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LÄTTARE MED  
ANKARSPEL
Trygg ankring med  
elektriskt ankarspel 

TEKNIK

TYSK LYX  
MED ELDRIFT
Kaiser Boot bygger  
i trä med elmotor

REPORTAGE

HALLANDS  
VÄDERÖ
Storslagna 
naturhamnar

RESMÅL

DUELL SEASCAPE 24 MOT BENTE 24 NUMMER 9 2017  ÅRGÅNG 56   79:90 KR  89:90 NOK  9 EURO

LIVETOMBORD.SE

EUROPAS 15  
BÄSTA SEGELBÅTAR 

NOMINERADE

PÅ SEX METER
SILVER EAGLE BRX  
FASTER 625 SC
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SIDOR TESTADE  
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FISKEBÅTARNA SOM HJÄLPER DIG TILL STORFÅNGSTENFISKEBÅTARNA SOM HJÄLPER DIG TILL STORFÅNGSTEN
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- svetsad kantförstärkning 
runt hela presenningen för 
bästa öljettfäste!

- Gummistroppar i varje 
 öljett medföljer!

- fyra flyttbara öljetter 
 medföljer!

ETT PARTI!ETT PARTI!

Kylarglykol 4 liter
Etylenglykol med rostskyddstillsats. Även för båtar 
med aluminiumblock. (art.nr 07078) 188:-

Miljöglykol 4 liter
Miljöglykol (polypropylen) med mycket låg giftighet,
lätt nedbrytbar och det bästa alternativet ur miljösyn-
punkt för att skydda motorns kylsystem från frostska-
dor och kylangrepp. (art.nr 07068) 248:-

Spolmuff DLX
Snabbanslutning till ”Gardena-koppling”. 
(art.nr 07287) 235:-
Spolmuff för inombordsmotor
(art.nr 07289)  195:-  168:-

Spolmuff
För utombordsmotorer och INU-drev.
(art.nr 07293) 74:-
Spolmuff drev
Passar tex VP-drev.  (art.nr 07286) 165:-  115:-

Tyresöbocken typ I
Levereras med mittstötta. Max last 5000 kg/bock. 
Pulverlackerat stål. Balk av stål. 

2,0 m bred (art.nr 06533) 4.195N 3.595:-
2,5 m bred (art.nr 06531) 4.290N 3.695:-
3,0 m bred (art.nr 06542) 4.490N 3.795:-

Tyresöbocken typ 1500
Max last 1500 kg/bock. Pulverlackerat stål. 
Balk av stål.  Bredd: 2 m. (art.nr 06532) 3.195N

Tyresöbocken typ II
Max last 500 kg/bock. Pulverlackerat  stål. 
Balk av trä. (art.nr 06530) 1.295N

Motorkärra
För motorer < 10 Hk. Max vikt 60 kg. 
(art.nr 02615) 995:-

Slip-/upptagningsramp
Galvaniserat stål. Justerbara armar med 
köl- och sidorullar. Monteras på tryck-
imregnerat regelvirke. (art.nr 16575) 495:-

Torrbollen
Reducerar luftfuktigheten i slutna utrymmen 
med liten eller ingen ventilation. 
(art.nr 09518)  85:-
Torrbollen Mega
(art.nr 09504)  134:- 115:-
Motorolja 5 liter
Inboard SAE 15W/40
ALL FLEET EXTRA
Mineralbaserad olja för 4-takts inombords-
motorer med eller utan turbo. För bensin 
och diesel. Även lämplig för konservering.
(art.nr 09114) 378:-

Uppfyller kraven:
API: CI-4, CH-4, CG-4. ACEA: E7/E5/E3. MB: 
228.3. MAN: 3275. Volvo: VDS-3. 
Cummins: 20.076/77/78. Mack: EOM+, 
DHD-1. Performance level: Renault RLD-2

Oljesug SMART 6 liter
Manuell oljesug. Undertryck byggs upp med 
handpumpen. (art.nr 04482) 575:-

Oljesug SMART 6,5 liter
Kraftfull manuell oljesug. Undertryck byggs upp 
med handpumpen. (art.nr 04486) 845:-

Nötningsskydd 8-pack
Nötningsskydd för båtpresenning skyddar 
presenning och skrov. Tillverkad i mjuk PVC. 
Fästes enkelt med medföljande buntband.
Mått: 390mm x 135mm x 2mm. 
(art.nr 05895) 295:- 248:-

Lövhults byggsystem
För 45x70 mm virke tillverkad 
i elförzinkad stålplåt. 

Vinkelbeslag (06977) 69:- 58:-
Ryggåsbeslag (06970/-72) 159:- 138:-

Bilden avser 7 m A-ställning

A-ställning
Står med gavlarna på marken och 
stödben uppe i båten. Framförallt 
tänkt till motorbåtar.
6 m ekonomi (fasta ben och fast stöd)
(art.nr 06513) 3.160:- 2.690:-
6 m (art.nr 06514) 4.150:- 3.090:-
7 m (art.nr 06515)  6.350:- 5.390:-
8 m (art.nr 06516) 6.850:- 5.790:-
9 m (art.nr 06517) 7.350:- 6.150:-
10 m (art.nr 06518) 8.550:- 7.150:-
11 m (art.nr 06519) 8.850:- 7.350:-

Pkt 6   (båt 4-5 m) 2.950:- 2.290:-
Pkt 7  (båt 5-6 m) 3.850:- 2.890:-
Pkt 8 (båt 6-7 m) 5.150:- 4.150:-

Pkt 9 (båt 7-8 m)  5.750:- 4.790:-
Pkt 10 (båt 8-9 m) 6.250:- 5.250:-

EasyTec täckställningssystem
EasyTec är en enkel och snabbmonterad 
täckställning med låg vikt till ett betyd-
ligt lägre pris än traditionella täckställ-
ningar. Levereras med rör av ABS-
komposit samt formskuren presenning 
(240 g/m²). (art.nr 16494-98)

Bilden avser 7 m D-ställning

D-ställning
Monteras i pull- och push pit, stöd-
ben uppe i båten. Framförallt tänkt 
till segelbåtar.
7 m (art.nr 06500)  4.990:- 3.990:- 
8 m (art.nr 06508) 5.250:- 4.390:-
9 m (art.nr 06509) 5.450:- 4.590:-
10 m (art.nr 06510) 6.550:- 5.690:-
11 m (art.nr 06511) 6.850:- 5.890:-
12 m (art.nr 06512) 6.950:- 5.990:-

Ocean� ex plus 
PVC400
- Grå kraftig PVC 400 g/m² 
 presenning.
- Svetsad med repförstärkta kanter.
- Plastförstärkta hörn med två nitar.
- Mässingsöljetter varje meter.

6 x 4 m (05967) 1.550:- 1.290:-
6 x 8 m (05968) 2.950:- 2.490:-
6 x 10 m (05969) 3.695:- 3.190:-

- UV-stabiliserad Transparent,  rutarmerad lenoväv. (250 g/m²)
- Svetsad kantförstärkning runt hela presenningen för bästa öljettfäste.
- Mässingsöljetter varje meter.
- Gummistroppar i varje öljett.
- Plastförstärkta hörn.

4,0 x 6,0 (art.nr 05960) 650:- 595:-
-  Inkl. 20 st gummistroppar och fyra flyttbara öljetter. Värde 294:-
6,0 x 8,0 (art.nr 05962) 1.350:- 1.055:-
-  Inkl. 28 st gummistroppar och fyra flyttbara öljetter. Värde 392:-
6,0 x 10 (art.nr 05964) 1.650:- 1.245:-
-  Inkl. 32 st gummistroppar och fyra flyttbara öljetter. Värde 441:-
8,0 x 12 (art.nr 05966) 2.450:- 1.895:-
-  Inkl. 40 st gummistroppar och fyra flyttbara öljetter. Värde 539:-

Ocean� ex 250 Båttäckningssystem

Lättviktspresenning 160
160 g/m². Grön / Transparent
6,0 x 8,0 (05905/-06) 645:- 495:-
6,0 x 10 (05907/-08) 845:- 675:-
8,0 x 12 (05909/-10) 1.295:- 975:-

Mare� ex 250
Transparent presenning i rutarmerad-
lenoväv, 250 g/m². Svetsad kant-
förstärkning runt hela presenningen för 
bästa öljettfäste. Mässingsöljetter varje 
meter. Plastförstärkta hörn.

4x6 m (05922) 545:- 475:-
6x8 m (05914) 1.175:- 790:-
6x10 m (05916) 1.475:- 990:-
8x12 m (05918) 2.195:- 1.590:-

Baltic� ex 240 formskuren
- Transparent 240 g/m² rutarmerad 
 formskuren lenoväv. 
- Svetsad kantförstärkning runt hela 
 presenningen för bästa öljettfäste! 
- Mässingsöljetter varje halvmeter! 
- Plastförstärkta hörn.

6x10 m (05927) 1.550:- 990:-
7x12 m (05928) 1.950:- 1.590:-
8x14 m (05929) 2.595:- 1.890:-

Lättviktspresenning 120
120 g/m². Transparent / Grön.
2,5 x 3,6 (06401/-02) 125:-  98:-
3,6 x 5,4 (06403/-04) 225:- 178:-
5,4 x 7,2 (06405/-06) 475:- 368:-
6,0 x 10 (06408 vit) 625:- 498:-
7,2 x 12 (art.nr 06410 vit) 875:- 698:-

Segelbåtsstötta LML
Varmgalvaniserad stapelbar segelbåtsstötta med 
snabb höjdjustering. (vingmutter med trapets-
gänga). Stor, ledad varmgalvaniserad
skrovplatta med gummerad yta för mest skon-
sam kontakt mot båt.
Säkerhetskättning säljes separat!
XS 0,63-0,96 m (16200) 1.550N 1.195:-
S  0,92-1,35 m (16202) 1.650N 1.395:-
M  1,32-1,75 m (16204) 1.790N 1.495:-
L  1,70-2,13  m (art.nr 16206) 1.950N 1.695:-

- Kompatibel med andra 
 stapelbara stöttor på 
 marknaden!

Tyresöstöttan MBS & KS
Motorbåtsstötta för båtar med flack bottenform!
Kölstöttan används istället för pallningsvirke!
Båda varianterna är stapelbara!
Säkerhetskättning säljes separat!
MBS-3 0,64-0,97  (16710) 1.590N 1.395:-
MBS-2 0,74-1,17  (16711) 1.650N 1.495:-
MBS-1 0,84-1,27  (16712) 1.750N 1.595:-
MBS-0 1,04-1,47  (16713) 1.850N 1.695:-
KS-3 0,61-0,76 (16707) 1.450N 1.395:-

Tyresöstöttan SBS
Stapelbara segelbåtsstöttor med snabb höjd-
justering. Varmgalvaniserad.  
Säkerhetskättning säljes separat!
SBS-4  0,61–0,91  (16720) 1.690N 1.595:-
SBS-3  0,89–1,32  (16721) 1.790N 1.695:-
SBS-2  1,22–1,65  (16722) 2.090N 1.995:-
SBS-1  1,63–2,06  (16723) 2.190N 2.095:-
SBS-0  2,01–2,44  (16724) 2.490N 2.195:-

- Kompatibel med andra
 stapelbara stöttor på 
 marknaden!

Växelhusolja
SAE 80W-90, API GL-5. 250 ml. 
(art.nr 08804) 59:-

Skrovskydd GC
Tillverkat i gummi. 
150x150. Tyresöbocken Typ 1500 
(art.nr 16576)  159:- 98:-
200x200. Tyresöbocken Typ I eller 
Vaggorna Typ I, II, IV. 
(art.nr 06575)  209:- 148:-

Gill Coast Jacka
En 2-lagers vattentät och andande jacka 
utmärkt för segling inomskärs eller kustnära. 
(art.nr Herr Röd. S-XL 18304-07, Herr Grafit. L-XL 18471-72.)
(art.nr Dam. Röd 18326-29) 2.395:-
Byxa. Smidig och bekväm hängselbyxa. Unisex. Färg: Grafitgrå. 
(art.nr 18340-43) 1.695:- 845:-

5 liter

Made in
Sweden

Made in
Sweden

Made in
Sweden

 Levereras

inkl. bultsats!

1.290:-
6 x 4 m

2.290:-
Pkt 6

990:-
6 x 10 m

2.690:-
A-ekonomi

3.990:-
7 m

475:-
4 x6 m

595:-
4 x6 m

1.195:-

385:-

39:- 74:-

388:-208:-148:-

739:-

115:-
07286

65:-
07293

278:-

188:-
07287

168:-
07289

2.795:-

775:-

98:-
2,5 x 3,6 m 495:-

6 x 8 m

010-722 20 00
www.erlandsonsbrygga.se

Solna
Vardagar 9-19
Lördagar 9-15

Priserna gäller tom 31 okt

Kungens Kurva
Vardagar 10-19
Lördagar 10-18

Haninge
Vardagar 10-18
Lördagar 10-15

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

Göteborg
Vardagar 10-19
Lördagar 9-15

- Hämta erbjudande på 
webben eller i butik!

Västervik
Vardagar 10-18
Lördagar 10-14

Höstpriser 2017

Ny butik i
Haninge!

248:-
-50%

1.195:-
Jacka
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- svetsad kantförstärkning 
runt hela presenningen för 
bästa öljettfäste!

- Gummistroppar i varje 
 öljett medföljer!

- fyra flyttbara öljetter 
 medföljer!

ETT PARTI!ETT PARTI!

Kylarglykol 4 liter
Etylenglykol med rostskyddstillsats. Även för båtar 
med aluminiumblock. (art.nr 07078) 188:-

Miljöglykol 4 liter
Miljöglykol (polypropylen) med mycket låg giftighet,
lätt nedbrytbar och det bästa alternativet ur miljösyn-
punkt för att skydda motorns kylsystem från frostska-
dor och kylangrepp. (art.nr 07068) 248:-

Spolmuff DLX
Snabbanslutning till ”Gardena-koppling”. 
(art.nr 07287) 235:-
Spolmuff för inombordsmotor
(art.nr 07289)  195:-  168:-

Spolmuff
För utombordsmotorer och INU-drev.
(art.nr 07293) 74:-
Spolmuff drev
Passar tex VP-drev.  (art.nr 07286) 165:-  115:-

Tyresöbocken typ I
Levereras med mittstötta. Max last 5000 kg/bock. 
Pulverlackerat stål. Balk av stål. 

2,0 m bred (art.nr 06533) 4.195N 3.595:-
2,5 m bred (art.nr 06531) 4.290N 3.695:-
3,0 m bred (art.nr 06542) 4.490N 3.795:-

Tyresöbocken typ 1500
Max last 1500 kg/bock. Pulverlackerat stål. 
Balk av stål.  Bredd: 2 m. (art.nr 06532) 3.195N

Tyresöbocken typ II
Max last 500 kg/bock. Pulverlackerat  stål. 
Balk av trä. (art.nr 06530) 1.295N

Motorkärra
För motorer < 10 Hk. Max vikt 60 kg. 
(art.nr 02615) 995:-

Slip-/upptagningsramp
Galvaniserat stål. Justerbara armar med 
köl- och sidorullar. Monteras på tryck-
imregnerat regelvirke. (art.nr 16575) 495:-

Torrbollen
Reducerar luftfuktigheten i slutna utrymmen 
med liten eller ingen ventilation. 
(art.nr 09518)  85:-
Torrbollen Mega
(art.nr 09504)  134:- 115:-
Motorolja 5 liter
Inboard SAE 15W/40
ALL FLEET EXTRA
Mineralbaserad olja för 4-takts inombords-
motorer med eller utan turbo. För bensin 
och diesel. Även lämplig för konservering.
(art.nr 09114) 378:-

Uppfyller kraven:
API: CI-4, CH-4, CG-4. ACEA: E7/E5/E3. MB: 
228.3. MAN: 3275. Volvo: VDS-3. 
Cummins: 20.076/77/78. Mack: EOM+, 
DHD-1. Performance level: Renault RLD-2

Oljesug SMART 6 liter
Manuell oljesug. Undertryck byggs upp med 
handpumpen. (art.nr 04482) 575:-

Oljesug SMART 6,5 liter
Kraftfull manuell oljesug. Undertryck byggs upp 
med handpumpen. (art.nr 04486) 845:-

Nötningsskydd 8-pack
Nötningsskydd för båtpresenning skyddar 
presenning och skrov. Tillverkad i mjuk PVC. 
Fästes enkelt med medföljande buntband.
Mått: 390mm x 135mm x 2mm. 
(art.nr 05895) 295:- 248:-

Lövhults byggsystem
För 45x70 mm virke tillverkad 
i elförzinkad stålplåt. 

Vinkelbeslag (06977) 69:- 58:-
Ryggåsbeslag (06970/-72) 159:- 138:-

Bilden avser 7 m A-ställning

A-ställning
Står med gavlarna på marken och 
stödben uppe i båten. Framförallt 
tänkt till motorbåtar.
6 m ekonomi (fasta ben och fast stöd)
(art.nr 06513) 3.160:- 2.690:-
6 m (art.nr 06514) 4.150:- 3.090:-
7 m (art.nr 06515)  6.350:- 5.390:-
8 m (art.nr 06516) 6.850:- 5.790:-
9 m (art.nr 06517) 7.350:- 6.150:-
10 m (art.nr 06518) 8.550:- 7.150:-
11 m (art.nr 06519) 8.850:- 7.350:-

Pkt 6   (båt 4-5 m) 2.950:- 2.290:-
Pkt 7  (båt 5-6 m) 3.850:- 2.890:-
Pkt 8 (båt 6-7 m) 5.150:- 4.150:-

Pkt 9 (båt 7-8 m)  5.750:- 4.790:-
Pkt 10 (båt 8-9 m) 6.250:- 5.250:-

EasyTec täckställningssystem
EasyTec är en enkel och snabbmonterad 
täckställning med låg vikt till ett betyd-
ligt lägre pris än traditionella täckställ-
ningar. Levereras med rör av ABS-
komposit samt formskuren presenning 
(240 g/m²). (art.nr 16494-98)

Bilden avser 7 m D-ställning

D-ställning
Monteras i pull- och push pit, stöd-
ben uppe i båten. Framförallt tänkt 
till segelbåtar.
7 m (art.nr 06500)  4.990:- 3.990:- 
8 m (art.nr 06508) 5.250:- 4.390:-
9 m (art.nr 06509) 5.450:- 4.590:-
10 m (art.nr 06510) 6.550:- 5.690:-
11 m (art.nr 06511) 6.850:- 5.890:-
12 m (art.nr 06512) 6.950:- 5.990:-

Ocean� ex plus 
PVC400
- Grå kraftig PVC 400 g/m² 
 presenning.
- Svetsad med repförstärkta kanter.
- Plastförstärkta hörn med två nitar.
- Mässingsöljetter varje meter.

6 x 4 m (05967) 1.550:- 1.290:-
6 x 8 m (05968) 2.950:- 2.490:-
6 x 10 m (05969) 3.695:- 3.190:-

- UV-stabiliserad Transparent,  rutarmerad lenoväv. (250 g/m²)
- Svetsad kantförstärkning runt hela presenningen för bästa öljettfäste.
- Mässingsöljetter varje meter.
- Gummistroppar i varje öljett.
- Plastförstärkta hörn.

4,0 x 6,0 (art.nr 05960) 650:- 595:-
-  Inkl. 20 st gummistroppar och fyra flyttbara öljetter. Värde 294:-
6,0 x 8,0 (art.nr 05962) 1.350:- 1.055:-
-  Inkl. 28 st gummistroppar och fyra flyttbara öljetter. Värde 392:-
6,0 x 10 (art.nr 05964) 1.650:- 1.245:-
-  Inkl. 32 st gummistroppar och fyra flyttbara öljetter. Värde 441:-
8,0 x 12 (art.nr 05966) 2.450:- 1.895:-
-  Inkl. 40 st gummistroppar och fyra flyttbara öljetter. Värde 539:-

Ocean� ex 250 Båttäckningssystem

Lättviktspresenning 160
160 g/m². Grön / Transparent
6,0 x 8,0 (05905/-06) 645:- 495:-
6,0 x 10 (05907/-08) 845:- 675:-
8,0 x 12 (05909/-10) 1.295:- 975:-

Mare� ex 250
Transparent presenning i rutarmerad-
lenoväv, 250 g/m². Svetsad kant-
förstärkning runt hela presenningen för 
bästa öljettfäste. Mässingsöljetter varje 
meter. Plastförstärkta hörn.

4x6 m (05922) 545:- 475:-
6x8 m (05914) 1.175:- 790:-
6x10 m (05916) 1.475:- 990:-
8x12 m (05918) 2.195:- 1.590:-

Baltic� ex 240 formskuren
- Transparent 240 g/m² rutarmerad 
 formskuren lenoväv. 
- Svetsad kantförstärkning runt hela 
 presenningen för bästa öljettfäste! 
- Mässingsöljetter varje halvmeter! 
- Plastförstärkta hörn.

6x10 m (05927) 1.550:- 990:-
7x12 m (05928) 1.950:- 1.590:-
8x14 m (05929) 2.595:- 1.890:-

Lättviktspresenning 120
120 g/m². Transparent / Grön.
2,5 x 3,6 (06401/-02) 125:-  98:-
3,6 x 5,4 (06403/-04) 225:- 178:-
5,4 x 7,2 (06405/-06) 475:- 368:-
6,0 x 10 (06408 vit) 625:- 498:-
7,2 x 12 (art.nr 06410 vit) 875:- 698:-

Segelbåtsstötta LML
Varmgalvaniserad stapelbar segelbåtsstötta med 
snabb höjdjustering. (vingmutter med trapets-
gänga). Stor, ledad varmgalvaniserad
skrovplatta med gummerad yta för mest skon-
sam kontakt mot båt.
Säkerhetskättning säljes separat!
XS 0,63-0,96 m (16200) 1.550N 1.195:-
S  0,92-1,35 m (16202) 1.650N 1.395:-
M  1,32-1,75 m (16204) 1.790N 1.495:-
L  1,70-2,13  m (art.nr 16206) 1.950N 1.695:-

- Kompatibel med andra 
 stapelbara stöttor på 
 marknaden!

Tyresöstöttan MBS & KS
Motorbåtsstötta för båtar med flack bottenform!
Kölstöttan används istället för pallningsvirke!
Båda varianterna är stapelbara!
Säkerhetskättning säljes separat!
MBS-3 0,64-0,97  (16710) 1.590N 1.395:-
MBS-2 0,74-1,17  (16711) 1.650N 1.495:-
MBS-1 0,84-1,27  (16712) 1.750N 1.595:-
MBS-0 1,04-1,47  (16713) 1.850N 1.695:-
KS-3 0,61-0,76 (16707) 1.450N 1.395:-

Tyresöstöttan SBS
Stapelbara segelbåtsstöttor med snabb höjd-
justering. Varmgalvaniserad.  
Säkerhetskättning säljes separat!
SBS-4  0,61–0,91  (16720) 1.690N 1.595:-
SBS-3  0,89–1,32  (16721) 1.790N 1.695:-
SBS-2  1,22–1,65  (16722) 2.090N 1.995:-
SBS-1  1,63–2,06  (16723) 2.190N 2.095:-
SBS-0  2,01–2,44  (16724) 2.490N 2.195:-

- Kompatibel med andra
 stapelbara stöttor på 
 marknaden!

Växelhusolja
SAE 80W-90, API GL-5. 250 ml. 
(art.nr 08804) 59:-

Skrovskydd GC
Tillverkat i gummi. 
150x150. Tyresöbocken Typ 1500 
(art.nr 16576)  159:- 98:-
200x200. Tyresöbocken Typ I eller 
Vaggorna Typ I, II, IV. 
(art.nr 06575)  209:- 148:-

Gill Coast Jacka
En 2-lagers vattentät och andande jacka 
utmärkt för segling inomskärs eller kustnära. 
(art.nr Herr Röd. S-XL 18304-07, Herr Grafit. L-XL 18471-72.)
(art.nr Dam. Röd 18326-29) 2.395:-
Byxa. Smidig och bekväm hängselbyxa. Unisex. Färg: Grafitgrå. 
(art.nr 18340-43) 1.695:- 845:-

5 liter

Made in
Sweden

Made in
Sweden

Made in
Sweden

 Levereras

inkl. bultsats!

1.290:-
6 x 4 m

2.290:-
Pkt 6

990:-
6 x 10 m

2.690:-
A-ekonomi

3.990:-
7 m

475:-
4 x6 m

595:-
4 x6 m

1.195:-

385:-

39:- 74:-

388:-208:-148:-

739:-

115:-
07286

65:-
07293

278:-

188:-
07287

168:-
07289

2.795:-

775:-

98:-
2,5 x 3,6 m 495:-

6 x 8 m

010-722 20 00
www.erlandsonsbrygga.se

Solna
Vardagar 9-19
Lördagar 9-15

Priserna gäller tom 31 okt

Kungens Kurva
Vardagar 10-19
Lördagar 10-18

Haninge
Vardagar 10-18
Lördagar 10-15

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

Göteborg
Vardagar 10-19
Lördagar 9-15

- Hämta erbjudande på 
webben eller i butik!

Västervik
Vardagar 10-18
Lördagar 10-14

Höstpriser 2017

Ny butik i
Haninge!

248:-
-50%

1.195:-
Jacka
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SIMRAD-YACHTING.SE

Nästa steg i utvecklingen.

S
IM

0444 (S
W

E) 04-17

Hämta och överför kartor, programvara och  
appar direkt till sjökortsplottern.

ENKELHET.  
TYDLIGHET. KONTROLL.

VI  P RES ENT ERA R NSS EVO3 MED -SKÄRMAR

Upptäck enastående skärpa, breda betraktningsvinklar
och utökad kontroll för enklare handhavande under
alla väderförhållanden. Åk ut på en nöjestur, fiska och 
upplev en helt ny nivå av inbyggda funktioner än någonsin 
tidigare på alla nya NSS evo3.

Välj från 7-, 9-, 12- och 16-tumsmodeller.

Go With Confidence

 Allväderspekskärm

 SolarMax HD™-skärm

 Integrerat ekolod

 Riktig tvåkanals CHIRP

 Mycket utbyggbart system

 Inbyggt GoFree™ Wi-Fi

NYHET
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LÄTTSEGLATVILL DU HA EN FISKEBÅT  
SOM GÖR 60 KNOP?

CHEFREDAKTÖR  
MAX CARLGREN

MAX CARLGREN, CHEFREDAKTÖR

ANNA SANDGREN, REDAKTÖR

MIKAEL MAHLBERG, REDAKTÖR

ANDERS JEPPSSON, ANNONSSÄLJARE

Ja! Älskar att åka båt i 
orkanhastighet.

Nja, hellre en racerbåt och 
fisk på restaurang.

Nej. Älskar fiske, men mina 
barn mer. De är för små.

Nej. Jag vill ha en fiskebåt 
som gör 100 knop. Minst.

Ofta är det enkla bäst. Sommarens överrask-
ning kom på takräcket på grannarnas bil. De 
hade bytt till sig en båt mot en flaska vin. 
En optimistjolle i trä med rigg och en flaska 
vatten fast trälim. Stora delar av båten satt lite 

löst men med hjälp av hoplånade tvingar och goda råd 
över axeln från mig, som faktiskt byggt en träbåt, lyckades 
 grannen få den i segelbart skick på några dagar.

Vi pratade givetvis om att våra barn skulle lära sig  segla, 
men mest av allt ville vi få testa våra egna kunskaper. Om 
nu jollen skulle flyta. Vilket den faktiskt gjorde. Inte en 
droppe läckte in och efter att jag kompletterat med ett 
block och ett nytt skot var vi ombord. Grannen började 
och hade med sig två fyraåringar som var mer eller mindre 
förtjusta. Sen var det min tur. Jag och äldsta sonen är både 
långa och stora, så jag var inte säker på att båten skulle 
rymma sammanlagt 360 centimeter och 150 kilo. Men visst 
gjorde den det. Efter visst trixande med benutrymme och 
teknik för att få plats under bommen när det var dags att 
slå kunde vi segla runt öar och lediga bojar inne i viken 
med stora leenden på läpparna.

Det hela slutade med att båda mina ungar, åtta och tolv, 
hoppade i jollen. De har inte seglat tidigare och egentligen 
var det nog roligare att titta på mig och grannen som stod 
på bryggan och skrek instruktioner som blåste bort i vin-
den, än att spana in grabbarna som faktiskt kunde segla 
fram och tillbaka i viken.

Jollen ligger väl hoppackad inför nästa sommars även-
tyr. Den skulle givetvis behöva massor av kärlek för att bli 
riktigt snygg. Och några fartrekord kommer vi inte att slå 
med den befintliga riggen. 

Men det fina är att en flaska vin och 300 spänn i båttill-
behörsbutiken gav timmar av underhållning och ett av de 
bästa minnena från sommaren 2017. 

REDAKTIONEN
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Max Carlgren 
070-164 62 80 
max.carlgren@egmont.se
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Mikael Mahlberg 
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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 är ett av 
Sveriges ledande medieföre-
tag. Vi publicerar och skapar 
innehåll för ett hundratal 
magasin och webbplatser, 
som Hemmets Journal, Hus 
& Hem, Icakuriren, Kalle Anka 
& C:o, Vagabond, Bamse 
och KING Magazine. Vår 
verksamhet innefattar även 

böcker, spel och aktivitetspro-
dukter, event och läsarresor, 
samt e-handel och digitala 
marknadstjänster. Vi omsätter 
cirka 1 miljard kronor och har 
cirka 300 medarbetare. 

Vi är en del av mediekon-
cernen och stiftelsen Egmont, 
som delar ut mer än 120 
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 
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222 BÅTAR PÅ MARSTRAND
Sweboat tog över Marstrands flytande båtmässa, och dubblade 
antalet visade båtar den sista helgen i augusti till 222.
TEXT & FOTO  JOAKIM HERMANSSON

Fransyska med walk-around
T vå roder och två rattar har franska 

Jeanneaus husdesigner Philippe 
 Briand försett sin nya 44-fotare med, 
vilket ger Sun Odyssey 440 härligt 
generös passage från badplattformen 
och vidare in i sittbrunnen. 

Men den stora innovationen ombord 
är skarndäcket, som fällts ner akterut 
som på en motorbåt med walk-around. 
Därmed kan du gå från rorsmanspo-
sitionen bakom ratten och ända fram 
till fördäck utan att behöva ta ett högt 
kliv upp ur sittbrunnen. Dessutom kan 
sittbrunnssoffornas ryggstöd vikas ner 
och fällas ut över skarndäcket, så att 
det blir en stor solsäng på var sida av 
sittbrunnen.

Interiört ger inredningsarkitekten 
Jean-Marie Piaton möjlighet att välja 
mellan två, tre eller till och med fyra 
dubbelhytter. In till ägarhytten i fören 

ger dubbla öppningsbara dörrar en 
bred passage och skön känsla av rymd 
och luftighet. Pentryt är U-format på 
babordssidan, med en salongssoffa 
mitt emot. Jeanneau Sun Odyssey 440 
är nominerad till European Yacht of the 
Year, och ett utförligare test publiceras 
efter Båtnytts provsegling senare i höst. 
Mer info på navigare-yachting.com.

Dubbelpropp
D uoprop är i sig ingen större nyhet, 

men att konstruera en utombordare 
för dubbla motroterande propellrar 
ska japanska Suzuki vara först med. 
Nya 350-hästaren är i grunden en 
konventionell sugmotor, en 4,4 liters 
V6:a, och har utöver sin rostfria duoprop 
också en hel del andra nya idéer. Dubbla 
bränsleinjektorer istället för enkla ger 
snabbare öppning och stängning, och 
därmed bättre bränsleeffektivitet i 
förbränningsrummet. Generalagenten 
KGK har inte gjort fullödiga tester ännu, 
men en jämförelse mellan 300 och 
350 hk visar ungefär sju procents lägre 
förbrukning över hela fartregistret för 
den större motorn.

Uppe på kåpan har luftintagen pla-
cerats som gälar på sidorna, istället för 
som brukligt längst bak, men tack vare 
ett sinnrikt labyrintsystem ska vatten 

ändå inte kunna läcka in. Däremot 
förbättras kylningen avsevärt. Nere i 
växelhuset sitter vattenintaget längst 
fram, vilket ger förbättrad kyleffekt även 
här, i kombination med bättre strömning 
kring det mindre växelhuset. Nya Suzuki 
350 kostar 354 900 kronor och finns 
med 25- eller 30-tums rigg.  
Mer info på suzukimarin.se.
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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:

Snålbåt med gott om plats
T yska Bavariavarvet anammar trenden 

med motorbåtar som är  anpassade 
för snål körning i låga farter, 7-8 
knop, och nya E34 kan också fås som 
hybridversion med en kompletterande 
elmotor. Dieselmotorn från Volvo Penta 
är i standardutförandet på 60 hästkraf-
ter och försedd med propeller på rak 
axel och ett roder, men i svenska vatten 
gissar Calle Lindquist hos importören 
Bavia Yacht att det är en D3:a på 110 
hästar som blir den mest populära. 
Bränsleförbrukningen bör då inte ligga 
långt ifrån vad segelbåtar gör av med, 
omkring fem liter i timmen om man kör i 
6-7 knops hastighet.

Att förarplatsen är placerad långt 
bak i båten ger god överblick, och den 
som kör kan snabbt komma ut genom 
akterdörrarna, så man slipper de extra 
skjutdörrarna på sidorna. Genom att 

utnyttja hela båtens längd erbjuder 
Bavaria E34 en stor ägarhytt i fören, 
med dusch och toa på respektive sida 
i gången dit. Även akterut hittar vi en 
stor dubbelhytt, med kombinerad toa 
och dusch. Mitt i båten en stor salong 
med runtomsikt, längsgående pentry 
och matplats för alla ombord. Pris från 
knappt 2 miljoner kronor.  
Mer info på bavariasverige.se.

För ett liv i skärgården
P elle Fälth och Anders Romeling på 

nystartade Nautus AB saknade en båt 
som kunde ersätta ribb och snipa, som 
en Nimbus Max II fast modernare. På 
Nautus 7-50 har de skalat bort allt extra 
och satsat på funktion och kvalitet, med 
segelbåtsdesignern Gabriel Heyman vid 
ritbordet. Motorn är en Yanmar med rak 
axel och stor 20-tumspropeller och kan 
fås med 80 (standard) eller 110 (tillval) 
hästkrafter. Med det starkare alternativet 
förflyttas den ett och ett halvt ton tunga 
båten i maximalt 23 knop, och drar då 

en knapp halvliter diesel per sjömil. 
Skrovet är smalt i vattenlinjen och utlagt 
ovanför, för att vara lättdrivet.

En dagbädd på 2 x 1,45 meter i 
fören, som kan förses med sprayhood, 
ger möjlighet till sköna tupplurar, och 
på den stora motorhuven framför ratten 
kan man stapla hummertinorna. Nautus 
7-50 är CE-godkänd för 8 personer i 
klass C, eller för 12 i klass D. Startpriset 
är 560 000 kronor för bottenmålad och 
körklar båt.  
Mer info på nautus.se.

Ingen dussinbåt
F ör ett fåtal, är pay-offen när fartfantasten Eric 

Windser nu lanserar det helt nya båtvarumärket 
 Carbotech. Som namnet antyder byggs båtarna i 
kolfiber, på en svenskägd fabrik i Indonesien och förses 
sedan med tuber i hypalon från engelska Henshaw. 
Stolarna kommer från holländska X-Craft, och hop-
plocket beror helt enkelt på att bara det bästa är gott 
nog. Under den transparenta motorhuven döljer sig 
dubbla 8,2 liters Mercurymotorer, med 430 hästkrafter 
vardera. Carbotech Granturismo 38 kostar 3,1 miljoner 
svenska kronor och är god för 73 knop.  
Mer info på carbotechboats.com.
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Nimbus storsatsar på nya serier
V ärldspremiären blir under båtmässan i Düsseldorf 

i början av 2018, men redan nu får vi tjuvkika på 
Nimbus stora nysatsning. En helt ny serie, som går 
under namnet Weekender och som kommer bestå av 
tre olika modeller på 8, 9 och 10 meter. Dessutom 
lanserar man senare även modellerna Tender (T8, 
T9, T11), tänkta för dagliga aktiviteter, transporter 
och vattensporter, samt Commuter (C8, C9, C11) för 
transporter året runt. 

Först ut att lanseras under 2018 är Weekender 9 
(W9), en båt designad för att vara en typisk veckosluts
båt med gott om utrymme både för sociala aktiviteter 
och övernattningsmöjligheter för fyra personer. I W9 
känns Nimbus designspråk från tidigare modeller igen. 
Tydligast går formerna från den ikoniska 26 DC igen, 

men även en hel del drag från 21 DC, 32 DC, Max II, 
Rserien och 305 Drophead går att skönja. Funktionali
tet, säkerhet och bekvämlighet för alla ombord har varit 
ledord under framtagningsprocessen. Weekender 9 kan 
utrustas både med inom och utombordsmotor/er. 

Skrovet är helt nydesignat och både luftsmort och 
stegbottnat. Planingströskeln uppges vara låg och för
väntad fart ligga runt +40 knop. Båten är byggd för att 
klara även mer extrema förhållanden. Nimbus omtyckta 
sidewalkdesign återfinns också. I den främre kabinen 
finns en separat dubbelsäng. 

En stor Lsoffa kan göras om till solbädd under 
dagtid och sedan förvandlas till en dubbelsäng nattetid. 
Här finns också ett stort pentry och kyl.

14 09 2017
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Vi samarbetar med:

Fler erbjudanden på interboat.se 

Sensommarkampanjer
på kvarvarande lagerbåtar.

Ta sjövägen
till äventyret

UTTERN D70 PREMIUM EDT.
med Mercury Verado 225
 Nu 659.000:- (ord. pris 728.030:-)

Sensommarkampanj
UTTERN T57 PREMIUM EDT.
med Mercury F100
 Nu 325.000:- (ord. pris 360.070:-)

Sensommarkampanj

UTTERN T51 PREMIUM EDT.
med Mercury F80
 Nu 245.000:- (ord. pris 271.890:-)

Sensommarkampanj
UTTERN S45
med Mercury F50 & teaklaminat
 Nu 149.000:- (ord. pris 164.980:-)

Sensommarkampanj

Norrköping 011-10 73 00
Sandviken 026-27 68 18
Skanstull 08-556 709 00
Örebro 019-31 12 00

Dalarö 08-501 501 05
Danderyd 08-545 914 40
Göteborg 031-711 25 10
Karlshamn 0454-180 15

O mkring 300 båtar seglade Tjörn Runt 
nummer 54 den tredje lördagen 

i augusti, med Anders Dahlsjö och 
Johan Davidsson som segrare på långa 
respektive korta banan. Redan 2004 
vann Dahlsjö sitt första Tjörn Runt, med 
proffskollegor från Victory Challenge 
i besättningen, men den gången var 
det på originalbanan, kortaste vägen 
runt Tjörn. I år seglade Dahlsjö den 
längre banan, med Hätteberget utanför 
Marstrand som yttre rundningsmärke. 

Den bansträckningen lanserades för 
några år sedan, som ett alternativ för de 
större båtarna.

242 deltagare hade anmält sig för 
att segla ursprungsbanan, där Johan 
Davidsson från Långedrags SS tog hem 
segern:

– Lite förvånade blev vi allt. Visst 
tyckte vi väl att det gick bra, men vi 
kände inte att vi gjort något extremt bra, 
säger Davidsson, som seglat racet i sin 
Smaragd sedan 2003.

Överraskad segrare i Tjörn Runt
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D en 29 september till 1 oktober avgörs 
SM i matchracing för damer på 

Lidingö. De bästa lagen i Sverige tävlar 
om titeln svensk mästare. Vinnarlaget 
går sedan vidare till Mästarnas Mästare, 
som arrangeras av Svenska Seglarför
bundet. Matchracing är en spännande 
publiksport med rafflande dueller på 
vattnet. Seglingarna kommer att ske på 
Hustegaviken nära land vid Skogshem & 
Wijk på Lidingö. 

Hustegafjärden med sina vindför

hållanden erbjuder utmanande segling. 
Lagen seglar båttypen J/92, totalt sex 
båtar som modifierats för att få en 
lägre vikt och för att optimera seglings
känslan. De är snabba, lättmanövrerade, 
har rymlig sittbrunn och framför allt 
är båtarna helt identiska. Tävlingarna 
arrangeras av AtSea Events och GSYS 
(Gamla Stans Yacht Sällskap). Samar
betspartners är ÅF, Skogshem & Wijk, 
QSS (Quinnliga segelsällskapet), Harken 
och Gill.

DAM-SM I MATCHRACING 
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Enklare, säkrare och bekvämare båtliv
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Butik: Prästkragens Väg 20, Saltsjö-Boo
Öppettider: se www.benns.se

Handla dygnet runt: www.benns.se

S
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LAGERRENSNING
Nu rensar vi våra lager

på 2017 års kollektioner

HÖSTRABATTRIGGARBETEN

15%
Stående och löpande rigg, mantåg, 

mobil riggservice, bommar, reparationer
Kompletta master, begär offert!

Beställ före 30 nov och hämta före 30 dec 2017

HÖ
ST

KA
M

PA
NJ

17 m    3990:-  4990:-

18 m    4390:-  5250:-

19 m    4590:-  5450:-
7 m

3990:-
Ord. 4990:-

SBS 3   1695:-   1790:-

SBS 2   1995:-  2090:-

SBS 1   2095:-   2190:-

SBS 0   2195:-  2490:-

Segelbåtsstöttor
SBS 3

1695:-
Ord. 1790:-

Presenningar

4x6 m      595:-    650:-

6x8 m    1055:-  1350:-

6x10 m   1245:-  1650:-

8x12 m   1895:-  2450:-

4x6 m

595:-
Ord. 650:-

Oceanflex
250 gram

Komplett

med tillbehör!

Däckställning Prisexempel!

Prisexempel!

Prisexempel!

Täckställningar

D en 6 augusti gick startskottet för 
världsmästerskapet i raidsegling där 

27 lag från sex länder avverkar hela 
Stockholms skärgård på fyra dygn i 
snabba F18-katamaraner. Efter en start 
utanför Saltsjöbaden i lätta vindar fick 
seglarna känna på desto mera vind – en 
vind som höll i sig under de följande täv-
lingsdagarna och som många av seglar-
na menade var optimal F18-vind.Under 
de fyra tävlingsdagarna seglade båtarna 
från norr till söder genom skärgården 
och då vindarna var gynnsamma kunde 
för första gången i Raidens historia även 
Svenska Högarna rundas. 

Det var 17:e året i rad som den 
tuffa distanskappseglingen med F18-
kata maraner ordnades i Stockholms 
skärgård. Nytt för i år var att Stockholm 
Archipelago Raid, som tävlingen numera 
heter, hade VM-status. Deltog gjorde 
27 ekipage från sju länder. Varje dag 
ska seglarna hitta och passera ett tiotal 
checkpoints fördelade på två eller tre 
race per dag.  
Totalsegrare blev svenska Leff Dahl/
Roger Bodén. På andra plats William 
Sunnucks/Freddie White och på tredje 
den mixade besättningen Elke Delnooz/
Jeroen van Leeuwen från Nederländerna. 

Hårda vindar i första F18 Raid 
Worlds i Stockholms skärgård

N ej, det är ingen vanlig snurra, det 
är en… jetmotor för akterspegeln. 

 Honda har lanserat tre nya modeller i 
USA som heter 40 Jet, 65 Jet och 105 
Jet. Det speciella med motorerna är att 
de varken har växelhus eller propeller 
som sticker ned djupare än båtens 
skrov. Djupgåendet blir alltså detsamma 
som kölen på båten.

Fördelen är att du kan åka på riktigt 
grunda vatten, exempelvis USA:s träsk-
marker. Eller som Båtnytt gjorde förra 
året: uppför en flod i Nya Zeeland som 

på sina ställen bara än någon decimeter 
djup.

40 Jet bygger på BF60, 65 Jet 
bygger på BF90 och 105 Jet bygger 
på BF150. Honda har alltså tagit sina 
standardmotorer med dess finesser som 
uttag för sötvattenspolning och fem års 
garanti, och slängt på ett jetmunstycke 
längst ned. Man hävdar också att de 
ska ge lägre förbrukning och bättre 
manöverbarhet. Det är oklart om eller 
när motorerna kommer till Sverige och 
vad de i så fall kommer att kosta.

Utombordare med jet

16 09 2017
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min. storlek=30mm

Över 45 år i branchen

Rikstäckande: Göteborg samt representanter i 
övriga Sverige, Stockholm, Västerås och Malmö

Båten exponeras på båtmässorna i Göteborg och
Stockholm

Kundklientkonto för säker finansiell hantering

Tillgång till din båt under hela försäljningsperioden alt. 
lämna båten i vår marina, vi tillhandahåller fullservice

Bred europeisk nätannonsering samt båttidningar

Finansierings- och försäkringsombud

Alla båtar säljs besiktigade av auktoriserade, fristå-
ende besiktningsmän med ansvarsförsäkringar.

Vi kan även vinterförvara båten vid försäljning utom-
hus/inomhus

STÖRST PÅ BEGAGNAT 2016! 152 st sålda begagnade 
båtar.

BOSSE KNAPE TEL. 0705-299 112  ︱ PETER ÖGREN TEL. 0723-299 114 
NICLAS PETERSSON TEL. 0723-299 113 ︱ VÄXEL TEL. 031-69 77 50 ︱ MAIL: info@knapemarin.se 

ADRESS: Hälleflundregatan 12, 426 58 Västra Frölunda/Göteborg (Fiskebäcks Småbåtsham)

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

KÖP & SÄLJ DIN BÅT VIA OSS!

KNAPE MARIN
varför

REGISTRERAD BÅTMÄKLARE ︱ INTERNATIONELL BÅTMÄKLARE ︱ SVERIGES MEST ANLITADE!

  WWW.KNAPEMARIN.SE

17bny9_a_knape_marin_31461.indd   17 2017-08-28   15:29:52



DUELL: HÅRDA  PLÅTBÅTAR

Rena aluminiumbåtar är återigen hett. Vi ställer 
storsatsningen Silver Eagle BRX mot likaledes 
sprillans nya Faster 625 SC. Vilken är bäst?
TEXT & FOTO MIKAEL MAHLBERG

TEST
SUPER

18 09 2017
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Silvers BRX-linje är ett försök att återta för-
lorad mark. I Finland är Silver ett välkänt alu-
märke. Grundarna jobbade i början av 90- talet 
på Buster innan de startade sin egen verksamhet 
med målet att bygga bättre  aluminiumbåtar. 

Jämfört med Busters dåvarande enkla, stötiga och bullriga 
modeller fick Silver-båtarna en bekväm plastinredning och 
skumfyllt, tyst skrov. Försäljningen av dessa hybrider gick 
lysande – ända tills Yamarin i början av 2010-talet fram-
gångsrikt kopierade konceptet och fullkomligt körde över 
Silver i försäljningsstatistiken. 

 p Hajfenor är extrautrustning på Silver Eagle BRX.

 p Sofforna i förbrunnen kan förses med en skiva emellan och bli sol- eller 
kastdäck.

 p Stuvfacket i aktern är litet, men rymmer några flytvästar samt den smarta 
sumpen.

 SILVER EAGLE BRX

SILVERS BÄSTA PÅ LÄNGE

 p Silver Eagle BRX är 
Silvers sportigaste modell 
på länge. Skrovet skär 
också skönt mjukt, tack vare 
avsaknaden av steglister.

När även Buster, Nordkapp och Finnmaster framgångs-
rikt började bygga hybrider blev Silver än mer akterseglad. 

Därför skippar Silver nu hybridbåtarna och satsar på en 
serie rena plåtbåtar under namnet BRX.

Att Silver menar allvar med nya Eagle BRX syns direkt 
vid bryggan. Båten är snygg. Med en aggressivt bakåtvink-
lad ruta och dov färgsättning signalerar den en hårdhet som 
tidigare saknats hos Silver. När vi kommer närmare visar 
det sig att designteamet klurat ordentligt. Utrymmena är 
maximerade. Vindrutan sitter långt fram och den skyddade 
sittbrunnen gör att fyra personer sitter mycket bra och tre 
till helt okej i aktersoffan. Silver Eagle BRX är en mycket 
bekväm båt att åka i, jämfört med klassens konkurrenter.

Sportfiskarna har länge haft ett gott öga till Silver, och 
Eagle BRX är mycket riktigt anpassad för fiske. Förbrun-
nens raka soffor kan med en aluminiumplatta emellan för-
vandlas till ett helt kastdäck. Här går det att montera en 
kaststol för spöfiske – eller lägga på dynor och få en stor 
solsäng. Under aktersoffan finns en fisksump, samt en vat-
tenslang med sjövatten för att spola av aluminiumdurken.

Vi vrider om nyckeln till Hondas 200-hästare, som är 
maximal motorstyrka för båten, och stävar ut på den trolskt 
vackra sjön Venajavesi. En frisk bris rör upp krabba vågor 
och får skummet på vågtopparna att forma sig i strimmor.

Med gasen i botten planar Silver Eagle BRX snabbt upp 
och skär mjukt genom den krabba sjön. Silver har  skippat 
steglisterna och skrovet går därför mjukare än tidigare 
Silver- modeller jag kört. Körkänslan är på topp. Greppet i 
girarna gör att det suger i magen och med en toppfart på 
45 knop är Silver klart sportigare än Faster.

Båtens enda nackdel är den snygga, men opraktiska, 
vinklade rutan. Den är låg, hamnar nära förarens  ansikte 
och ger dåligt vindskydd. Dessutom är den svår att se 
 genom när regnet piskar och kapellet är uppfällt.

I övrigt är nya Eagle BRX en smart planerad båt och 
Silvers bästa modell på länge.
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 p Förarplatsen är bra, med undantag för den låga och alltför aggressivt vinklade rutan som 
inte ger så bra vindskydd.

 p Fyra separata stolar istället för soffa är en smart lösning som ger komfort, speciellt i höga 
vågor.

En smart planerad 
båt och Silvers bästa 

modell på länge

2109 2017
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 p Sittbrunnen är mindre än Silvers, men fem personer sitter bekvämt och skyddat. p Föraren sitter utmärkt med gott vindskydd och utsikt, även regniga dagar som denna.

22 09 2017
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Faster är en av Finlands äldsta alubyggare 
och i fabriken byggs även rejäla arbetsbåtar för 
polis, brandkår och sjöräddning.

Det arvet syns i Faster 625 SC, som är en 
välbyggd och stryktålig bruksbåt där funktion 

går före fräna linjer.
Till skillnad från Silvers bakåtsvepta rutram har Faster 

höga pulpeter med en rejäl dörr emellan. Det ger ett min
dre sportigt utseende, men utmärkt vindskydd för föraren 
och passageraren i stolen bredvid. Sikten är utmärkt genom 
de höga rutorna, även med kapellet på och regnet  piskandes 
mot rutorna. Det är lätt att ta sig runt i båten tack vare den 
breda dörren, öppna ytorna och  halkskyddade plåtdurken.

Till skillnad från Silvers fasta möblemang satsar Faster 
på plastmoduler som kan flyttas efter behov. Aktersoffan 
består av två lådor med stuv i, men det går också att få 
båten utan aktersoffa eller med en kortare modul – bra för 
den som vill komma nära akterspegeln vid fiske. Förskep
pet på vår testbåt är helt omöblerat, och därför ryms en hel 
del packning. För den som vill ha fler sittplatser här går det 
att beställa båten med två av Fasters plastlådor som enkelt 
skruvas fast i relingen och durken.

Kastdäck finns ej, men sportfiskarna kommer däremot 
nära friborden och når fångsten med lätthet. Att kliva om
bord går smidigt tack vare ett rejält räcke och bred nos. En 
av de smartaste finesserna är det rejäla stävgummit som gör 
att du kan pressa förskeppet mot bryggor eller kajer när du 
ska lägga till.

Sittbrunnen akter om rutorna är mindre än Silvers 
och här finns bara fem sittplatser jämfört med Silvers sju. 
Alla sitter dock bekvämt, speciellt i aktersoffan med skönt 
 stoppat ryggstöd som trumfar Silvers. Stuv finns i akter
soffan och i friborden i förskeppet, där fiskespön eller 
 fendrar ryms i långa fack.

Vi kör ut på sjön för att testa sjöegenskaperna. De känns 
igen från de övriga Fastermodeller som jag kört. De är 

 p En bred nos, räfflad aludurk och två trygga hajfensräcken gör ombord
stigningen värdig även för svagbenta.

 p Dessa avlånga fack som fällts in i friborden rymmer fendrar, tampar, spön 
och andra avlånga saker.

 p Det breda fördäcket rymmer det nya matsalsmöblemanget såväl som 
sportfiskande kompisar.

 FASTER 625 SC

ROBUST LASTÅSNA

 p Fasterbåtarna bjuder 
sällan på enorm körglädje, 
men skroven går alltid bra i 
tuffare sjö. 625 SC är inget 
undantag.

sällan sportiga, men när sjön tornar upp sig brukar både 
passagerare och förare uppskatta den mjuka gången. 

Med en 150hästare känns Faster 625 SC naturligtvis 
långt trögare än den lättfotade Silvern med 200hästare. 
Det tar längre tid att komma upp i plan och väl uppe på 
vattnet är båten långt ifrån sportig. Toppfarten stannar på 
40 knop. Däremot klyver det Vbottnade skrovet utan steg
lister sjön mjukt i den krabba motsjön. Stäven slår bort 
sjön och de få stänk som letar sig in över båten fastnar på 
de stora rutorna.
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Vinnaren
Efter en dag på Venajavesi står det klart 

att både Faster och Silver lyckats med sina 
nysatsningar.

Faster 625 SC charmar oss med sin funk-
tionella design, fina vindskydd från pulpeterna och trygga 
sjöegenskaper. Är du ute efter en familjebåt som också kan 
frakta ut den nya vedspisen till sommarstället, är det här 
troligen rätt val för dig.

Ska vi välja en favorit i testet blir det ändå Silver Eagle 
BRX. Den smarta lösningen med fyra stolar och därmed 
många bekväma, framåtvända sittplatser imponerar. Det 
gör även de sportiga sjöegenskaperna och den mjuka 
 gången. Att Silver med sitt fördäck dessutom passar lika 
bra för sportfiskaren som solbadaren är en klar bonus.

Det här är Silvers bästa modell på länge, och en solklar 
vinnare av detta test. 

Det här är Silvers 
bästa modell 
på länge och en 
solklar vinnare av 
detta test

# 09 2017TEST
VINNARE

SILVER  
EAGLE BRX
TEKNISK INFO

Längd 6,4 meter
Bredd 2,25 meter
Vikt 860 kg
Last 8 personer
Motor 115-200 hk
Bränsle 140 liter
Pris 259 990 (ej motor)

TESTKÖRNINGEN

Last 2 personer
Motor Honda 200 hk
Fart 45 knop

VÄRT ATT NOTERA

+ Sportigt skrov

+ Bra förvaring

+ Fiskeanpassad

+ Många stolar

– Låg vindruta

OUTSPÄTT

Silvers nya aluminium-
båt har många smarta 
sittplatser och grymma 
sjöegenskaper. Funkar 
lika bra för sportfiskaren 
som barnfamiljen. Bästa 
Silver-modellen på länge.

KONTAKT

silverboats.fi

FAKTA

# 09 2017TEST
VINNARE

FASTER  
625 SC
TEKNISK INFO

Längd 6,25 meter
Bredd 2,35 meter
Vikt 860 kg
Last 10 personer
Motor 150 hk
Bränsle 140 liter
Pris 339 990 (ej motor)

TESTKÖRNINGEN

Last 2 personer
Motor Honda 150 hk
Fart 40 knop

VÄRT ATT NOTERA

+ Mjukt skrov

+ Vindskyddad

+ Byggkvaliteten

– Små stuvutrymmen

OUTSPÄTT

Fasters nya aluminiumbåt 
lockar knappast den som 
söker solbäddar eller 
glassiga detaljer. Men 
det är en välbyggd alubåt 
med stora öppna ytor som 
passar utmärkt för fiske 
eller last. Vindskyddad 
sittbrunn för fem.

KONTAKT

faster.fi

FAKTA
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THE NEW
SMART SPEED
DAY CRUISER. 

 N I M B U S  3 0 5  D R O P H E A D

The 305 Drophead is a new kind of day cruiser suitable for comfortable weekend and day trips. The boat is 

built on the new Smart Speed concept, to create maximum comfort for all aboard at all speeds. Design and 

function are optimised for social activities and entertaining aboard. One example is the powered canvas hood 

cover, which folds down into the window frame at the touch of a button – simple and elegant. 

M A D E  I N 

S W E D E N

www.nimbus.se



BILLIG   SALONGSBÅTAtlantic 780 Adventure är en trygg 
och välutnyttjad salongsbåt för fa-
miljeliv, utflykter och fiske. Dessut-
om är den hyfsat billig.
TEXT & FOTO JOAKIM HERMANSSON
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BILLIG   SALONGSBÅT
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Båtarna från Atlantic Marine produceras i 
den lilla staden Augustow, nära den  vitryska 
gränsen i nordöstra Polen. Bolaget har ett 
hundratal anställda och bygger varje år om-
kring 500 båtar, som mestadels exporteras till 

Frankrike och Spanien, men även till Tyskland, Holland, 
Kroatien, Norge och Sverige. Produktprogrammet sträcker 
sig från en öppen båt på knappt fem meter till flaggskeppet 
900 Adventure, en hyttbåt med inombordare som nu fått 
ett mindre syskon i form av 780 Adventure.

Atlantic Marine 780 Adventure skiljer sig dock en 
hel del från 900-modellen, dels genom att den säljs med 
Mercurys utombordare mellan 150 och 300 hk istället 
för med inombordare, dels genom att inte ha hyttbåtens 
 traditionella gångbord och fördäck med höga sargar och 
skyddande räcken. Istället går man upp på ett högt fördäck, 
och får som bonus också innerutrymmen som är betydligt 
större än de annars skulle ha varit. 780 Adventure delar 
skrov med 730 Sun Cruiser, som är en slags hybrid mellan 
daycruiser och walk-around

Den extra halvmetern i modellbeteckningen härrör från 
de båda badplattformarna, som sticker ut på ömse sidor av 
snurran. Elektriskt ankarspel med ankare upptar styrbords-
sidan, medan babords dito funkar utmärkt för bad, med 
teleskopisk badstege för att lätt ta sig upp igen. Följaktligen 
går också passagen till akterdäck på babordssidan, där en 
skiva i akterspegeln kan lyftas bort. Under gasfjädrade luck-
or i akterdäck finns flera stuvfack, där batterier, bränsle-
tankar, fendrar och förtöjningsgods ryms tillsammans med 

bordsskiva och bordsstativ. Sidosofforna är smart uppfäll-
bara, och ger tillsammans med aktersoffan många sittplat-
ser. Kapellet kan förstås fällas ner helt för friare sikt och 
solsken, men är å andra sidan skönt att ha uppe i regn och 
ruskväder. Det är bara att välja hur man vill ha det.

En tredelad skjutdörr öppnar upp hytten i akterkanten, 
och med den stängd under färd hålls ljudnivån från motorn 
på en mycket beskedlig nivå. Inne i hytten är utrymmena 
välutnyttjade, med mycket ljusinsläpp och god runtomsikt 
genom de stora rutorna. Förarsoffans ryggstöd kan fällas 
och sitsen skjutas, för att fyra personer ska kunna sitta runt 
det lilla matbordet på styrbordssidan. Någon ryggdyna 
finns inte på aktersoffan, men man kan luta sig emot skjut-
dörren och kanske stoppa en lös kudde eller två emellan.

Nere i durknivå utnyttjas ett svåråtkomligt stuvfack för 
underläggsskivor till bädden, som kan skapas mellan sof-
forna ovanför. Här finns även plats att stuva undan bords-
skivan. Babordssidans pentry erbjuder en gaslåga och en 
liten ho under uppfällbar skiva, samt ett kylskåp och för-
varingsfack i konsolen undertill. 70-liters vattentank med 
tryckvattensystem för diskhon, samt för duschen på ak-
terdäck, är standard. Under fördäcket finns möjlighet för 
två vuxna att sova, om iläggsskivan och extradynan läggs 
på plats. Längsgående hyllor på skrovsidorna i förpiken 
ger plats för diverse prylar, medan däcksluckan sörjer för 
 ljusinsläpp.

Toaletten är som standard placerad på babordssidan 
under dynan, då med en skiljevägg och ett jalusi för att 

 p Dubbla badplattformar 
och rymligt akterdäck med 
tre soffor, varav två kan 
fällas upp, ger gott om plats 
för samvaro och vatten
aktiviteter.
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skapa avskildhet. På det provkörda exemplaret har istället 
konsolen framför förarplatsen utnyttjats till att skapa ett 
toalettutrymme med dörr. Om man backar in och sätter 
sig fungerar toaletten fint, men det är inte möjligt att vän
da sig här inne. Att duscha funkar också, om man gör det 
knästående, men om alternativet är att inte kunna duscha 
alls så är väl denna lösning acceptabel.

Bakom ratten sitter föraren fint på soffan, som har ett 
stort stuvfack inunder, men ska två personer få plats blir 
det nog en aning trångt. Sikten är god genom de stora välv
da rutorna, med härdat glas i vindrutan för att den inte ska 
repas av vindrutetorkarna, och resterande rutor av plexi
glas. På den här båten är rutorna mörktonade, vilket funge
rar fint i högsommarsol som vid vår provkörning, men är 
sämre vid mörkerkörning eller på hösten. Därför är det 
också möjligt att få rutorna i klarglas helt utan toning. Reg
lage och instrument är väl samlade och välplacerade, med 
en centralt monterad niotumsplotter och två runda motor
instrument, som kan ersättas av ytterligare en plotter. Då 
kan man istället köra sjökort på den ena och motordata på 
den andra, eller navigera på båda.

Vår båt har extrautrustats med elsollucka, men manuell 
skylight i salongen ingår, liksom det aktre takfönstret. Det 
gör även väldimensionerade och riktigt placerade rostfria 
grabbräcken uppe på hyttaket. Hela passagen längs de gan
ska smala skarndäcken känns trygg, tack vare att det alltid 
finns något säkert inom räckhåll att ta tag i. Framme på 
fördäck kan man sitta uppe på rufftaket, och i ankarboxen 

 p Båtens konstruktör Robert Jacobsson sitter bra bakom ratten, reglage och 
instrument är välplacerade och sikten är god genom de stora rutorna.

 p Sidosofforna på akterdäck är smart uppfällbara, och ger tillsammans med 
aktersoffan många sittplatser. Kapellet kan fällas ner helt för sikt och solsken.

 p Förarsoffans ryggstöd kan fällas, för att fyra personer ska kunna sitta runt 
det lilla matbordet. Men varför finns ingen ryggdyna på aktersoffan?

 p Hyllor på skrovsidorna i förpiken ger plats för diverse prylar, medan däcks
luckan sörjer för ljusinsläpp. Med iläggsskiva kan två vuxna sova här.
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ryms ett par fendrar och tampar, eller ett ankare. Den teak
klädda plattformen i fören underlättar ombordstigningen 
och smälter in i det omkringliggande rostfria räckverket.

Provbåten är redan såld, och motorn, en Mercury 
 Verado på 250 hästkrafter, är fortfarande under  inkörning. 
Vi tar det därför lite vackert och håller förstås hastig
hetsgränserna ut genom Göteborgs hamninlopp, där det 
är mycket trafik en strålande julidag som denna. Turist
båten Paddan drar förbi fullastad med vinkande turister, 
som skyddar sig mot skvätt från den krabba sjö som alltid 
uppstår när Göta älvs ström möter västanvinden och sjön 
utifrån. Den något trubbiga skrovformen på Atlantic 780 
Adventure, med markerade steg som bygger ut åt sidorna 
för att ge önskad interiör bredd och rymd i förskeppet, ger 
en liknande skvätteffekt på vår båt. Vindrutetorkarna får 
jobba för att ge sikt i motsolen.

När vi kan dra på gas efter Älvsborgsbron kommer båten 
snabbt upp i planing och skvättet mot rutan minskar, men 
istället dunsar det ljudligt under förpiken när båten träffar 
vågorna. Jag lägger ner ekipaget i några branta svängar i 
planingsfart ute vid Hjuvik, och då kaviterar propellern 
direkt. Robert Jacobsson förklarar senare att utombordaren 
(XLlängd) skulle ha varit sänkt ytterligare ett hål på akter
spegeln, och att det då hade minskat kavitationen:

– Sedan gör nog de flesta båtägare aldrig ens såna 
 svängar, skrattar han, och det kan jag nog hålla med om.

På rak kurs upplevs båten däremot trygg och stabil. Och 
det är ju inte heller någon racerbåt, utan en trygg hyttbåt 
för utflykter, fiske och familjeliv. Som sådan funkar den 
helt OK. 

 p Den främre elektriska takluckan är tillval, medan det aktre takfönstret 
ingår. Det gör även kraftiga och välplacerade rostfria grabbräcken.

BENETEAU  
ANTARES 8
Antares 8 är byggd för 
dagsturer, fiske eller helg
övernattningar med familjen. 
Skrovet är halvplanande och 
hytten har två soffor och litet 
bord. Pentry, toalett och stor 
bädd i förpiken finns också.

JEANNEAU  
MERRY FISHER 795
Snygg och välplanerad tyckte 
livetombord.se om båten när 
den lanserades för ett par år 
sedan. Stora glaspartier och 
en stor transparent skjutlucka 
i taket är utmärkande, liksom 
bäddbar dinett och litet pentry.

TARGA  
27.1
Robust och gedigen hyttbåt 
för nordiskt klimat. Ett bra val 
för den som söker köregen
skaper och komfort utöver 
det vanliga, och är beredd att 
betala minst tre gånger mer 
än för Atlantic 780 Adventure.

TRE KONKURRENTER

ATLANTIC  
780 ADVENTURE
TEKNISK INFO

Längd 7,83 m
Bredd 2,55 m
Djup 0,5 m
Vikt 2 000 kg
Motor max 300 hk
Bränsle 215 l
Last 810 personer
Pris 594 000 kronor 
med Mercury Verado 
250 XL

TESTKÖRNINGEN

Last 2 personer
Motor Mercury Verado 
250 XL
Fart 35 knop

VÄRT ATT NOTERA

+ Välutnyttjad interiör

+ Skjutdörrar tar bort 
motorljud

– Stötig gång i krabb 
motsjö

OUTSPÄTT

Med utombordare och 
upphöjt fördäck skiljer sig 
Atlantic 780 Adventure 
från storasyster 900, men 
konceptet fungerar fint 
för familjer som vill ha 
en välbyggd lågprisbåt 
för fiske, vattenaktiviteter 
eller helgutflykter.

KONTAKT

interboat.se/goteborg

FAKTA
 p Förens ankarbox rymmer ett par fendrar och tampar, eller ett ankare. Den 

teakklädda plattformen i fören underlättar ombordstigningen.

 p Elektriskt ankarspel upptar styrbords badplattform, men från babords dito 
går det utmärkt att bada, teleskopisk badstege gör det lätt att ta sig upp igen.
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Bränsledeklaration blandad körning: 8,0-13,6 l/100 km, 179-306g CO2/km. 5 års garanti och 10 000 mil. 
Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för feltryck.

FORD MUSTANG

373 000:-Pris från

A living icon
Kan du se dina drömmars Ford Mustang 
framför dig? Sveriges mest sålda sportbil. 
Kraftfull och dynamisk med toppmodern 
teknik. En levande ikon kan bli din!



FARTIGA 24-FOTARE  FÖR FAMILJEN
Bente 24 och Seascape 24 utmanar 
traditioner och ställer seglingen  
på sin spets. Hur mycket  
seglingsglädje och komfort  
ryms egentligen på sju  
och en halv meter?
TEXT JOAKIM HERMANSSON
FOTO BERTEL KOLTHOF & JOAKIM HERMANSSON
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FARTIGA 24-FOTARE  FÖR FAMILJEN TEST
SUPER
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Att skrovet är invikt i ett veck som möter 
däcket, det skarpa slaget längs hela  fribordet 
och den raka stäven med en knäck som no
sar uppkäftigt strax ovanför  vattenlinjen, det 
är designgrepp som sticker ut på  Bente 24. 

En annan iögonfallande detalj är förstås den  hårda spray
hooden i plexiglas, med sin alltid grällt orangefärgade 
targa båge integrerad i akterkant. Alltihop ger ett  spännande 
intryck, och aldrig tidigare hade heller juryn i European 
Yacht of the Year mötts av sådan drivkraft, glöd och entu
siasm som när människorna bakom Bente 24 skulle presen
tera sin skapelse.

Bente 24:s skrov byggs av vakuuminjicerad vinylester 
i sandwich, med Divinycell som distansmaterial, medan 
däcket är handrullat. Endast åtta formar används till hela 
båten, och byggtiden har kortats till bara 250 timmar, för 
att hålla priset i schack. I konkurrens med ett halvdussin 
andra tillverkare var det Yacht Service Poland som tog hem 
kontraktet på att bygga nya Bente 24, lika mycket beroende 
på pris som på förmåga att anamma projektets sprudlande 
attityd att ingenting tycks omöjligt. Det välrenommerade 
polska varvet bygger annars bland andra Xp 44, och har 
även ett par egna mindre konstruktioner på programmet.

Skrovet framstår som välbyggt och med blanka och 
fina ytor utan genomslag av glasfiber, men interiört lämnar 
byggfinishen en hel del i övrigt att önska. Vassa glasfiber
rester sticker fram ur topcoaten och lämnar rivmärken efter 
sig på händer och knän när man förflyttar sig i båten. På 
flera ställen saknas också skyddande höljen över de genom
gående bultarnas muttrar. En del kan förstås ursäktas av att 
detta är en av de först byggda båtarna, men sammantaget 
är det ändå inte helt acceptabelt.

Ett par småväxta personer kan tränga ihop sig i  förens 

 p Kölen döljs i költrumman och kommer som standard med 1,45 meters 
djupgående, medan racingalternativet sticker 1,8 meter. 

 p Utrymmena är välutnyttjade, med stuvfack under sofforna. Istället för 
stickkoj kan ett utdragbart pentry monteras under sittbrunnsbänkarna.

BENTE 24

VÄLBYGGD MEN ENKEL

 p Sprayhooden är fast, 
med formgjutet plexiglas 
och en stadig orangefär-
gad targabåge. Många 
Benteägare väljer också 
en miljövänlig elsnurra på 
akterspegeln.

Vformade dubbelbädd, medan de båda längsgående 
 sofforna håller en längd som räcker till fullvuxna. Under 
dynorna finns en del stuvfack, men också flytmaterial. I 
 utrymmena akterut, på båda sidorna av sittbrunnen, finns 
i grundutförandet plats för väskor, segel eller kanske ett par 
korta stickkojer. På senare levererade båtar har vi noterat 
att det även är möjligt att installera ett smart utdragbart 
 pentry, eller en toalett som skiljs av från resten av  båten 
med ett lätt och utrymmesbesparande segelduksskott. 
Ryggdynor, längsgående fack av segelduk, salongsbord i 
teak och uttagbart kylskåp under nedgångstrappan är  andra 
populära tillval.

Seglingsmässigt fungerar Bente 24 ganska väl, även 
om en del lösningar onekligen är i enklaste laget. Det gäller 
exempelvis storskotet, som har hanfot istället för traditio
nell skena med travare. Att skotet dessutom halas hem och 
låses på en råtta uppe på bommens undersida, istället för 
på sittbrunnsdurken, tillför snarare förvirring än enkelhet. 
Men focken skotas lätt och fint, och med möjlighet till snäv 
vinkel, på en skena på var sida av rufftaket. Det ger god 
höjdtagningsförmåga och fina kryssegenskaper, men roli
gast är Bente 24 ändå när man faller av till öppnare bogar 
och drar upp gennakern. Rorkultsstyrningen till det utan
påliggande rodret är välbalanserad och med lagom tryck 
även då båten lutar till i byarna. Det är då leendena sprider 
sig ombord.

Det är ju så härligt när eldsjälar lyckas driva fram sina 
idéer och förverkliga dem, och alla älskar vi väl underdogs 
som ruskar om etablissemanget och sätter invanda före
ställningar på prov. Men nog hade Bente 24 ändå vunnit 
på att vara lite mer traditionell, åtminstone när det gäller 
vissa lösningar.
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 p Interiören är i grundutförandet minst sagt spartansk, men kan piffas i det oändliga. Hittills 
dyraste Bente 24 såldes för nästan en miljon kronor.

 p Krysställ på 33,1 kvadratmeter ger Bente 24 fina seglingsegenskaper, men det är först 
med gennakern hissad på kolfiberpeket som det blir riktigt lattjo lajban.

BENTE 24
18 studenter på högskolan i Hannover 
satsade 5 200 obetalda timmar på 
att utveckla Bente 24. På rekordtiden 
409 dagar, från första mötet till färdig 
prototyp, lyckades de med uppgiften, 
även om det sedan krävdes en viss 
finslipning av designfirman judel/vrolijk 
& co. 

Projektet var en revolt mot de 
etablerade småbåtsvarvens oförmåga 

att lansera en ”sexig, innovativ och 
prisvärd” instegsbåt för ungdomar. 
Trots att priset inte kunde hållas inom 
ursprungligen stipulerade 25 000 
euro, hade fram till i somras ett drygt 
50-tal köpare lockats av det ung-
domliga konceptet. Yngste köparen är 
visserligen hela 27 år, men fortfarande 
ung i jämförelse med äldste ägarens 
83 år. 358 625 kronor har den hittills 

billigaste båten sålts för, medan den 
köpare som plöjde ner närmare en 
miljon kronor i sin Bente 24 måste ha 
lyxutrustat den ordentligt. 

Namnet Bente 24 kommer förresten 
ifrån att projektgruppen vid varje 
diskussion under processen ställde 
sig frågan ”vad skulle Bente säga om 
detta?” Och Bente var då projektleda-
rens flickvän…
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 p Kölen ger två meters djupgående, men bara en tiondel när den fälls upp akterut och döljs i 
költrumman. Initialt stör den en hel del, men man vänjer sig snabbt.

 p 42 kvadratmeter segel på lätt, stark och spänstig kolfiberrigg, ger Seascape 24 goda 
kryssegenskaper och härligt driv, men focken hade allt kunnat vara lägre skuren.

SEASCAPE 24
2010 lanserade det då  nystartade 
slovenska varvet sin första båt, 
Seascape 18, och samma år utsågs 
den nya skapelsen också till European 
Yacht of the Year. Sedan dess har 
18-fotaren, som ett par år senare 
följdes av en nästan lika populär 
27-fotare, sålts i imponerande knappt 
400 exemplar. Med Seascape 24 ville 
varvet och designern Samuel Manuard 

ta vara på arvet från andra historiskt 
framgångsrika och uppskattade 
båtar i samma storleksklass, såsom 
J/24, Albin Express och H-båt, men 
i betydligt modernare tappning. Man 
ville vidare uppnå samma enkelhet i 
hanteringen som med Seascape 18, 
ge möjlighet för fyra personer att sova 
komfortabelt ombord, och båten skulle 
även vara trailerbar, med helt infälld 

köl för att möjliggöra sjösättning direkt 
från trailern på en vanlig slip. Sist, men 
verkligen inte minst viktigt, skulle båten 
inte vara deplacerande och begränsas i 
hastighet av sin vattenlinje, utan hellre 
kunna plana lätt även i moderata vind-
styrkor. När alla dessa rutor kryssats 
i, kunde det inte bli annat än seger i 
European Yacht of the Year även för 
Seascape 24.
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Folket kring Seascape har dragit stor nytta av 
erfarenheterna av de tidigare modellerna på 18 
och 27 fot när nya Seascape 24 arbetats fram, 
men ändå inte lämnat något åt slumpen i fin
slipningen av detaljerna. Ett exempel på hur 

grundligt utvecklingsarbetet gått tillväga är från arbetet 
med interiören. Då började projektteamet med att först 
bygga en fullskalig trämodell, en så kallad mockup, som 
kunde snidas till allteftersom önskemålen växlade. Möjlig
heten att prova sig fram på det sättet är förmodligen en 
starkt bidragande orsak till den väldigt lyckade ruffen.

I den förliga dubbelbädden kan två vuxna sova gott, om 
de kan tänka sig att ligga tätt tillsammans. De  längsgående 
sofforna fungerar förstås också för två vuxna att sova i, men 
flyttbara iläggsskivor med tillhörande dynor gör dem extra 
anpassningsbara. Under skivorna kan väskor eller prylar 
förvaras när man sover, och det finns även plats för kläder 
eller saker i de specialsydda bagar (tillval för cirka 10 000 
kronor) som kan hängas på rör under skarndäcken. Till
sammans med den stora fördäcksluckan imponerar de 
långa rutorna på överbyggnadens sidor med härligt ljus
insläpp i båten.

Både skrov och däck byggs i en sandwichkonstruktion 
av glasfibermattor och vakuuminjicerad vinylester, som 
är segare och tåligare än vanlig polyester, kring en kärna 
av Airex PVCskum. Metoden ger en lätt, stark och även 
vridstyv konstruktion, som isolerar mot både ljud och kyla 
utifrån, samtidigt som risken för kondens reduceras. Totalt 
är det bara ett dussin formar som används till varje båt, dels 
på varvet i Ljubljana, men också hos underleverantörer i 
nordöstra Slovenien.

Kompositkölen är infällbar genom att den  svänger upp 
akterut, där den döljs helt i skrovet, tack vare en  kölbox i 

 p Mycket till stickkojer erbjuds inte, men lösa dynor och iläggsskivor kan 
flyttas runt smart och kombineras för att uppnå de rätta bäddvarianterna.

 p Rufftakets långa sidorutor och fördäcksluckan ger svårslaget ljusinsläpp i 
salongen, där smarta förvaringspåsar hänger på rör under skarndäck.

SEASCAPE 24

VÄLSEGLANDE

 p Dubbla roder gör att 
Seascape 24 aldrig tappar 
greppet, även om det ena 
roderbladet skulle vara 
nästan uppe ur vattnet. Den 
breda sittbrunnen erbjuder 
gott om plats.

 salongen. 120 varv med ett vanligt vinschhandtag är det som 
krävs för att flytta kölen mellan ytterlägena, och förvandla 
båten från potent seglare till trailerbar eller  uppdragen på 
en långgrund sandstrand. Dubbla roder är inte bara tren
digt, utan också mycket funktionellt, utom möjligen när 
man manövrerar för motor i trånga hamnar och vill rikta 
propellerströmmen mot rodret för att vända  båten smidi
gare. Å andra sidan är vinsten med dubbla roder  extra stor 
på en båt med så brett akterparti och så markant strykjärns
form som Seascape 24, då lärodret trots mycket krängning 
alltid har säkert grepp i vattnet.

Just tryggheten av bra grepp i vattnet märker Båtnytts 
utsände tydligt vid provseglingen, som går i vindstyrkor väl 
över 10 meter per sekund. Varken på kryss eller halvvind 
visar Seascape 24 några tendenser till att vilja broacha, utan 
kan styras mer eller mindre som på räls. När nylonet går 
i topp, halsat på det utskjutbara kolfiberpeket, accelererar 
ekipaget direkt, utan att besväras av en massa tungt depla
cement som sugs fast och bromsar i vattnet. Istället stud
sar båten lätt och ledigt över vågtopparna, med gott och 
väl tvåsiffrigt på loggen. Roderkontrollen känns optimalt 
neutral, utan tröttande tryck eller motstånd. Med endast 
minimala rörelser, kombinerade med rätt trim på seglen, 
skjuter vi fart över vågtopparna och kan fräsa iväg i härliga 
surfar. Skönare än så här blir det knappt.
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Seascape fortsätter briljera i det segment 
som de själva har skapat, med prestandaorien
terade båtar som ändå är lätthanterliga både till 
sjöss och på land, och med så mycket kom
fort som rimligen kan rymmas i en lättviktig 

segel båt anpassad för både cruising och racing. Den breda 
aktern med skarpa slag i de låga friborden, och flat stryk
järnsform hela vägen fram till den voluminösa men ändå 
vassa fören, ger Seascape 24 seglingsegenskaper i världs
klass. Bente 24 är verkligen ingen dålig seglare, men mot 
klassens mästare räcker den helt enkelt inte till.

Båda båtarna är byggda i vinylester som injicerats i en 
sandwichkonstruktion av glasfiber och skum, åtminstone i 
skrovet. Men där Seascape 24 har den uppbyggnaden även 
i däcket, har Bente 24 enklare handlaminerat däck. Inte 
heller när det gäller interiören har Bente 24 mycket att sätta 
emot. I den tyska båten upplevs den alltför rå och ofärdig, 
medan slovenskan är fullfjädrat ombonad, med allt från va
riationsmöjligheter till utrymmesutnyttjande och genom
tänkta detaljer. De stora ljusinsläppen är bara en av de  delar 
som höjer komforten ombord på Seascape 24, även om 
Bente 24 ska ha beröm för den genomtänkta och finurligt 
utdragbara pentrylösningen.

Priset för en Seascape 24 är visserligen betydligt högre än 
för en Bente 24, men för det högre beloppet får man också 
en avsevärt bättre utrustningsnivå. Kolfibermast och bom 
istället för aluminiumdito är ett exempel, riktig  skotskena 
istället för en enkel hanfot ett annat. Seascape 24 vann 
 juryns gillande i European Yacht of the Year, och Båtnytt 
har inte någon annan uppfattning. Den slovenska racern är 
en värdig vinnare även i denna duell. 

De stora ljusinsläppen höjer 
komforten ombord

# 09 2017TEST
VINNARE

SEASCAPE 24
TEKNISK INFO

Längd över allt 7,3 m
Bredd 2,5 m
Djup 2/0,2 m
Vikt 950 kg
Kölvikt 320 kg
Storsegel 25 kvm
Fock 17 kvm
Gennaker 67 kvm
Masthöjd 11,2 m
CE-godkänd i klass C
Design Samuel Manuard 
Yacht Design
Pris från 520 000 kronor

VÄRT ATT NOTERA:

+ Komfortabel bobåt

+ Härlig seglingskänsla

+ Trailerbar på riktigt

OUTSPÄTT:

Seascape 24 fyller ett 
tomrum, inte bara mellan 
sina systrar på 18 och 27 
fot, utan också generellt 
på marknaden för trailer
bara men ändå både 
 raciga och komfortabla 
båtar. Flexibel och 
om bonad interiör kombi
neras med härligt fartfylld 
 segling att njuta av.

KONTAKT

seascapenordic.se

FAKTA

# 09 2017TEST
VINNARE

BENTE 24
TEKNISK INFO

Längd över allt 7,55 m
Skrovlängd 7,15 m
Bredd 2,75 m
Djup 1,45/1,8/0,65 m
Vikt 1 400 kg
Storsegel 20,8 kvm
Fock 12,3 kvm
Gennaker 42/55/67 
kvm
Masthöjd 11,5/12,5 m
CE-godkänd i klass C 
eller B
Design judel/vrolijk & co
Pris från 327 000 kronor

VÄRT ATT NOTERA:

+ Anpassningsbar

– Känns ofärdig

– Rå interiör

OUTSPÄTT:

Ungdomlig entusiasm 
och innovation kan räcka 
långt, men när Båtnytt 
provseglar Bente 24 
känns båten inte helt 
färdig. Seglingsegenska
perna är det ändå inga fel 
på, och med gennakern 
halsad på det inskjutbara 
kolfiberpeket drar det iväg 
ordentligt. Kul!

KONTAKT

bente24.com

FAKTA
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Sea4you Sweden AB
Skogsövägen 22, 133 33 Saltsjöbaden
Tel. 08-717 04 05 - www.sea4you.se

Nordic Marine Scandinavia AB
Lilla varvsgatan 12, 442 66 Marstrand

Tel. 0303-613 00 - www.nordicmarine.se

Upplev Targa live på båtmässorna!
Marstrand Boat Show 25-27 augusti . Allt På Sjön - Gustavsberg 1-3 september.

modellprogram:     
23.1     25.1     27.1     30.1 - NYHET     32     35     37     44     46 - NYHET

The 4x4 of the Sea!
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HÅRDING MED 
MJUK UTSIDA

Gala Atlantic 500L är en liten rib som är rejälare 
än de flesta andra – tack vare ett skrov i plåt.

TEXT MIKAEL MAHLBERG FOTO MAX CARLGREN OCH MIKAEL MAHLBERG
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Klonk-klonk. Det låter metalliskt när jag 
slänger ned kameraväskan på durken. Gala 
500L är något så ovanligt som en liten rib 
med aluminiumskrov, en hård båt med gum-
merad utsida.

Materialkombinationen har klara poänger. Ribbar 
marknadsförs ofta som hårda båtar för tuffa tag, vilket 
 oftast är att fara med osanning. Många mindre civila rib-
bar går visserligen bra i sjön och är stabila stillaliggande 
tack vare ribkragen, men detaljer och byggkvalitet kan det 
vara lite si och så med.

Gala 500L håller, trots nätta små mått, dock för hårda 
tag. Skrovet är av aluminium liksom tofter och sittbänkar. 
I skrovet sitter ett antal fastsvetsade lyftöglor, vilket är smi-
digt för den som vill använda den lätta Galan som tender. 
Allt känns solitt, även när jag ställer mig på förarbänken.

För att vara en liten rib finns det en hel del plats om-
bord. För dagen är vi bara två i, men båten rymmer utan 
tvekan fem personer på akterbänken, förarbänken och de 
två tofterna framför pulpeten. CE-märkningen godkänner 
hela nio personer ombord, vilket säger något om ribbåtars 
exceptionella flytkraft.

Det finns gott om stuv, dels i det rejäla och långa facket 
under aktersoffan, dels under tofterna i fören. Min stora 
kameraryggsäck och två sportbagar ryms ledigt i stuvarna 
med plats över för lika mycket till. Bland de smarta detal-
jerna märks en vattenskidbåge, förstås fastsvetsad, och gott 
om handtag för passagerarna att hålla i.

På akterspegeln hänger en 75 hästkrafters Evinrude. 
Denna jämförelsevis lätta tvåtaktare är rätt motor för 
 båten. Med gasen i botten planar vi upp snabbt och når 
35 knop i toppfart på det platta vattnet utanför Strömma i 
Stockholms innerskärgård. Det går att montera på upp till 
90 hästkrafter men det känns overkill för den blott 240 kilo 
tunga båten. I girarna hugger Gala 500L tag ordentligt, och 
toppfarten känns högre än vad den är tack vare att vi sitter 

 p I toppfarten 35 knop går 
Gala stabilt. Maxmotorn 
på 90 hästar känns dock 
overkill.

 p Föraren kan välja att sitta eller stå, eftersom sittbänken kan fällas upp. Plats finns för navigator bredvid 
ratten.
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nära vattnet. Körkänslan är klart sportig. Tyvärr saknar vi 
större vågor att testa skrovet i.

I den sista giren framför fotobåten dör motorn plötsligt. 
Tändningslåset sitter klantigt placerat vid mitt knä, som nu 
petat till startnyckeln. En annan ergonomisk underlighet 
– som det dock går att vänja sig vid – är reglaget som är 
placerat spegelvänt. Motortrimmet får därför skötas med 
lillfingret istället för med tummen.

Förutom vissa invändningar är Gala ett välkommet 
 inslag på den getingboliknande ribmarknaden, där en upp-
sjö märken konkurrerar. Bakom märket står den betydligt 
mer välkända kanadensiska ribtillverkaren Grand. Båtarna 
designas i Kanada och byggs i Ukraina. 

Aluminiumbåtar brukar vara dyrare än konkurrenter 
i plast, men Gala har ett svårslaget pris på den svenska 
 marknaden. Grundpriset för Atlantic 500L ligger på 84 000 
kronor utan motor. Som jämförelse kostar en mer  välkänd 

 p Stuvfacket i aktern rymmer flera väskor. Batteriet borde dock kapslas in 
bättre, gärna i ett eget fack.

 p Tofterna i förbrunnen rymmer två personer och där finns stuvar inunder. 
Här skymtar också några av de många handtag passagerarna kan hålla sig i. 

Förutom vissa invändningar är 
Gala ett välkommet inslag på den 
getingboliknande ribmarknaden

 p Klantigt! Startnyckeln är placerad vid förarens knä, som lätt slår av 
 tändningen och böjer nyckeln.

 p För att vara en fem meter lång rib bjuder Gala A500L på många sitt
platser. Förarsoffan är uppfällbar och rymmer en vuxen och ett litet barn.

GALA  
ATLANTIS 500L
TEKNISK INFO

Längd 5,0 meter
Bredd 2,15 meter
Vikt 240 kg
Last 9 personer
Max motor 90 hästar
Pris från 84 000 kronor 
exklusive motor

TESTKÖRNINGEN

Last 2 personer
Motor Evinrude 75 hk
Fart 35 knop

VÄRT ATT NOTERA

+ Välbyggd

+ Mycket plats ombord

+ Priset

– Tändningslåsets 
placering

OUTSPÄTT

Välbyggd, liten rib med 
aluminiumskrov. Gott 
om stuvfack och mycket 
konkurrenskraftigt pris. 
Lämpar sig lika väl för 
seglarskolan, barnfamiljen 
eller varför inte yacht
ägaren som behöver en 
tender?

KONTAKT

nivado.eline.nu

FAKTA

 p Stuven i förskeppet.

konkurrent, Brigg Eagle 480 med plastskrov, cirka 165 000 
kronor. 
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TEKNIKTUNG   GÖS-JÄNKARE

Med fler sensorer än en jagare från kalla kriget är  
amerikanska Ranger VS1682 ett dödligt hot mot  
amerikansk bass, regnbågslax och kattfisk. Men hur 
klarar denna sportfiskebåt med heltäckningsmatta att 
jaga gös och gädda på ett stormigt Vättern? Vi testar!
TEXT MIKAEL MAHLBERG FOTO MAX CARLGREN
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Jänkarna kan det här med styling. Dagens 
testbåt, Ranger VS1682, har metallicklackade 
skrovsidor och en dekor som får Buster, Linder 
och våra andra nordiska fiskefavoriter att fram-
stå som lätt pryda.

Är du varken sportfiskenörd eller amerikan, så har du 
troligen aldrig hört talas om Ranger Boats. Här i Sverige 
säljs ett tjugotal av dessa låga sportfiskebåtar per år, men 
hemma i USA regerar Ranger insjöar och floder. I USA är 
sportfiske stort – det finns fler tv-kanaler om fiske än om 
golf, sägs det. Därför säljer Ranger och dess märkeskusin 
Tracker hiskeliga 30 000 exemplar om året. Långt fler än 
Buster eller Linder, men också fler än Bayliner, Sea Ray och 
andra mer välkända USA-märken.

Vår tesbåt, Ranger VS1682, är dock inte en klassisk 
amerikansk ”bassboat”, gjord enkom för att lura den ame-
rikanska släktingen till abborre. Bassboats är plattbottnade 
och extremt låga, gjorda för floder och stilla sjöar. Vår test-
båt har istället djup V-botten på 20 grader och är därmed 
en mångsidig fiskebåt för både sjöar och hav.

Därför har vår ciceron i fiskandets konst, Ranger-åter-
försäljaren och storfiskaren Albin Sharghi, bestämt att vi 
ska pröva fiskelyckan på Vättern denna dag. Sveriges dju-
paste insjö är känd för besvärlig sjögång och krabba vågor. 
Hur ska det gå?

Laddade med ekolod, fiskespön och beteslådor drar vi 
ut från Askersund, genom vassbeväxta kanaler och förbi 
det pampiga Stjernsunds slott. Ute på den öppna Vättern 

möter åtta m/s i byarna och vågorna är krabba, precis som 
på Östersjön.

Ranger sköter sig dock utmärkt. Jag gasar på i  motsjön 
och klarar utan problem 30 knop i de halvmeterhöga 
 sjöarna. Båten är och känns låg, men klarar sjön mjukt 
så länge jag trimmar ned nosen och slår mig fram genom 
sjöarna. Det här är visserligen en aluminiumbåt, men den 

 p Ekolodet med speciella fiskesjökort har en framträdande plats på förarplatsen. Vindrutan ger ett visst skydd 
som saknas på de lägre amerikanska båtarna av så kallad bassboat-typ.

 p Med elmotorn är det lätt 
att precisionsstyra båten 
runt uddar och bryggor, 
antingen med fjärrkontroll 
eller fotpedal. 
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solida känslan och tyngden som är så vanlig i amerikanska 
plastbåtar finns även här. Visserligen letar sig en och annan 
sjö in över det låga däcket och slår mot rutorna, men efter 
tio minuter inser jag att denna låga jänkarbåt känns precis 
lika trygg i hård sjö som en högre Buster eller Silver.

Kvaliteten är hög och detaljerna välarbetade. Slå gärna 
med knytnäven på skrovsidan, för den böjer sig inte en 
millimeter. Skrovet är helsvetsat, dessutom av robotar, och 
fyllt med skum vilket ger tyst gång utan aluminiumbåtens 
klassiska skramlande i sjön.

För en nordbo kan Rangers heltäckningsmatta te sig 
opraktisk. Mattans fördel är att den dämpar ljud och att 
den är bra mycket skönare att gå på en varm sommardag 
än en durk i plåt, teak eller plast. Men hur funkar det med 
gäddblod? Bra, för Ranger har kört med mattan i 30 år. 
Den är i plast, ruttnar inte och kan enkelt borstas av om 
du spiller på den, enligt återförsäljaren. Vår fiskeguide de-
monstrerar villigt att mattans borst saknar öglor och att 
krokarna därmed inte greppar.

Med så låga fribord är det omöjligt att få plats med själv-
läns i Ranger. Durken ligger under vattenlinjen och det 
vatten som hamnar på durken antingen torkar eller rinner 
ned i kölsvinet, där länspumpen trycker ut det ur båten. 
För oss nordbor är kapell därför ett nödvändigt extratillbe-
hör för att hålla båten torr.

Amerikanska sportfiskare förtöjer oftast hemma i 
 garaget, något som börjar bli vanligare även i Sverige 
där det trailerburna fiskelivet i nya vatten lockar allt fler. 

 Ranger riktar sig till inbitna sportfiskare, och den typiska 
kunden är ett gäng grabbar som går ihop för att köpa sin 
drömfiskebåt. I fisketävlingarna är det viktigt att komma 
först till de fina fiskeställena. Rangers 115-hästare och topp-
fart på 38 knop garanterar en plats i första ledet.

Väl framme återstår det svåra – att fånga fisken.
Lyckligtvis är Ranger-båtarna utrustade med sofistike-

rade vapen. Albin fäller med ett knyck ned Minn-Kota- 
elmotorn som sitter monterad längst fram i förskeppet. Jag 
får sedan order att ställa mig på det upphöjda kastdäcket i 
fören och styra elmotorn, vilket sker med ena foten på en 
pedal. Det är förvånansvärt lätt att med elmotorns hjälp 
precisionsmanövrera runt uddar och bryggor, medan vi 
bombarderar vattenbrynet med kast.

 p Kastdäcket i fören har heltäckningsmatta och blir svalt en het sommardag. 
Den ger också bra grepp, säkert när spöna ska svingas i sjögång.

 p Ranger är lagom för fyra sportfiskare. Det finns fyra sittplatser ombord, 
men det bäriga skrovet klarar fler.

 p Det är gott om utrymmen för fiskespön och draglådor ombord, dels under 
kastdäcket, men även i aktern.

 p Den bakre stolsraden kan fällas ned och bilda ett kastdäck i aktern. 
Luckorna i aktern rymmer sump.

 t Betesfisksumpen är en 
trådkorg som sänks ned i 
huvudsumpen.
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Med ett lätt tryck på en knapp bredvid pedalen  aktiveras 
ankarfunktionen, som gör att elmotorn håller båten kvar 
på platsen. Det funkar utmärkt – aktern driver ned i vind 
och sedan håller den tysta elmotorn båten stilla. Bra  mycket 
enklare än att trilskas med ett riktigt ankare.

På förarplatsen sitter en skärm från Humminbird, som 
inte bara visar sjökortet utan även kartbilderna från de 
 olika ekolodstyperna down imaging och side imaging. Den 
förstnämnda ger en högupplöst, flygfotoliknande bild av 
bottnen under båten, den senare visar en mer traditionell 
sidovy där också fisken ska synas.

När – eller om – storgösen nappar är Ranger utrustad 
för att hålla fisken vid liv: under luckorna i aktern hittar 
jag en sump, som kan syresättas med sjövatten via en kran. 
De flesta sportfiskare praktiserar så kallad catch and  release, 
alltså att fisken släpps tillbaka efter vägning och fotografe-
ring. Då krävs en sump för att hålla fisken vid god vigör. 
Här finns också en separat, trådbacksliknande sump för be-
tesfisk. När du ska kroka på en, halar du enkelt upp  korgen 
från vattnet.

Trots all högteknologisk utrustning ombord saknar vi 
ändå det viktigaste: napp. Varken gös eller gädda dyker 
upp på ekolodet, än mindre biter de på min eller Albins 
göswobbler. Kanske beror det på det blåsiga vädret, eller så 
har vi bara klassisk otur, menar Albin.

En Ranger VS1682 är knappast en garanti för att fånga 
storgäddan. Men den gör att även en otursförföljd fisketur 
blir skojig. 

 p Här syns hur bred den blott 5,10 meter långa Rangern är. Hela 2,47 meter, vilket ger ett längd/breddförhållande på nästan 2:1! Det ger en stabil plattform vid fiske.

TRACKER  
PRO GUIDE V-175 WT
Tracker tillverkas i samma fa-
brik som Ranger och är även 
den i aluminium. Ett något 
billigare märke, men för den 
oinvigda är båtarna snarlika. 
Kan utrustas med samma 
ekolod och elmotor.

FASTER  
560 SC
Absolut inte samma typ av 
båt. Fasters bowrider saknar 
elmotorn i fören, men är 
en bra sjö- och allroundbåt 
för den som ibland vill ta 
ut familjen till sjöss. Goda 
sjöegenskaper.

ALUMACRAFT  
175 COMPETITOR
Ännu en amerikansk sportfis-
kebåt i aluminium. Alumacraft 
har fått mycket beröm i 
USA, och kan utrustas med 
motorer mellan 90 och 150 
hästkrafter. Säljs i Sverige på 
alumacraft.se.

TRE KONKURRENTER
RANGER  
VS1682
TEKNISK INFO

Längd 5,1 meter
Bredd 2,47 meter
Vikt 700 kilo
Max motor 115 hästar
Bränsle 95 liter
Pris från 369 000 kronor 
med 115 hk

TESTKÖRNINGEN

Last 2 personer
Motor Mercury 115 PRO
Fart 38 knop

VÄRT ATT NOTERA

+ Stabil

+ Bra bygge

– Ej självläns

OUTSPÄTT

Amerikansk sportfiskebåt 
som går bra även på 
stökigare vatten tack vare 
tyngd och V-botten.

KONTAKT

mojoboats.se

FAKTA
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455 kHz
MEGA IMAGING™

3x
the frequency

— up to —

mega
side imaging

mega
down imaging

högre frekvenser ger bättre skärpa
Det bästa fisket sker ofta i djup mindre än 35m. Det är där MEGA Imaging med 1,2 MHz 

strålar lyser starkast. I MEGA SideImaging  får man en täckning på 38m åt varje sida 

(76m täckning). För större djup eller längre täckning åt sidorna finns 455kHz som ger 

122m åt varje sida (244m täckning). Tillsammans blir de oslagbara. 

läs mer på www.comstedt.se

Titta noggrant för du kommer inte se någonting som liknar Humminbirds nya MEGA 

Imaging™. En teknik som levererar ett resultat tre gånger bättre än traditionell Side 

Imaging. Denna patenterade nyhet tar för första gången Megahertz frekvenser till ekolod 

och levererar den klaraste, skarpaste bild som någonsin presenterats.

 MEGA IMAGING MEGA IMAGING

MEGA Imaging visar kristallklara vyer från styrbord till babord med MEGA Side och vy direkt 

under båten med MEGA Down. Båda teknologierna finns inbyggda i de nya generationerna 

av HELIX 9, 10, 12 MEGA SI GPS G2N samt SOLIX 12 och 15. Samtliga element finns inbyggda 

i en och samma givare som även levererar traditionell 2D, DI och SI med CHIRP teknologi.
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FLYGFISKE
Kontaktlinserna blåser nästan ur ögonen 

när vi ger oss ut för att fånga gädda och 
adrenalin i närmare 60 knop. Häng med  

på en flygtur över Vätterns vågor.
TEXT MAX CARLGREN FOTO MIKAEL MAHLBERG
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Jag försöker filma bakåt för att få med mo-
torn och skummet bakom oss men vinddraget 
är så starkt att det är svårt att hålla i telefonen. 
Jag befinner mig på Vättern med sportfiskaren 
Albin Shargi i en Nitro Z18 i närmare 60 knop. 

Vi testar att maxa ut, Albin jobbar med fotgasen och de 
båda paddlarna på ratten som reglerar hiss och trimvinkel. 
Även om det är rätt så platt vatten där vi befinner oss måste 
han köra fullt koncentrerat när det går så här fort. Annars 
börjar båten vandra fram och tillbaka på slagen och det kan 
snabbt bli otrevligt.

Nitro Z18 är en båt byggd för den amerikanska Bass
touren. Det handlar om sportfiske i sötvatten på USA:s 
sjöar och floder. Innan tävlingarna studerar fiskarna sjökor
tet och letar fram de bästa platserna att fiska på. När start
skottet går kör de i full fart för att muta in sitt favoritställe. 
En kastlängd ska du hålla från de medtävlande, och även 
om det oftast respekteras kan det ibland bli heta känslor vid 
tävlingarna, som sänds i massor av tvkanaler och omsätter 
miljontals dollar.

Båtarna måste alltså vara mycket snabbgående och sam
tidigt bra att fiska från, alltså stabila med gott om utrymme 
ombord. Nitro Z18 har ett glasfiberskrov med negativa slag 
som kastar undan vattnet åt sidan. Steglisterna är inte vassa 
utan ser mer ut som vågor, och i aktern finns ett uttag på 
ett par decimeter som ska få upp båten i plan snabbare. I 
aktern hänger en Mercury Verado på 175 hästar, som alltså 
skickar upp båten i närmare 60 knop. Bottenvinkeln är på 
16 grader, alltså ganska flack. När vi kör på lugnt vatten 

är det inga problem, men när vi kommer ut på Vätterns 
öppna vatten lite senare blir det en annan upplevelse, vi 
återkommer till det. För dagen bjuder både på full fart, 
stilla fiske och flygturer i vågor.

Sedd från sidan stillaliggande befinner sig friborden bara 
några decimeter ovanför ytan. Det skapar ett optimalt läge 
för fiske, du kommer nära vattnet och får lätt kontakt med 
fisken. Både här och i USA fiskar man enligt vad som kallas 
catch and release, alltså att fisken sätts tillbaka när den är 
vägd och registrerad.

Inredningen är spartansk. Fören består av ett enormt 
kastdäck, och aktern likaså. Mellan dem finns en nedsänk
ning med två stolar och små konsoler för två personer. 

 t Pulpeten är låg men ger 
så pass mycket vindskydd 
att inte kepsen flyger av.

 p Gott om plats att svänga 
spön för två personer. En 
extremt stadig konstruktion 
som mest påminner om att 
stå på en brygga.
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That’s it. Under testdagen är konsolen på passagerarsidan 
borttagen, därför blir vinddraget ännu värre. Med konso-
len, som har samma form som förarkonsolen, får du mer 
skydd. Det handlar dock inte om någon ruta, utan kom-
mer det regn blir du blöt. Men vinden hålls undan överras-
kande bra när jag kör.

Under däck finns desto mer inredning. Här är det 
smockat med fack som rymmer spön och draglådor. Vi 
har hundratals olika sorters bete med oss, visar det sig, när 
 Albin börjar visa runt under luckorna. Längst akterut sitter 
batterierna, det finns plats för fem stycken för att kunna 
driva all elektronik ombord. Både elmotorn i fören och 
ekoloden med dubbla skärmar drar rejält med ström. På 
båda sidorna av akterdäcket finns luckor som rymmer lådor 
som i sin tur rymmer beteslådor. Det är lätt att packa och 
packa om båten med just det bete som dagens tur kräver. I 
mitten finns dubbel sump med färskvattenintag, för att två 
personer som tävlingsfiskar samtidigt ska kunna hålla sina 
fångster åtskiljda tills de ska vägas. 

Efter att ha testat toppfarten med Albin bakom  spakarna 
tar jag över ratten och styr oss ut mot öppet vatten där det 
blåst upp en krabb sjö med överraskande ojämna vågor. 
Skrovet är anpassat för att komma upp i plan snabbt, men 

det är en tröskel att komma över. Testbåten är utrustad med 
fotgas, något jag inte kör särskilt ofta i båt, och det gäller 
att våga stå på. Motorn är rejält hissad under gång, men 
precis när vi ska upp i plan sänker jag ned den, vi kommer 
över vår egen våg och drar iväg. Upp med hissen, trimma 
ut motorn och iväg!

Båten går som bäst när jag vant mig vid att stå på 
 gasen. Med mycket hiss och trim och lägre fart (läs 30 
knop) börjar den galoppera. Men i 40 går den plant över 
sjön. Vi passerar ut genom ett sund och börjar köra snett 
med den stökiga sjön. Vi flyger en hel del och får ett pro-
pellersläpp i en rejäl våg, men utan att det blir särskilt dra-
matiskt. Skrovet kastar också sjön åt sidan effektivt och 

 p Två personer sitter i stolar, passageraren har också en pulpet men den var 
bortmonterad vid testet. På akterdäck finns fäste för stol.

 p I sumpen kan du förvara fisk i två separata fack, ifall två personer vill hålla 
isär sina fångster.

Fören består av ett 
enormt kastdäck

 p Kastdäcket i fören känns enormt trots att båten inte är särskilt stor. Filten 
gör det mjukt att stå och ska tåla att misshandlas utan att ta stryk.

 p Elmotorn sitter stadigt i sitt ställ även när det börjar gå sjö. Den fälls upp 
ur vattnet med ett enkelt handgrepp och kan fjärrmanövreras.

 u Fotpedalen svänger 
motorn och under stortån 
sitter en knapp som reglerar 
gaspådraget. Du kan även 
få den att köra båten av 
sig själv.
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så länge jag kör håller jag mig torr. Trots att skrovet ser 
nästintill platt ut när det ligger på trailern tar den sjön bra. 
Landningarna är överraskande mjuka, men du måste sitta 
med spända ben och hålla upp kroppen för att inte få ont 
i ryggen. Vi får några landningar som känns i kroppen, 
och när Albin drar på lite senare är det en våg som letar sig 
in över relingen och blöter ned mig. Men båten är ändå 
överraskande torr med tanke på att den knappt har några 
fribord. Den klarar sjö, men vill du åka mjukt och bekvämt 
ska du satsa på en annan båt. Denna är gjord för att ta dig 
fram i hög fart, hyfsat torr och med hygglig komfort när 
det börjar gå vågor.

Desto mysigare blir det när vi slår på elmotorn i fören 
och ekoloden. Vi lägger oss i en skyddad vik och börjar 
fiska gädda och gös. Mattan gör det bekvämt att stå och el-
motorn tar oss automatiskt längs ön medan vi kan koncen-
trera oss på fisket. Det är gott om plats för två ombord och 
det fungerar bra även att vara tre. Allt är lätt att komma åt 
och båten ligger extremt stadigt i vattnet tack vare skrovets 
utformning och bredden.

Den soliga sommardagen börjar ta slut utan att vi fått 
minsta hugg, trots värstingbåt och fullt med utrustning. 
Men vi deppar inte över det. Fartdårar som vi är gasar vi 
järnet hem mot rampen, förtöjer mot bryggan i fören och 
med hjälp av ankarpinnen i aktern. Några minuter senare 
är båten surrad på trailern, all fiskeutrustning packad under 
däck i båten, och vi kan susa hemåt på motorvägen i lite 
lägre fart än vad Nitro Z18 toppar. 

 p Nitro Z18 har näst intill negativa slag som kastar undan vattnet så att du håller dig torr. Pinnen från Tallon låter dig ankra med en knapptryckning på grunt vatten.

 p Med hiss och trim som styrs via paddlar på ratten och fotgas finns bara 
ett alternativ: det är att köra aktivt och fort som tusan.

NITRO  
Z18
TEKNISK INFO

Längd 5,69 meter
Bredd 2,39 meter
Vikt 771 kilo utan motor
Bränsle 151 liter
Antal personer 2
Motor Verado 175 hk
Pris Ca 459 000 kr utan 
fiskeelektronik.

TESTKÖRNINGEN

Last 2 personer
Fart 58 knop

VÄRT ATT NOTERA

+ Snabb

+ Stadig

+ Ändamålsenlig

– Stötig i sjö

OUTSPÄTT

Galen fiskemaskin med 
massor av körglädje och 
gott om fiskeplats.

KONTAKT

mojoboats.se

FAKTA
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 AUTOCHART LIVE
DJUPKURVOR + BOTTENHÅRDHET + VEGETATION

2014 lanserade Humminbird AutoChart Live som gjorde 

det möjligt att skapa detaljerade sjökort med djupkurvor 

i realtid. Nu 2017 tar Humminbird det ett steg till genom 

att skapa möjligheten att även se bottenhårdhet och 

vegetation live på skärmen. 

Tänk scenariot att ni kommer till en sjö för första 

gången och inte har något sjökort. Då är det bara att 

starta kartläggningen av sjön och låta AutoChart Live 

samla in och visa information om djup, vegetation och 

bottenhårdhet i realtid. 

AutoChart Live är kompatibelt med följande enheter: 

ONIX, SOLIX och HELIX 9, 10 & 12 samt HELIX G2 och G2N.

Läs mer på www.comstedt.se

På bilden ovan visas de tre olika lagerna i ordningen 

djupkurvor, bottenhårdhet och vegetationen högst 

upp. Autochart Live kan visas ovan Navionics sjökort. 

AutoChart Live lagren kan visas sida vid sida eller 

sammanslaget med justerbar transparens.



There is only one way to

www.yamaha-motor.se

Play it safe and enjoy life!



TRÄLYX  
MED ELMOTOR

K-625 SkiMachine är en hybrid 
av klassisk träbåt och modern 
racer. Den drivs med el och kan 
köras länge i hög fart – dessutom 
med en vattenskidåkare på släp.. 
TEXT ANNA SANDGREN FOTO ANNA SANDGREN & ALFRED BOER 
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 p I vår testbåt sitter en 
Torqeedo Deep Blue 80i och 
batterierna kommer från 
BMW. K-625 går också att 
få med utombordare. Då re-
kommenderas 150-350 hk. 
I versionen med inombor-
dare kan båten fås utrustad 
med 2x Rotax 155 – 350 hk 
eller 1x 5,7 – 6,2 l Ilmor V8 
320 – 436 hk. Soppatanken 
rymmer 160 liter. 

Regnet öser ner när jag landar i München. 
En dryg timmes bussfärd senare når vi Tysk-
lands motsvarighet till franska Rivieran, ett 
litet samhälle strax intill Starnbergersjön. Här 
finns fler tjusiga mångmiljonvillor än antalet 

bofasta invånare. Som sig bör i en nordbos hopplöst ro-
mantiska Rivieradrömmar skiner äntligen solen. Sjön glitt-
rar förföriskt och min blick fastnar direkt vid den extrema 
skapelsen vid bryggan. Som trogen träbåtsentusiast rör jag 
mig som i trans mot den välsvarvade sportbåten. Tillsam-
mans med en mer familjebetonad båt från Österrike do-
minerar den bryggan. Jag är här för att testa nya eldrivna 
båtar och självklart nyfiken på att se hur långt våra tysk-
språkiga vänner kommit i utvecklingen. Gemensamt för 
båtarna vid bryggan är att de är utrustade med eldrift från 
Torqeedo, vars fabrik och huvudkontor ligger strax söder 
om München. 

Upphovsmannen till smycket vid bryggan, Jürgen 
 Kaiser, förälskade sig redan som liten i vatten och  båtar. 
Knappt en tvärhand hög konstruerade han sina egna 
radio styrda modellbåtar. Ett fiffigt sätt att tidigt lära sig 
grundkunskaper i hydrodynamik och skrovstabilitet. Som 
18-åring kunde han äntligen lägga händerna på ratten till 
sin första riktiga båt, en engelsk sportbåt som han själv 
 säger mest av allt liknade en gammal yoghurtbägare. Sugen 
på att pressa det bästa ur ”bägaren” och ivrig att lära sig 
mer, satte Jürgen igång ett förfiningsprojekt. En förfining 
som slutade med att båten inte längre gick att känna igen, 

men framförallt hade han skapat en båt som lätt gjorde 
130 km/h, eller cirka 70 knop Den unge Kaiser fick blodad 
tand och fortsatte sitt egna kunskapsinhämtande genom att 
förvandla mängder av mer eller mindre trögflytande båtar 
till snabba fartvidunder. Men efter år av evigt plastarbetan-
de fick han nog och längtade efter förändring.

– Jag tröttnade helt enkelt på att jobba med plast och 
tänkte att eftersom jag ändå skaffat mig en viss vana att 
bygga om gamla båtar till oigenkännlighet, så kunde jag 
lika gärna börja tillverka helt egna båtar, skrattar Jürgen 
och fortsätter:

– Dessutom hade jag utbildat mig till timmerman. Det 

 p I sidosoffan kan man antingen sitta några på rad eller låta en person 
sträcka ut sig och kika bakåt.

Längd 6,25 meter
Bredd 2,40 meter
Vikt cirka 880 kg
Antal personer 7 /
800 kg
Motor Torqeedo Deep 
Blue 80i, 55 kW

K-625 (testbåten)
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Genom ett nytt system 
laddas batterierna på 
drygt två timmar p Jürgen Kaiser började som barn att konstruera radiostyrda båtar. Sedan 

byggde han i plast för att till slut landa i att bygga i trä.

kanske kan tyckas vara ett konstigt val för någon som älskar 
vatten och snabba båtar, men trä ger stora möjligheter när 
man vill bygga lätta båtar och i kombination med moderna 
material går det att få riktigt lätta och hållbara konstruktio-
ner, något som ger bättre förutsättningar när man som jag 
gärna vill prova nya mer miljövänliga framdriftssätt. 2001 
började jag tillverka min egna första motorbåt i trä. 

Efter att ha byggt ett dussintal självkonstruerade trä-
båtar på sin fritid tog han steget att grunda företaget Kaiser 
och började snabbt att arbeta heltid med båttillverkning-
en. Numera tillverkar hans varv i snitt fem båtar per år. Vi 
talar alltså inte om några större serieproduktioner, där till-
verkningstempo och effektivitetsekonomi står högst i kurs. 
Här handlar det snarare om handgjorda, kundanpassade 
singelpjäser, tillverkade med yttersta omsorg i en skön för-
ening av klassiskt hantverkskunnande och  moderna kon-
struktionsmetoder.

Det är äntligen dags att kliva ombord på nytillskottet 
K-625 SkiMachine, en 6,25 meter lång (plus en badplatt-
form på 0,5 meter) och 2,45 meter bred skönhet. Vikten är 

 p Båten ser ut som en 
klassisk sportbåt och är 
byggd i komposit av trä 
och epoxy. Att spara vikt 
har varit grundläggande i 
hela tillverkningsprocessen, 
allt för att ge en maximal 
fartupplevelse. 
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bara 960 kilo, utan motor. Den öppna och platta aktern 
gör det enkelt att välja ombordklivningssätt. Att på svenskt 
manér balansera via fördäck är inte att rekommendera, så-
vida du inte vill utmana dina sjöben ett extra ärevarv. Jag 
väljer att inte utmana mina ben, utan tar den enkla vägen 
ombord, sätter mig vid ratten och startar motorn. Det är 
helt tyst. En tystnad jag ännu inte vant mig vid, men som 
jag njuter av.  

För att göra det möjligt för elbåten att med bevarad 
stolthet kunna kallas för en vattensportbåt valde Jürgen att 
utrusta vår testbåt med Torqeedo Deep Blue 80i. Systemet 

är fullt ut integrerat i båten och alla komponenter speciellt 
utvalda för att passa för uppgiften: att med eldrift kunna 
behålla fart, även med last bakom aktern – och det under 
en i sammanhanget imponerande lång tid. Precis som i alla 
andra fall i dagens eldriftsutbud är batteritiden – laddnin-
gen – beroende av hur fort föraren väljer att rasa fram över 
vattnet. K-625 har en räckvidd på 30 kilometer i en hastig-
het på 48 km/h (26 knop), eller mätt i lektid bakom båten 
för den som vurmar för wakeboard eller vattenskidor, cirka 
en timme. Räckvidd, eller gångtid för motorn, kan förläng-
as med cirka en tredjedel om ytterligare ett högspännings-
batteri monteras in. Genom ett nytt laddningssystem lad-
das batterierna på drygt två timmar. I ursprungsversionen 
tar laddningen cirka sex timmar. 

Jag gasar och båten kommer snabbt upp i 25 knop. Den 
är lättkörd och styrningen svarar direkt. Greppet i sjön im-
ponerar stort – även vid tajta svängar. Det V-bottnade skro-
vet i kombination med den flacka aktern gör att K-625 helt 
saknar tendenser att sätta sig. 

Vår testbåt är interiört sett enkelt utförd. En bekväm 
förarstol och en U-soffa, där kortsidan ersatt den gängse 
passagerarstolen. Till den breda och generösa aktern finns 
en stor soldyna. Ratten är bekväm, instrumenten få. Vind-

Greppet i sjön 
imponerar stort

 p Alla båtar från Kaiser är unika exemplar som tillverkas på  beställning.

 t Designen är lyckad. Här 
förenas snygga, sportiga 
och moderna linjer med ett 
tydligt retrostuk. 

 p K-625 är en lika  smäcker 
som vacker skapelse. Den 
tar sjön överraskande 
väl och bjuder på härlig 
körglädje. 
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rutan skyddar bra vid sittande ställning. Däck och akter 
är på vår testbåt byggda av epoxykomposit med tall/furu. 
Durken är belagd med ett neoprenmaterial för att minska 
halkrisken. Hela undervattenskroppen är behandlad fle-
ra gånger med epoxy för att hålla länge. Kölen stöttas av 
en ram i stål. Vindskivan är gjord i härdat och okrossbart 
glas. Introduktionspriset i Tyskland för testbåten ligger från 
89 000 euro, plus moms. 

För dig som gillar skrovformen, stuket och farten, men 
inte omfattas av de stränga miljöregler som gäller i flera 
sjöar längre söderut i Europa än Sverige, och inte har några 
miljöskrupler, eller helt enkelt bara vill åka snabbt ännu 

längre – finns en ”heavy-duty”-version med Ilmor V-8- 
motorer. Här kan du välja mellan 320 eller 430 hästkrafter. 
Priset för versionen med 320 hk börjar på 62 500 euro. 

K-625 är inte den snabbaste båten på havet, eller sjön, 
men med sina 25 knop snabb nog. Det gäller framförallt 
i de sjöar i bland annat Schweiz, Österrike och Tyskland, 
som båten främst är skapad för. Där ligger tillåten maxhas-
tighet ofta på just 25 knop. Med 55kW är K-625 tillräckligt 
utrustad för att både ge en lagom fartfylld färd och för att 
orka dra upp en vattenskid/wakeboardåkare. K-625 Ski-
Machine är något så intressant som en extrem blickmagnet 
i klassiskt trästuk, utrustad med senaste eldriftstekniken 
och speciellt framtagen för vattensport. 

Vid bryggan ligger också Kaisers mindre modell, K-500 
Sport. Den ser ut som en mix av barndomens egenhän-
digt byggda modellbåtar och ett modernt muskel vidunder. 
I själva verket är den ingetdera. Först och främst lämnar vi 
bryggan helt ljudlöst, tack vare elutombordaren, Torqeedo 
Cruise 10. Sedan visar det sig att det här snarare är en snällt 
busig båt, där känslan är som att köra go-cart, fast med 
den skillnaden att det ofta smått  okontrollerade kasandet 
i kurvorna uteblir. Greppet i sjön imponerar. Skrovet läm-
nar inget i övrigt att önska. Däremot skulle jag gärna prova 
att köra K-500 Sport med en starkare motor. Inte för att 
det behövs – utan för att det är så enormt roligt när man 
bänkar sig i en båt och kan konstatera att det går att bli 
imponerad av skrov och säkra köregenskaper i hårt pressade 
svängar även hos en båt på bara fem meter. 

 p Det går att fälla stolarna och aktersoffan för att bädda upp ett soldäck 
med plats för minst två personer. Båten i övrigt är spartanskt möblerad.

 p I aktern på K-500 Sport 
sitter på vår testbåt en 
Torqeedo, Cruise 10.0. Den 
räcker för att ge fart i båten, 
men med tanke på hur väl 
skrovet tar sjön och hur 
säker färden känns i denna 
femmetersbåt, skulle det 
inte skada med några fler 
hästkrafter. 

Längd 5 meter
Bredd 2 meter
Vikt 460 kilo
Personer 560 kg/ 
4 personer
Motor Torqeedo Cruise 
10 (Rotax 90-350 hk 
+ SeaDoo-Rotax-Jet 
143-158 mm, eller utom-
bordare 60-150 hk)

K-500 SPORT
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Nya uppgraderade
Mercury F40, F50 och F60

Motorerna är nu SmartCraft-kompatibla med både varvräknare och logg.
Tack vare den uppdaterade elektroniken kan man installera fler givare och 
därmed få mer information i sina instrument.
Man kan även komplettera med Vessel View Link  som gör att din Simrad 
plotter blir din kommunikationsplatform med motorn.
Genom Simrad-plottern kan du bland annat styra trollingfunktionen.

mercurymarine.com

Big Tiller
Som tillbehör kan man
istallera en stor rorkult  som 
ger fler funktioner för dig
som vill  styra med rorkult.

Startspärr är standard
Ger tryggare ägande samt 
lägre försäkringspremier.

SmartCraft
Uppgraderad med
fler funktioner.

Active Trim
Active Trim är ett tillbehör som 
sköter ut och intrimningen av 
motorns vinkel mot akterspegeln 
och gör ditt båtåkande enklare.

Active Trim
Active Trim är ett tillbehör som 
sköter ut och intrimningen av 
motorns vinkel mot akterspegeln 
och gör ditt båtåkande enklare.

SW_Mercury-F40-F60_Black-On-Black.indd   1 27/04/2017   10:17:29



GRUNT, STENIGT 
OCH VACKERT
Den ligger inte i Halland, och har inget med 
Väderöarna i Bohuslän att göra. Men det är en 
riktig pärla och ett givet resmål för alla förbi
passerande. Missa inte Hallands Väderö och 
dess fastlandsgranne Torekov.
TEXT & FOTO MARTIN LEISBORN
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 p Vid vårt besök var fyren 
inslagen i plast. Sjöfarts
verket renoverar den. För alla naturhamnsälskare är Skåne och 

Halland en mardröm, det finns nästan bara 
gästhamnar. Med undantag av en liten fin sak 
strax norr om Öresund: Hallands Väderö. Här 
finns både storslagen natur och tilläggnings

möjligheter utan hamnavgift. 
Det råder olika meningar om varför ön heter som den 

gör, då den inte alls ligger i Halland utan i Skåne. En 

 teori är närheten till Hovs hallar, en annan att ön faktiskt 
 tillhörde Halland när området var en del av Danmark. Ön 
är ju också en naturlig förlängning av Hallandsåsen.

Namnet Väderö är också omtvistat. Men uppenbart 
är att ön med sitt oskyddade läge utsätts för väder och 
vind. En annan förklaring är att det danska ordet ”vær” 
 betyder ’värn, vårdkase’ och kan komma från att man tände 
 varningseldar där sedan tidigt.

Det är även en ö med en rad andra platsnamn som inte 
ska förväxlas med andra platser och orter med samma be
nämningar. Exempelvis finns Kungshamn på sydvästsidan, 
Sandhamn och Sandviken på västra, Måseskär på norra 
 sidan och Vinga skär på sydostsidan. 

Hallands Väderö har en lång historia. Den blev 
 omnämnd redan i Snorre Sturlassons kungasagor från 
1200talet och även i kung Valdemars jordebok från 1231, 
där den beskrevs som obebodd och kungens egendom. 
Troligtvis var det under samma århundrade som  kungen 
överlät ön till Torekovs då katolska kyrka. Vid freden 
i Roskilde år 1658 tillföll dock bland annat Halland och 
Skåne  Sverige, och fortfarande idag ägs Hallands Väderö 
av Svenska  kyrkan. 

Under århundraden har framför allt jägare, lotsar och 
fiskare haft sitt tillhåll på ön, men även präster och adels
män har lockats dit. På 1800talet var kung Oscar II ibland 
på besök för att jaga hare, och det var också han som skrev 
under tillåtelsen att bygga en fyr på ön. Många fartyg hade 
tidigare förlist på de oräkneliga och farliga grund som  p Avkoppling i solen på Hallands Väderö.
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 p Sandhamnsbukten. Det 
är inte tillåtet för fritidsbåtar 
att lägga till vid bryggan, 
inte heller att ligga på svaj. 
Men det går bra att förtöja 
med dragg och tamp i land.

 omringar ön. År 1884 byggdes fyren, som än idag vägleder 
sjöfarare i Kattegatts mörka natt. 

Hallands Väderö är på grund av de grunda vattnen och 
de många grynnorna inte världens enklaste ö att lägga till 
vid. Sjöfartsverkets sjökort är hyfsade men inte speciellt de-
taljerade. Hydrographica har dock gett ut ett specialkort 
som är betydligt mer detaljerat. För segelbåtar och  större 
motorbåtar som vill anlöpa Hallands Väderö står valet 
 mellan Kappelhamn och Sandhamn. 

Kappelhamn, på öns södra sida, är ett bra alternativ vid 
nordliga vindar. Där finns en träbrygga vid vilken det är 
tillåtet att släppa iland folk men inte att förtöja. Istället går 
det bra att ligga på svaj i den lilla bukten utanför,  eller för-
siktigt tuffa in mellan de små skären Inre och Yttre  Käften, 
alternativt fortsätta in i den naturliga bassängen mellan 
Käften-skären, Koen och Troedshallen. Där är det mellan 
två och tre meter djupt. Men det finns stenar att se upp för, 
så stor försiktighet ska iakttas. 

För att inte gå på Glimmingebåden, Tyge och de andra 
lömska grunden längre ut på sydsidan finns en enslinje över 
Lotsstugan och det vita kumlet på Yttre Käften att följa 
vid inseglingen. Lotsstugan syns tydligt: röd gavel med vit 
topp.

För den som lyckas förtöja i den lilla ” skärgården” 
erbjuder Kapellhamn fina badstränder,  badklippor 
och kristallklart vatten, men man måste vada in till 
land. Förr fanns en bro från Troedshallen vilken  
Lotsverket hade byggt, men den är sedan länge förfallen 
och bara rester av dess pelare kan ses sticka upp ur vattnet. 

Vid syd- och västvindar är det istället bättre att ta sig till 
Sandhamn på öns östra del. Här finns en betongbrygga, 
vid vilken det inte heller är tillåtet att förtöja. Bara Sjöfarts-
verket, kyrkan och turbåten är undantagna. Det är, av nå-
gon anledning, inte heller tillåtet att ligga på svaj i den 
vackra bukten, men båtar får gärna förtöja vid en av klipp-
hällarna, eller hallarna som de kallas. Är det för grunt för 
att gå ända in kan man dra ut sig en bit och simma eller 
paddla in med jolle, bara inte förtampen i land släpps, för 
då räknas det som att ligga på svaj.

Viken har en underbar strand med kritvit sand som är 
perfekt för barnfamiljer, och varma sommardagar är platsen 
ett populärt resmål för både båtägare och turister som tar 
turbåten hit från Torekov. Vid insegling ska man dock se 
upp för stenarna lite längre ut, en enslinje med två tavlor 
att följa finns vid betongbryggan.

Småbåtar har vid gynnsamt väder många fler tillägg-
ningsmöjligheter och kan välja mellan de naturliga forma-
tionerna vid Lotshamn, Kohallen, Lilla Sandhamn och an-
dra mindre vikar. Flera av dem har så kallade ”kåsar”, smala 
små vikar, där lotsarna och andra som bodde på ön förtöjde 
och drog upp båten en bit. 

Hallands Väderö har en unik och mycket sevärd natur, 
med intressant växt- och djurliv. Den består av skog, gräs-
mark och kala berg eller enbevuxna klippområden. Under 
1950- och 60-talen kom naturskydds- och sälskyddsområ-
det till, och ön är nu klassad som Natura 2000-EU- område. 
Tack vare det är ön till stor del helt oförstörd. Hallands 
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Väderö har dessutom ofta vackert väder med Sveriges näst 
högsta årsmedeltemperatur. 

Det finns många mysiga, och ofta leriga, stigar att gå på 
runt ön. Lederna är röd- eller blåmarkerade och går genom 
skog, utmed kust och över kärr och öppen gräsmark, så ta 
gärna på stövlar. Ön är så pass stor att det tar flera timmar 
att gå runt den, så helst bör en hel dag avsättas för att slippa 
stressa. Ön är värd lite tid.

På tal om stress är Hallands Väderö kanske en av de mest 
avkopplande platser man kan besöka. Förflyttning sker till 
fots över ängar och genom frodiga skogar och gröna lun-
dar, och de enda ljud som hörs är vindens sus i träden och 
fågelsång. Möjligtvis kan det blandas med råmandet från 
öns betande kor eller det nöjda bräkandet från ett får. Det 
finns nämligen inga vägar eller bilar på Hallands Väderö. 
Kan det bli mer idylliskt än så? 

En promenad söderut på den röda leden från Sandhamn 
går genom en helt sagolik bokskog från 1700-talet, som 
med sina gröna blad bildar liksom ett tak i en stor  natursal. 
Stanna upp och andas djupt, detta är inget som går att upp-
leva var som helst. Skogen har även betydande inslag av ek, 
och riktigt gammal sådan. En av ekarna kallas  Kungseken 
och är, med sina 5,24 meter i omkrets, Sveriges grövsta ber-
gek (Quercus petraea). Här brukade Oscar II stå på jaktpass 
och invänta att hararna skulle skutta förbi.

Det finns även gott om platser att stanna upp på och 
beundra både utsikt och sevärdheter. Stigen ner mot Kap-
pelhamn passerar Engelska kyrkogården, där döda sjömän 

 p Torekovs hamn, mysig 
och väl skyddad mot alla 
vindar.

som flöt iland utmed Bjärekusten nu vilar. Eftersom ingen 
visste om de var kristna eller inte tog kyrkan inga risker och 
begravde dem därför ute på ön istället för på kyrkogården 
i Torekov. 

Kappelhamn har några få hus som hyrs ut till sommar-
gäster. Ett annat hus är Lotsstugan, som numera är mu-
seum – och det övre ensmärket för insegling i bukten. På 
museet visas en tredimensionell modell av Hallands Väderö 
och mycket annat ur öns intressanta historia. 

Den blå leden går sedan norrut genom Ulagapskärret 
med dess frodiga alar och ormbunkar. Här känns det som 
en sagovärld eller rent av en tropisk regnskog, nästan som 
att en anakonda när som helst skulle kunna dyka upp ur 
kärret. 

Att döma av de otaliga kärleksförklaringarna skurna i 
några av de gamla trädens bark har romantiken tydligen 
flödat här under åren. I Hannelund finns dessutom en 
 romantisk berättelse om en viss Hanna Persson som var 
lärarinna på ön på 1800-talet. Enligt sägnen träffade hon 
sin fästman Anton där i lunden, som sedan dess bär hennes 
namn, men vad som hände sedan förtäljer inte historien. 

Den blå stigen leder ut på öns västsida med storslagen 
utsikt över sälskyddsområdet och vidare upp mot fyren. På 
öns nordvästra hörn, eller näs, tronar så den präktiga  fyren 
en bit utanför fyrvaktarbostäderna. Också sevärt, och en 
bra vändpunkt för att knalla tillbaka till Sandhamn, där ett 
kafé fulladdat med kaffe och glass väntar en trött  övandrare. 

Hallands Väderö har även ett intressant och lite ovanligt 
djurliv. Fågel- och insektslivet är naturligtvis mycket rikt 

FAKTA
HALLANDS
VÄDERÖ
Position N 56°26,7’ 
O 12°33,9’
Djup Varierande, 
men relativt grunt och 
många grynnor.
Service Kaffe och 
glass i kiosken, torr
dass på olika ställen.
Missa inte Bad, 
naturen, bok och 
ekskogen.
Hamnavgift 
 Naturhamn.
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 p Hallands Väderö har 
fina stigar som är märkta i 
blått eller rött. Ta dock med 
stövlar, vandringen går bitvis 
över kärr och lera.

 p Lotsutkiken i Torekov med utsikt över Hallands Väderö.

och det finns många ovanliga svampar och lavar.  Sälarna 
räknas i hundratal. Dessutom finns det svart huggorm, en 
ovanlig art i Sverige, som är extra giftig. Trots kungens jakt-
färder till ön finns det fortfarande gott om hare, svensk 
skogshare, ganska oskygga till sin natur. Dock finns ingen 
älg, annat än 1921 då en älgko simmade ut och tillbringade 
sommaren på ön för att sedan återvända till fastlandet. Och 
på 1930-talet vistades en vilsekommen valross på Svarteskär.

Även om Hallands Väderö är det som kanske lockar 
mest med sitt läge och sin unika natur är även Torekov väl 
värt ett besök med båt, och det av två anledningar. Dels är 
Torekov en bra utgångspunkt för en dagstur till Väderön, 
speciellt om det är ogynnsamma vindar och svårt att lägga 
till på ön. Dels därför att Torekov är en så trevlig plats i sig 
själv, med en riktigt bra och gemytlig gästhamn.

– Det är en väldigt trevlig hamn med alla faciliteter man 
behöver. Den är centralt belägen och väl här har du allt på 
gångavstånd, säger Susanna Lyrdal Johnson, ordförande i 
Torekovs Båtsällskap. Vi har i uppdrag av kommunen att 
bevara den gamla miljön, så att hamnen ska ha kvar sin 
gamla karaktär med bodar, yrkesbåtar och fritidsbåtar – 
och vara öppen och välkomnande för alla.

Torekov är en gammal fiskehamn men förvandlas på 
sommaren till ett semesterparadis med sina lockande bad 
och närhet till Hovs hallar och Hallands Väderö. I gäst-
hamnen erbjuds plats långsides vid den gamla fiskekajen, 
strax intill sjöfartsmuseet, bageriet, varmbadhuset, pizze-
riorna, restaurangerna och krogarna, idealiskt för båtfolk. 

Badbryggor ner i havet är bara hundra meter bort, där 
även S:ta Thoras sten finns att beskåda. Missa inte legen-
den om henne och de andra danska kungabarnen som gett 
namn åt både Torekov och andra orter i närheten. Livs-
medelsbutik finns cirka 700 meter från hamnen. Hamn-
avgiften inkluderar el, dusch och tvättmaskin. Torekov har 
följaktligen en bra och gemytlig hamn att stanna några 
 nätter i, vare sig man än inblåst eller inte.

Skåne och Halland är vackra landskap och det finns all 
anledning att markera både Hallands Väderö och  Torekov 
på sjökortet. Lägg in det i nästa års semesterrutt, och 
 kanske blir det årets höjdpunkt. 

FAKTA
TOREKOV
Position N 56°25,6’ 
O 12°37,4’
Djup 2–3,5 meter
Service El, dusch, 
tvätt, livs, krog,fisk
affärer, pizzeria, 
bageri, varmbadhus, 
turbåtstrafik etc.
Missa inte Sjöfarts
museet och ”börsen” 
med tillhörande 
ljugarbänk.
Hamnavgift Från 
215 till 500 kr/natt 
beroende på storlek. 
Inkl. el, dusch, tvätt
maskin etc.
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Låt alla älska havet

HUMPHREE Återförsäljare i Sverige

Dalarö Lindströms Båtvarv 08-501 530 04 
Hunnebostrand  Sotefjordens Marina 0523-584 95 
Mariestad  Sjö stadensvarv 0501-708 45 
Marstrand  Ringens Varv 0303-604 25 
 

Passar motorbåtar från 25 fot (7,5m)

Premium teknologi för alla
Installera Humphree ACTIVE Stabilisering och alla ombord 
kommer känna sig lika trygga och säkra som på torra land. 
Detta system minskar gungning när man kör med upp till 50%. 
Och det känns som ännu mer. Resultatet är en helt ny och 
tryggare båtupplevelse. 

Teknologin Humphree arbetat med sedan 2002 reducerar 
också båtens motstånd i vattnet. Detta betyder minskad 
bränsleförbrukning och lägre CO² utsläpp. 

Låt alla älska havet och hjälp vår planet på humphree.com

ACTIVE Stabilisation
6

3

0

-3

-6
PÅAV

• Det ENDA alternativet för riktig stabilisering
• Lätt att installera, oöverträffad prestanda
• Upp till 50% ökad stabilitet för båten
• Sänker bränsleförbrukningen med upp till 20%
• Bra för miljön med sänkta CO² utsläpp
• Ersätter traditionella trimplan

Råå  Sydmarin i Helsingborg 042-260 370 
Saltsjöbaden  Sune Carlsson Båtvarv 08-717 04 64 
Saltsjö-boo  Mareco 08-717 93 73 
Åkersberga  Björnhammarvarvet 08-540 271 10 
 

www.humphree.com



15 BÅTAR I TUFF KAMP
Juryn för European Yacht of the Year 
2018 har nominerat 15 segelbåtar i klas-
serna familj, prestanda, lyx, flerskrov 
och special. Hallberg-Rassy 44 får 
 ensam försvara de svenska färgerna.
TEXT JOAKIM HERMANSSON

Produktionen av fritidsbåtar har så sakteliga 
börjat ta fart igen efter några års relativ still-
het på de europeiska segelbåtsvarven. Någon 
stridare ström av Svenssonbåtar för den stora 
massan är det dock inte tal om, utan snarare 

en tydligare inriktning än tidigare på större båtar, gärna 
med möjligheter att anpassa dem till chartermarknaden. 
Många svenska båtägare kompletterar också sin trotjänare 
här hemma med ytterligare en båt på sydligare  breddgrader, 
en båt som både kan seglas med släkt och vänner ett par 
veckor om året, och sedan hyras ut resten av tiden för 
 finansieringens skull.

Trots trenden hade juryn för European Yacht of the 
Year, precis som i fjol, omkring 60 båtar att utvärdera vid 

FAMILJ

BENETEAU OCEANIS 51.1
F ranska Beneteaus Oceanislinje är under förnyelse, med denna nya 51-fotare som 

första och största båt i serien, och ska sedan fyllas på med mindre systrar. Nya 
Oceanis kommer också att erbjudas i en prestandaversion, med högre mast och 
smalare vattenlinje med skarpa slag i friborden. Notera rutorna, som blir större och 
större, både i skrovsidorna och uppe på överbyggnaden.

HANSE 548
H anse Yachts i tyska Greifswald presenterar sin nya 548, en 16-metersbåt med 

baspris på 3,5 miljoner kronor. Precis som på 675 och 588 erbjuds här möjlig-
heten att få så kallad T-top, som ger visst solskydd och håller storskotet borta 
från sittbrunnen. En hydraulisk badplattform med diagonal badstege på sidan, 
jollegarage och teleskopiska dävertar är andra valmöjligheter.

JEANNEAU SUN ODYSSEY 440
T vå roder och två rattar har franska Jeanneau-varvet 

försett sin nya 44-fotare med, och interiört kan man 
välja versioner med två eller tre dubbelhytter. In till 
ägarhytten i fören ger dubbla öppningsbara dörrar en 
bred passage, framför babordssidans U-formade pentry 
och styrbords dito salongssoffa. Navigare Yachting 
premiärvisar båten på Marstrand i augusti, och på Allt 
på sjön i Gustavsberg i september.
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PRESTANDA

 nomineringsmötet i Milano i början av sommaren. En 
 nyhet för i år är att endast tre båtar nomineras i varje klass, 
mot tidigare fem, vilket gjorde diskussionerna tuffare än 
vanligt. Syftet med det minskade antalet kandidater är att 
få mer tid till varje båt under provseglingarna, som ten-
derat att bli något summariska. Att juryn utökats med en 
ledamot från Finland är en annan nyhet, så nu finns hela 
Norden utom Island representerat.

Årets provseglingar är spikade till La Rochelle i Frank-
rike i september, och Barcelona i Spanien i oktober, i sam-
band med de flytande mässorna där. Efter överläggningar i 
juryn är det sedan dags att kora segrarna i European Yacht 
of the Year 2018, vilka ska presenteras på mässan BOOT i 
tyska Düsseldorf i januari nästa år. 

EUROPEAN YACHT OF THE YEAR
VAD? Den prestigefulla utmärkelsen som en jury av tolv ledande seglingsjournalister från 
Europas främsta tidskrifter varje år delar ut till årets bästa båtar.
VAR & NÄR? 15 båtar nominerades vid ett möte i somras. De nominerade ska provseglas 
i La Rochelle och i Barcelona, och de fem klassvinnarna får sedan sina priser vid den stora 
 båtmässan i Düsseldorf i januari 2018.
VILKA? Båtarna som presenteras här är nominerade i klasserna Family Cruiser, Performance 
Cruiser, Luxury Cruiser, Multihull och Special Yacht.
HUR? Intensiva provseglingsscheman där flera båtar per dag seglas av varje jurymedlem. De 
undersöks och utvärderas utifrån fastställda kriterier – objektiva som mer subjektiva; Innova-
tionshöjd, seglingsegenskaper, ombordkomfort, finish och kvalitet i utförandet, liksom pris och 
ekonomi, design och utseende. Vinnarna utses slutligen i en omröstning, där ingen jurymedlem 
tillåts rösta på en båt från sitt eget land.

GRAND SOLEIL 34 PERFORMANCE
I talienska varvet Cantiere del Pardo byggde under 1970- och 80-talen 300 snabbseglande 

34-fotare, som nu får en modern efterföljare i form av nya Grand Soleil 34 Performance. 
Båten är anpassad för racing under handikappreglerna IRC och ORC, men bör också erbjuda 
vanliga prestandaälskande semesterseglare en fartfylld upplevelse i det mindre formatet.

JPK 45
U tvecklad för långsegling med den komfort och sjö-

värdighet som krävs, men också med prestanda som 
inte ligger långt efter regelrätta tävlingsbåtar. Jean-Pierre 
Kelberts nya skapelse JPK 45 har bland annat försetts 
med vindruta á la Orustbyggen, vilket kanske kan behövas 
när man rusar fram över oceanerna. Lyftköl eller fast köl 
väljer man själv efter behov och resmål.

CLUB SWAN 50
E n renodlad entyps racingbåt som ändå kan konverteras för att fungera 

som fartorienterad cruisingbåt, det är Club Swan 50 från legendariska 
finska Nautorvarvet. Argentinske designern Juan Kouyoumdjian, som 
också ritat Volvo Ocean Race-vinnande Groupama, har gett båten både 
spännande och sofistikerade linjer. Svenskflaggade Ladykiller på bilden är 
en av båtarna som redan gått i sjön.
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LYX

FLERSKROV

AMEL 50
M ed sin nya 50-fotare bryter franska Amel med en lång tradition av ketchriggade båtar, genom 

att förse den med endast en mast. Dubbla roder och modernt bogspröt är också nyheter för det 
La Rochelle-baserade varvet, som försöker appellera till modernare seglare. Två gästhytter utöver 
förens ägarkabin, varav den ena med våningssängar, erbjuder komfortabel plats åt ett halvdussin 
människor ombord.

HALLBERG-RASSY 44
E llösvarvet Hallberg-Rassy har än 

en gång lyckats bli nominerat i 
European Yacht of the Year, nu med 
sin mest innovativa båt någonsin. 
Nya 44-fotaren är varvets första med 
dubbla roder och helt integrerat peke, 
som tillsammans med det fylligare och 
högre skrovet vitaliserar ett beprövat 
koncept. Båtnytt noterade en skön och 
lätt roderkänsla vid provseglingen i 
december 2016.

FOUNTAINE PAJOT SAONA 47
Ä garversionen erbjuder tre hytter med egna toa-

letter plus liten barnkammare eller skepparkabin, 
medan charterversionen har hela fem dubbelhytter, 
varav den ena med våningssängar. Som alltid är det 
utrymmena och komforten som lockar med stora 
katamaraner, men Berret-Racoupeau Yacht Design 
har också gett ekipaget 127 kvadratmeter segelyta 
som ska ge fina kryssegenskaper.

LEOPARD 45
H olländska designfirman Simonis & Voogd har ritat Leopard 45, som faktiskt byggs i Syd-

afrika och även finns i en charterversion kallad Moorings 45. I styrbordsskrovets ägarhytt 
ryms dubbelkoj i aktern, garderober och arbetsplats på mitten och generös toa med sminkbord 
och stor duschkabin längst fram. I babordsskrovet finns två dubbelhytter för gäster, men det är 
salongen som imponerar mest.

NEEL 51
5 1-fotaren från Neel i La Rochelle är inte bara störst av de nomi-

nerade i flerskrovsklassen, utan också den enda trimaranen. Två 
smalare sidoskrov och det bredare i mitten rymmer totalt fem hytter 
av varierande storlek, med plats för många gäster. Med gennakern 
hissad utlovas konstant tvåsiffrigt på loggen, utan att äventyra säker-
heten eller komforten ombord.
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SPECIAL

ICE 60
I talienske designern 

 Umberto Felci har ritat 
Ice 60 för krävande ägare 
som både vill ha prestanda 
nog att vinna regattor, och 
möjligheter till komfort och 
utrymme när familjen eller 
vännerna är med ombord. Ett 
1,3 meter långt kolfiberbog
spröt på den framåtlutande 
fören ger båten ett riktigt 
aggressivt utseende, och i 
aktern ryms en fullt uppblåst 
3,2 meter lång gummibåt i 
garaget.

BENETEAU FIGARO 3
D et legendariska franska 

ensamracet över fyra etapper, 
La Solitaire du Figaro, har seglats 
årligen sedan 1970, och sedan 
1990 i någon entypsklass. Med 
Beneteau Figaro 3 presenterar det 
franska jättevarvet nu världens 
första serietillverkade enskrovsbåt 
som kan flyga fram över vattenytan 
på bärplan. Är detta bara en galen 
idé, eller något som hör framtiden 
till? Efter första racet 2018 får vi en 
indikation.

FLAAR M37
U ngerska Flaar har gjort sig kända för inno

vativa snabbseglare fyllda med experiment
lusta, och nya M37 är inget undantag. Med 
dubbla roder, varav det i lovart kan fällas upp 
för att minska vattenmotståndet, svängköl och 
en konstruktion av vakuuminjicerad kolfiber
epoxi i såväl skrov och däck som rigg, är Flaar 
M37 verkligen speciell. Ändå ryms fyra bäddar 
och toalett under det låga däcket.

TF 10
I  holländska Lelystad bygger DNA flerskrovsskapelser 

som är snabbare än det mesta på vattnet, och de 
 ligger givetvis långt framme när det gäller bärplans
teknik. TF 10 är deras senaste entypstrimaran för 
kappsegling på lika villkor, där det är besättningens 
skicklighet som ska avgöra. Tack vare en bredd på 
endast 2,6 meter hopfälld kan TF 10 transporteras 
diagonalt stående på en vanlig trailer.
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MADE IN THE MIDNIGHT SUN

 CABIN P-SERIEN DAY CRUISER T-SERIEN  BOW RIDER R-SERIEN CONSOLE S-SERIEN

Finnmaster 62 BR är vår största Bow Rider och också vår stora testvinnare. En tuffing som bemästrar 
hård sjö men som samtidigt passar perfekt under varma sommardagar då du enkelt kan förvandla 

U-soffan till en stor solbädd. Finnmaster 62 BR är mycket praktisk i och med att du genom den öpp-
ningsbara vindrutan snabbt kan ta dig fram till fören när du ska lägga till. Det finns även gott om 

stuvutrymme, där allt du behöver för en dag på sjön får plats. Kapellet ligger alltid redo i kapellgaraget, 
om vädret snabbt skulle skifta.

För mer information och din närmsta återförsäljare besök finnmaster.se

R-SERIEN FINNMASTER 62 BR



ENKLARE ANKRING 
MED SPEL

Spara armar och rygg med ett 
elektriskt ankarspel. Det under

lättar avsevärt, oavsett om du 
 ligger mot land eller på svaj.

TEXT JOAKIM HERMANSSON FOTO LEWMAR & JOHAN VON ESSEN
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 u Ett ankarspel för horison-
tell montering och kätting 
kan pryda sin plats om det 
är snyggt utformat, men kan 
också vara i vägen på ett 
litet fördäck.

Att tillbringa fina sommardagar i natur-
hamn är en fullständigt självklar del av 
båt livet för oss skandinaviska seglare och 
båtåkare. Många har en egen favoritklippa 
eller kanske en alldeles särskilt vacker vik 

som man återvänder till år efter år och längtar till under 
den kalla årstiden. Men naturhamnar kräver så gott som 
alltid att båten läggs fast med hjälp av eget ankare. An-
tingen ligger man med fören mot en klippa och behöver 
ett säkert ankare i aktern, eller så droppar man helt enkelt 
ett ankare i fören och lägger sig bekvämt tillrätta på svaj. 
Oavsett vilket som är aktuellt, så underlättar ett elektriskt 
ankarspel arbetet ombord betydligt.

När man hyr båt i Medelhavet, i Karibien eller på någon 
annan mer exotisk plats, är elektriskt ankarspel en självklar-
het, i alla fall i fören. Med ett kraftigt och starkt spel med 
50 meter grov kätting kan man då ankra tryggt och säkert 
på svaj i nästan vilken vik som helst. På både segel- och 
motorbåtar här hemma är det mer vanligt med ankarspel 
i aktern, eftersom vi gärna förtöjer med fören mot land. 
Vill man gardera sig mot problem med ankringen, kan det 
följaktligen vara en god idé att förse sin båt med lämpligt 
ankarspel och tillhörande ankare i både fören och aktern.

Ankarspel finns för vertikal eller horisontell montering 
i båten. Ofta väljer man horisontell montering i fören. Då 
dras kätting eller lina över en rulle på ett peke i fören och 
akterut till ankarspelet, som gärna är monterat dolt under 
luckan till ankarboxen, men montering uppe på fördäck 
är också vanlig. Linan eller kättingen faller sedan ner och 

ringlar sig på plats i ankarboxen. I aktern är det däremot 
vanligare med vertikal montering av ankarspelet, eftersom 
det där installeras i akterspegeln. Ankaret kan då ligga redo 
över en rulle på badplattformen, eller hänga i en ankar-
dävert som fälls ner direkt från akterspegeln. Linan eller 
kättingen faller ner och ringlar sig på plats i ankarboxen 
även här.

När du analyserar vilket ankarspel som är lämpligt för 
just din båt, behöver du också avgöra om det är kätting el-
ler lina som ska användas, och vilken dimension som krävs. 
Kättingen är tyngre per meter än blyad lina, men rasslar 
och låter mer. Blyad lina är ett tyst och smidigt  alternativ, 
men linan kan lukta illa och få mögelbeväxning om den 
ligger blöt i ankarboxen och aldrig får torka ordentligt. 
Galvad kätting kan däremot rosta efter ett tag, och rostfri 
kätting kan vara ganska dyr. Väljer du kätting ska den i alla 
fall vara kalibrerad, för att passa exakt i ankarspelets grepp. 
Band är ett tredje alternativ till kätting eller lina.

Precis som med själva ankaret, och linan eller kätting-
en, måste även ankarspelet vara dimensionerat utifrån 
 båtens storlek och deplacement, och i vilket sammanhang 
ankarspelet ska användas (vindfång, utsatthet etc). Produ-
centerna har tabeller att följa, men gå gärna upp en storlek 
för att ha lite marginal, så länge utrymmet ombord medger 
det. Tänk också på att montera ankarspelet i ett så skyddat 
utrymme som möjligt, och att elsystemet måste anpassas 
för att klara den stora energiåtgång som krävs av ett ankar-
spel. Troligen måste du skaffa såväl extra batteri som kablar 

Ankarspel, prisexempel:
• Lewmar S2000, 
vertikalt spel för blyad 
lina och båtar upp till 
48 fot, 13 895 kronor 
(seasea.se).
• Lewmar Profish 
1000, horisontellt spel 
för kätting och båtar 
upp till cirka 35 fot, 
10 990 kr (hjertmans.
se).
• Quick Balder 600, 
vertikalt spel för blyad 
lina och båtar upp till 
cirka 30 fot, 8 490 kr 
(hjertmans.se).
• Engbo Maxi, vertikalt 
spel för blyad lina och 
båtar upp till 50 fot, 
21 995 kr (erlandsons-
brygga.se).
• Antigua 900 Ocean 
Comfort, horisontellt 
spel för kätting och 
 båtar upp till 38 fot, 
7 490 kr (seasea.se).

PRISER

Frågor att besvara vid 
val av ankarspel:
• Önskar jag kalibrerad 
kätting eller blyad lina? 
Eller kanske band?
• Ska ankarspelet 
monteras horisontellt 
eller vertikalt?
• Vilken storlek på 
ankare och spel krävs 
för min båt?
• Ska spelet ha fjärr-
kontroll?
• Kan jag montera 
själv, eller behöver jag ta 
hjälp av mitt varv?

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

Båtupptagningsvagnar med 
hög kvalitet.  

Vår smidiga konstruktion förenklar 
upptagning och förvaring av din snipa 
eller motorbåt året om.  

med större area, även om du förstås också kör motorn på 
ordentliga varv just när ankarspelet används. En fjärrkon-
troll till spelet kan också vara bekväm att ha. Glöm inte 
heller att ankarspelet är anpassat för att släppa i och dra 
upp ankaret, inte för att ligga förtöjd med konstant be-
lastning. Se därför till att avlasta kätting eller lina i lämplig 
knap ombord.

Som mycket annat ombord handlar det även när det 
gäller ankarspel om avvägningar av vilka egenskaper som 
är viktigast just för dig. 

Varianterna är många, och det finns därför aktörer som 
specialiserat sig på att utforma bra lösningar för de vanli-
gast förekommande båttyperna. Fråga gärna på ditt varv 
eller hos närmaste båttillbehörshandlare. 

 t Lewmar HX1 monteras 
uppe på däck och har ett 
helt nytt kättinghjul av 
komposit, nickelpläterad 
brons och rostfritt stål, som 
ska vara lättare och tystare 
än tidigare.

 p Klarar jag mig med en 
knapp vid styrplatsen, eller 
vill jag ha en fjärrkontroll? 
En av många frågor att 
besvara när man väljer 
ankarspel.

 p Ett ankarspel för vertikalt montage och blyad lina är praktiskt i aktern på 
båtar med nästintill lodrät akterspegel.

 p I aktern passar oftast ankarspel för vertikalt montage bäst, gärna till
sammans med en ankardävert som håller ut ankaret från akterspegeln.

7909 2017



ERBJUDANDET

ÄR I KRAFT SEPTEMBER -

NOVEMBER

2017

S olé Diesel släpper en ny marindiesel 
på 60 hästar. Den är baserad på en 

fyrcylindrig Kubota-motor med 2,4 liters 
cylindervolym och en vikt på 217 kilo. 
Det är en färskvattenkyld motor med 
kamaxeldrev och värmeväxlare som 
klarar de europeiska miljökraven utan 
elektronik, tack vare indirekt insprutning 
och turbomatning. 

Motorn levereras med motortassar, 
självlänsande bränslematarpump, 
instrumentpanel, kabel och handpump 
för oljebyte. 

Som extrautrustning finns en mer 
avancerad panel, varmvattenuttag, 24 
volts elsystem och extra generator. 

Pris med mekaniskt backslag och 
standardutrustning är 112 000 kronor.

Ny dieselmotor

Garmins nya Inreach-enheter riktar sig 
inte främst till dig som är på sjön, 

utan snarare till friluftsfolket.  
Men de går givetvis bra att 
använda ifall du hamnar i 
sjönöd och behöver hjälp. 
Finessen är att Inreach, 
som namnet antyder, ser till 
att du är uppkopplad och 
nåbar var du än befinner 
dig. Den kommunicerar via 
satellitsystemet Iridium och 
låter dig skicka nödsignal till 
SOS Larmcentral och sedan 
kommunicera med dem via 
textmeddelanden. Du kan 
inte prata med dem, men 
du kan berätta vilken typ av 
hjälp du behöver och vilken 
nödsituation du befinner 
dig i så att SOS kan avgöra 
vilken hjälp de ska skicka. 
Du kan även lägga till egna 
kontakter som meddelas om 
du aktiverar nödsignalen. 
Tanken är främst att du 
ska använda denna när du 
saknar mobiltäckning eller 
behöver en nödsändare 
med bra batteritid. I ström-
sparläge ska den hålla i tre 
år och i spårningsläge upp 

till 100 timmar. Priset för enheten är 
cirka 5 000 kronor, utöver detta behövs 
en prenumeration på spårningstjänsten.

Nödsignal

80 09 2017
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For mer information och närmsta återförsäljare gå in på finnmaster.se

F I N N M A S T E R  H U S K Y

A N E W B R E E D
Vi på Finnmaster har designat, konstruerat och producerat båtar på vårt varv i Finland i över 25 år. Under de här åren har vi jobbat hårt 
med att utveckla smarta lösningar som till exempel innebär att du alltid har någonstans att stuva undan fendrar, bara sekunder efter 
du kastat loss. Du behöver heller inte flytta på dynorna när du ska stuva undan i förvaringsutrymmen. Vi kallar vårt koncept för Smart 

Design vilket innebär att vi syr ihop form med innehåll för att underlätta livet till sjöss – oavsett vad du använder din båt till. Lösningarna 
hjälper inte bara till att knyta samman genomtänkta och praktiska detaljer med snygg och modern design. De innebär framförallt att 

såväl den kompetente kaptenen som den nyfikne nybörjaren kan få en underbar upplevelse på sjön.



I Båtnytts redaktionsbåt 
finns varken kompass 
eller papperssjökort

REFORMERA  
FÖRARBEVISET
Papperssjökort är fantastiska. På väggen i 

mina barns rum hänger Sjöfartsverkets över-
siktskort, så att vi tillsammans kan planera 
utflykter till någon av de underbara öarna i 
Stockholms skärgård.

Men när vi åker ut på sjön lämnar jag  papperssjökorten 
hemma. Bland grynnor och kobbar litar jag mer på 
GPS-systemets 24 satelliter än på min egen förmåga att 
med hjälp av enslinjer, passare och linjal bestämma rutt 
och position i 35 knop.

Handen på hjärtat – använder du fortfarande pappers
sjökort? Hur många upprättar en deviationstabell för kom-
passen? Eller ens har en kompass i båten?

I Båtnytts Nordkapp 760 finns varken kompass eller 
papperssjökort. Istället finner vi vägen genom skärgården 
med hjälp av vår Garmin-navigator eller med telefonens 
sjökortsapp.

Så här tror jag de flesta på sjön navigerar idag. 
Ändå är svenska navigationsutbildningar fokuserade 

på att lära ut navigation utan elektroniska hjälpmedel. I 
kursboken Fritidsskepparen ägnar författarna ett kapitel 
åt krysspejling, specialpejlingar och utseglad distans. Här 
kommer också brasklappen: ”Att enbart förlita sig på ett 
digitalt sjökort i en mobiltelefon med inbyggd GPS-mot-
tagning är definitivt inte sjömansmässigt”.

Ett annat kapitel handlar om kompassen. ”Kompassen 
är det viktigaste instrumentet ombord även om du har en 
navigator” slår författarna fast. 

Inte enligt sjömännen själva.

Stena Line, ett av Sveriges största rederier, har helt slopat 
papperssjökorten ombord på sina kustgående fartyg, säger 
säkerhetschefen Jörgen Lorén.

Visst är det ballt att kunna navigera efter stjärnorna 
eller ta ut sin position med passare och linjal, men med 
dagens teknik är det att betrakta som kuriosakunskap. De 
flesta som är nya på sjön behöver lära sig andra saker. Fo-
kusera på praktisk navigation: Ta ut eleverna i verkligheten, 
öva tilläggning och lär dem lägga ut en rutt i navigatorn. 
Att förstå menysystemet i en Garmin är viktigare år 2017 
än att kunna använda en transportör.

Papperssjökorten behåller jag på väggen. 
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mikael mahlbergKRÖNIKA



UPPTÄCK DIN 
FÅNGST FÖR ÅRET

BYGG DIN DRÖMBÅT ONLINE 
OCH FÅ PRISUPPGIFT
Quicksilver Pilothouse är båten du behöver för en perfekt dag 
till sjöss. Sätt kurs mot båtarna från Quicksilver och upptäck vår 
smidiga konfi gurator. Välj ut de tillval du önskar till din favorit-
modell av Pilothouse och få en prisuppgift . Gör verklighet av 
drömmen!

www.quicksilver-boats.com



BYGGDE BASSBOAT  
FÖR SMÅPENGAR

Hur kom du på idén?
Jag har alltid velat ha en sportfiskebåt. Tyvärr kostar de 
amerikanska rätt mycket pengar. Men jag snickrar möbler 
på fritiden och tänkte att det kan väl inte vara så svårt att 
bygga en själv!

Vad har du byggt?
Jag köpte en Jofa Sting, en gammal sportbåt från 70-talet, 
för 3 500 spänn. Sedan kapade jag bort däcket och slet ur 
all inredning. Därefter byggde jag upp kastdäck i för och 
akter, lade i heltäckningsmatta, lackade hela skrovet och 
motorn, installerade en elmotor med pedalstyrning i fören 
och monterade ekolod och givare. Så nu har jag en fiske-
båt som toppar 25 knop och går att köra tyst med elmotor 
längs vasskanten, precis som jag vill ha den.

Istället för att betala flera hundra tusen 
kronor för en amerikansk bassboat, kan 
du bygga den själv. Richard Sundling för
vandlade en gammal Jofa till fullfjädrad 
fiskemaskin. Här är hans bästa budget
tips för bästa fiskebåtsbygget.

Bästa tipset för att hålla nere kostnaderna?
Ta vad du har hemma och köp begagnat. Båten kostade  
3 500 inklusive motorn, en Volvo Penta tvåtaktare. Jag 
 köpte mattan på Rusta för 1200 spänn, hade jag köpt en 
riktig sportfiskematta hade det kostat 7000 kronor. Kast-
däcken har jag byggt av golvet från en släpkärra. Elmotorn 
är begagnad och rätt gammal. Den kostade 1500 spänn och 
saknar autopilot, men går ändå att precisionsstyra  båten 
med. Camouflagefärgen kommer från jobbet, det är egent-
ligen en lack för maskiner och håller utmärkt. Jag har  sparat 
alla kvitton, totalt har jag lagt ut 18 383 kronor!

Hur bra är din sportfiskebåt jämfört med en ”riktig” 
bassboat, typ den Tracker eller Nitro som vi testar i 
tidningen?
En gammal sportfiskebåt är ju lite vingligare än de extremt 
breda amerikanska modellerna. Men Jofan funkar jättebra 
för två personer. Sedan så har jag märkt att krokar fastnar i 
den billiga heltäckningsmattan, håren har små öglor. Men 
jag har testat att raka mattan med rakapparat och då för-
svinner problemet. Så det ska jag göra i hela båten!

Sist men inte minst: har du fått någon fisk då?
Jajamensan, några gäddor och abborrar har det blivit i 
 sjöarna här utanför Nässjö. Jag är jättenöjd med båten och 
de som sett den har blivit imponerade. Men jag är ändå 
inne på att börja på ett nytt projekt. Något lite längre eller 
bredare. Nästa bassboat tror jag blir en Ryds Hajen. 
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till richard sundlingFEM FRÅGOR



NYA RANGE ROVER VELAR

UTRUSTNINGSLISTA:

18-tums fälgar

LED-strålkastare

Säten klädda i Luxtec och mocka

Parkeringsassistans bak

Nyckellös dörröppning

Röststyrning

Infällda dörrhandtag som fälls ut vid användning

Land Rover ljudsystem 250 W med 8 högtalare

Inre backspegel med automatisk avbländning

Autonom nödbromsning och filbytesvarning

2-zons klimatanläggning

Fri service & Garanti de 3 första åren* 

Nya Range Rover Velar: Rek. pris från 626 900 kr. Bränsleförbrukning bl körning fr. 6,4l/100 km. CO2-utsläpp 167-214 g/km.  
Miljöklass Euro6. *Fri service i 3 år eller max 10 500 mil. Garantier: 3 års nybilsgaranti (max 100 000 km), 6 års rostskyddsgaranti,  
3 års vagnskadegaranti samt 3 års Land Rover Assistans inom Europa. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation  
för eventuella tryckfel och prisändringar.

LYSSNA PÅ DINA 
INSTINKTER

AVANTGARDISTISKA RANGE ROVER
Vissa föredrar att låta hjärnan styra, andra väljer med hjärtat. 
Nya Range Rover Velar, vår mest förfinade och kompetenta 
mellanstora SUV, ger dig lyxen att lyssna på båda. Designfilosofin 
bakom Velar är revolutionerande. Rena, eleganta linjer som 
ut strålar självsäkerhet och individualitet. Range Rover Velar ger  
dig det senaste inom innovation och teknik och standard-
utrustningen tillfredsställer även den mest kräsna bilföraren. 

landrover.se

Velar_225x298_Båtnytt.indd   1 2017-08-22   14:25



VINN!
UPPBLÅSBAR  

FLYTVÄST FRÅN  
BALTIC

Grattis Lars Rönnerblad, 
som vet att förra numrets 
Grand Banks-liknande 
farkost är en Albin 27 
Family Cruiser/Diesel 
Cruiser. En flytväst 
kommer på posten!

VINNAREN

KAN DU BÅTEN?  
VINN EN VÄST!
Denna snygging från 1980-talet im-
porterades till Sverige i få exemplar, 
men är desto vanligare i Medelhavet. 
Kan du varvet och modellen? Då kan 
du vinna en uppblåsbar flytväst från 
Baltic! Mejla ditt svar till 
mikael.mahlberg@egmont.se  
och märk mejlet ”Båtfrågan”. 
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gissa båten & varvetTÄVLING



INTRESSERAD 
AV EN 54-FOTAD 
KATAMARAN? 
PROVA MED EN 
FYRFOTA HÄST.
En fullträff på V75 och drömmen kan bli verklighet. I fjol delade V75 ut 155 miljonvinster.   Det är fler än 
något annat spel i Sverige. Ta chansen, köp en Harry Boy – att segla till Spanien tar bara några veckor.

Åldersgräns 18 år. Stödlinjen  020-81 91 00. 



MARKNADENMARKNADEN

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

070-712 43 93070-712 43 93

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

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

Se vår nya hem-

sida, många bra

erbjudanden !! 

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

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

www.trafikverket.se/ddd

Vem kör  
dig hem 
från festen?

ddd2_210x297mm.indd   1 2012-07-04   10:10:52

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

www.hensons.se   info@hensons.se

Ugglan Helge rör huvudet i vinden. 
Vi har även fl er effektiva lösningar 
för andra fåglar och skadedjur.

Tel: 08-20 14 00
www.motavack.se

www.motavack.se

SKITFRITT
PÅ BRYGGAN OCH BÅTEN

www.motavack.se

Boka via webben!
NU endast  
499:-
Ord. pris 599:–

HELGE
 DEN BÄSTA 

FÅGELSKRÄMMAN

7x50 Seamaster
-utan kompass

kamakura.se / molfo.se

7x50 Seamaster
-med vanlig  kompass

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

Båtlivets fem  
viktigaste knopar 

FILMEN PRESENTERAS AV 

Polerskolan  
– så uppnår du perfekt glans

FILMEN PRESENTERAS AV 

Vinterförvara i sjön  
– tänk på detta

FILMEN PRESENTERAS AV 

Kört sönder propellern  
– så gör du!

FILMEN PRESENTERAS AV 

Se alla våra filmer på www.livetombord.se, klicka på ”gör det själv” i menyn

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

Artiklar och filmer med tusentals tester av segel- och motorbåtar
PRESENTERAS AV 

Marknad_BN_1709.indd   Anpassad V 2017-08-29   15:21:46



MARKNADENMARKNADEN

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

070-712 43 93070-712 43 93

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

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

Se vår nya hem-

sida, många bra

erbjudanden !! 

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

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

www.trafikverket.se/ddd

Vem kör  
dig hem 
från festen?

ddd2_210x297mm.indd   1 2012-07-04   10:10:52

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

www.hensons.se   info@hensons.se

Ugglan Helge rör huvudet i vinden. 
Vi har även fl er effektiva lösningar 
för andra fåglar och skadedjur.

Tel: 08-20 14 00
www.motavack.se

www.motavack.se

SKITFRITT
PÅ BRYGGAN OCH BÅTEN

www.motavack.se

Boka via webben!
NU endast  
499:-
Ord. pris 599:–

HELGE
 DEN BÄSTA 

FÅGELSKRÄMMAN

7x50 Seamaster
-utan kompass

kamakura.se / molfo.se

7x50 Seamaster
-med vanlig  kompass

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

Båtlivets fem  
viktigaste knopar 

FILMEN PRESENTERAS AV 

Polerskolan  
– så uppnår du perfekt glans

FILMEN PRESENTERAS AV 

Vinterförvara i sjön  
– tänk på detta

FILMEN PRESENTERAS AV 

Kört sönder propellern  
– så gör du!

FILMEN PRESENTERAS AV 

Se alla våra filmer på www.livetombord.se, klicka på ”gör det själv” i menyn

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

Artiklar och filmer med tusentals tester av segel- och motorbåtar
PRESENTERAS AV 

Marknad_BN_1709.indd   Anpassad V 2017-08-29   15:21:46



MOTORBÅTAR
SEGELBÅTAR
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TEKNIK

Sea Doo Spark Trixx är den 
knasigaste vattenskoter vi kört

VATTENSKOTER 
FÖR LEK 12

OKTOBER

I BUTIK

90 09 2017

   NÄSTA NUMMER



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



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

Proflex presenning, 240g/m2

Utmärkt för täckning av båtar. 
Tillverkad av armerad PE-folie. Släpper in ljus. 
Förstärkta hörn. Mått är ”Cut-out”, se hemsida. 

Täckställning Multimarine
Rördiameter 38mm, längsta delen är 1.5m. 
Byggs med ”klick-lås”, enkel att montera

Däckställning Multimarine
Rördiameter 38mm, längsta delen är 1.5m. 
Byggs med ”klick-lås”, enkel att montera

Bild visar 7.5m

4 x 6 meter

450 kr
7982-46 (490 kr)

6 x 8 meter

790 kr
7982-68 (945 kr)

5 x 7 meter

690kr
7982-57 (939 kr)

6 x 10 meter

990 kr
7982-610 (1150 kr)

7976-6 (Alltid lågt pris!)

1790kr
7975-7 (Alltid lågt pris!)

2990 kr

7976-9 (Alltid lågt pris!)

2890kr
7975-10 (Alltid lågt pris!)

3690kr

7976-7 (Alltid lågt pris!)

1990 kr
7975-9 (Alltid lågt pris!)

3290 kr

7976-10 (Alltid lågt pris!)

3190 kr
7975-12 (Alltid lågt pris!)

4650 kr

6 meter 7 meter

9 meter 10.5 meter

7.5 meter 9 meter

10.5 meter 12 meter

Bild visar 10.5 m

Motorbåtsstötta Tyresöstöttan
Monteras under sidorna. Ska kompletteras med kätting. Pris per st. 

Motorbåtsstötta Tyresöstöttan
Monteras under kölen istället för pallning med ex. träv. 

Formskuren presenning.  
Tillverkad av armerad PE-folie. 
Släpper in ljus. Förstärkta hörn.  
Mått är ”Cut-out”, se hemsida. 

Olja 
Till nästan alla  
diesel-, och  
många bensin- 
motorer.  
Se mer på 
hjertmans.se

7849-3 (658 kr)

495 kr

5 x 10 meter

890 kr
7983-510 (1140 kr)

6 x 10 meter

990 kr
7983-610 (1325 kr)

7 x 14 meter

1890 kr
7983-714 (2290 kr)

6 x 12 meter

1390 kr
7983-68 (945 kr)

7839-54 (Alltid lågt pris!)

226 kr

7839-520 (Alltid lågt pris!)

879 kr

7966-3 (Alltid lågt pris!)

1200 kr
64 - 97 cm

7966-2 (Alltid lågt pris!)

1250 kr
74 - 117 cm

7966-14 (Alltid lågt pris!)

990 kr
41 - 61 cm

7966-1 (Alltid lågt pris!)

1360 kr
84 - 127 cm

7966-13 (Alltid lågt pris!)

1190 kr
61 - 76 cm

SKYDDA BÅTEN
Vi har allt för att skydda din båt för vintern, kontakta oss gärna om du har frågor om täckning av båt.  

Nyhet för i år är motorbåtstöttor från Maskinfabriken, se mer på www.hjertmans.se.  
Välkommen till oss på Hjertmans!

Levereras inkl proflex ankarstroppar 
(15st), reparationstejp och bärväska. 

4 liter

20 liter

Oljebytarpump
Klotbehållare 6 liter
Manuell

Lindragare
Drar max 90 kg
Vattentät motor

7933-995 (Alltid lågt pris!)
3590 kr

BESTÄLL I BUTIK, ORDERTELEFON 060-64 17 00, ORDER@HJERTMANS.SE ELLER HJERTMANS.SE
KAMPANJEN GÄLLER PÅ HJERTMANS.SE OCH I VÅRA TIO BUTIKER T.O.M. 30/10 2017


