 
mellan Upplands Väsby och Vallentuna.

Kapellagning i Norrort
Sälna Gård
Rosersberg

Vi hjälper dig!
• Kapelltvätt och impregnering
• Reparera båtkapell
• Byta fönster
• Dragkedjor
• Öljetter
• Nya dynor
• Solskydd
• Parasoll

Ring oss för mer information 
om våra inlämningsställen

 

 
 

 

 

 

För dig som vill skicka ditt kapell 
per post, besök kapellagning.se 
för instruktioner

Inlämning av kapell 
kan även göras i
• Bammarboda 

i Åkersberga
• Roy’s Maskin 

i Rimbo
• Centrala Uppsala

BN_1704.indd   105 2017-04-05   10:47:47



TESTER
PRYLAR
REPORTAGE

Reportage:  
Allt om  
motorstölder

Lagoon 42 
Bra segling och 
fyra hytter med 
egna toaletter.

VÄLSEGLANDE 
FYRRUMMARE

23
MAJ

I BUTIK
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since 1990

BOKA EN TYST PROVTUR

kör svenskt !

marinmäklarna ab 

hamnen nacka strand

www.marinmaklarna.se  +46 8 466 95 15

Arronets gummiupphängda

hyttbåtar

marinmaklarna_nackastrand marinmaklarna ab



Känn friheten i en cab (som dessutom går att köra på vintern). 
Från 0–100 km/h på 3,6 sek. Välj mellan Audi A3, A5, TT Roadster och R8 Spyder.

En praktisk bil för dig 
som gillar att ha kvar 
luften i badgiraffen.

Audi A3 cab från ca 313.900 kr. Audi A5 cab från ca 474.000 kr. Audi TT Roadster från ca 355.200 kr. R8 Spyder från ca 1.700.000 kr. Bränsleförbrukning bl körning från 4,6–11,7, CO₂ från 114–277g/km. 
Miljöklass EU6. Vi reserverar oss för eventuella ändringar/avvikelser. Bilen på bilden är extrautrustad. Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning.


