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LIVETOMBORD.SE

NAUTUS 7-50
ALUCAT W8
BAVARIA  
NAUTITECH  
46 OPEN

EUROPAS 
BÄSTA BÅTAR
Mycket nordiskt
i nomineringarna

REPORTAGE

VOLVO OCEAN 
RACE STARTAR
En svensk ombord  
i tuffaste racet

REPORTAGE

GÄSTHAMN
MITT I STAN 
Gott om öar kring 
Vänerns pärla

RESMÅL

COOLASTE 
KYLNINGEN
Kylaggregat med  
luft eller vatten
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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:-  165:-

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:- 2.285:-
Pkt 7  (båt 5-6 m) 3.850:- 2.885:-
Pkt 8 (båt 6-7 m) 5.150:- 4.150:-

Pkt 9 (båt 7-8 m)  5.750:- 4.785:-
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:- 3.885:- 
8 m (art.nr 06508) 5.250:- 4.085:-
9 m (art.nr 06509) 5.450:- 4.185:-
10 m (art.nr 06510) 6.550:- 5.285:-
11 m (art.nr 06511) 6.850:- 5.485:-
12 m (art.nr 06512) 6.950:- 5.585:-

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:- 1.290:-
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 1.190:-
MBS-2 0,74-1,17  (16711) 1.650N 1.250:-
MBS-1 0,84-1,27  (16712) 1.750N 1.350:-
MBS-0 1,04-1,47  (16713) 1.850N 1.695:-
KS-3 0,61-0,76 (16707) 1.450N 1.190:-

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. Färg: Grafitgrå. 
Herr S & XL  (art.nr 18340, 18343) 1.695:- 845:-
Tyvärr har vi inte fått alla storlekar vi beställt (ej medium och Large). 

Dam 36-40(10-14) (art.nr 18395-97) 1.695:- 845:-

5 liter

Made in
Sweden

Made in
Sweden

Made in
Sweden

 Levereras

inkl. bultsats!

1.290:-
6 x 4 m

2.285:-
Pkt 6

990:-
6 x 10 m

2.690:-
A-ekonomi

3.885:-
7 m

475:-
4 x6 m

595:-
4 x6 m

1.195:-

385:-

39:- 74:-

385:-208:-148:-

739:-
1.195:-

Jacka

115:-
07286

65:-
07293

278:-

188:-
07287

165:-
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%
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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:-  165:-

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:- 2.285:-
Pkt 7  (båt 5-6 m) 3.850:- 2.885:-
Pkt 8 (båt 6-7 m) 5.150:- 4.150:-

Pkt 9 (båt 7-8 m)  5.750:- 4.785:-
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:- 3.885:- 
8 m (art.nr 06508) 5.250:- 4.085:-
9 m (art.nr 06509) 5.450:- 4.185:-
10 m (art.nr 06510) 6.550:- 5.285:-
11 m (art.nr 06511) 6.850:- 5.485:-
12 m (art.nr 06512) 6.950:- 5.585:-

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:- 1.290:-
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 1.190:-
MBS-2 0,74-1,17  (16711) 1.650N 1.250:-
MBS-1 0,84-1,27  (16712) 1.750N 1.350:-
MBS-0 1,04-1,47  (16713) 1.850N 1.695:-
KS-3 0,61-0,76 (16707) 1.450N 1.190:-

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. Färg: Grafitgrå. 
Herr S & XL  (art.nr 18340, 18343) 1.695:- 845:-
Tyvärr har vi inte fått alla storlekar vi beställt (ej medium och Large). 

Dam 36-40(10-14) (art.nr 18395-97) 1.695:- 845:-

5 liter

Made in
Sweden

Made in
Sweden

Made in
Sweden

 Levereras

inkl. bultsats!

1.290:-
6 x 4 m

2.285:-
Pkt 6

990:-
6 x 10 m

2.690:-
A-ekonomi

3.885:-
7 m

475:-
4 x6 m

595:-
4 x6 m

1.195:-

385:-

39:- 74:-

385:-208:-148:-

739:-
1.195:-

Jacka

115:-
07286

65:-
07293

278:-

188:-
07287

165:-
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%
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50 Gästhamn mitt i stan

34 Skoter på bakhjulet22 Seglande femrummare

56 Unik träseglare 8 Ledare

 10 Nyheter

 16 Test: Aquador 35 AQ 
  Aquador förnyar sig rejält

 22 Test: Bavaria Nautitech 46 Open 
  Gott om plats i hygglig seglare

 28 Test: Alucat W8 
  Stabil plåtplattform

 34 Test: Sea Doo Spark Trixx 
  Roligaste skotern vi kört

 40 Test: Nautus 7-50 
  Snipa för skärgårdsturer

 45 Reportage: Best of Boats 2017 
  Fler nordiska båtar nominerade

 50 Resmål: Mariestad 
  Hamnstad med många öar kring

 56 Reportage: Havskryssaren Sofia 
  Unik segelbåt

 64 Reportage: Volvo Ocean Race 
  Allt inför starten

 71 Så funkar det: Kylaggregat 
  Kyl med vatten eller luft

 74 Krönika: Ta ratten i båten 
  Alla kan köra båt om de får chansen

 76 Fem frågor: Peter Due 
  Han bygger självkörande båt

 78 Tävling: Vinn en flytväst 
  Gissa båten

 82 Nästa nummer

28 Stabilt dubbelskrov

71 Kyl med luft eller vatten
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Varför betala mer?

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

6990
Bytarpump för
växelhusolja
25-776

159:-
Glykol, 3 kg
36-3533

1499:-
Oljebytarpump
25-977

119:-
Spilloljedunk
19-1419

Växelhus- 
olja EP SAE-90
36-319

6490

Förbered båten 
inför vintersäsongen!

båtnytt_225x297.indd   5 2017-09-04   10:51:49



EN SKATT I TRÄÄR TRÄBÅT NÅT FÖR DIG?

CHEFREDAKTÖR  
MAX CARLGREN

MAX CARLGREN, CHEFREDAKTÖR

ANNA SANDGREN, REDAKTÖR

MIKAEL MAHLBERG, REDAKTÖR

ANDERS JEPPSSON, ANNONSSÄLJARE

Min heter ”Hallonbåten” och 
ruttnar i ett hallonsnår. Så 
jag måste svara nej.

Ja! Har hittills hunnit äga 
fyra segelbåtar i trä. Kanske 
dags för en roddbåt snart.

Ja! En finsk furusnipa med 
elmotor och stor batteribank 
är min drömbåt.

Jag föredrar plast. Jag 
skulle nog göra mer skada 
än nytta som träbåtsägare.

Jag puttrade genom Pålsundet en sval höst-
söndag, kanalen mellan Långholmen och Sö-
dermalm i Stockholm. Sundet heter tydligen 
som det gör tack vare en spärr av pålar som 
skulle stoppa smitare från att tulla när de åkte 

in i Mälaren på 1600-talet. Idag är det lätt att tro att det är 
de många pålar som träbåtsentusiasterna i båtklubbarna i 
kanalen förtöjer sina skönheter i som gett kanalen namnet.

Här finns allt från små sportbåtar till snipor, smala 
 Pettersonmodeller och stora mahognykryssare. En kultur-
skatt vilar i sundet, och runt om i landet finns många lik-
nande båtklubbar där man vårdar träbåtar ömt. Det fina 
med träbåtar är att en lite händig person kan sköta under-
håll och även byta delar på egen hand. Trä går att arbeta 
i med hyvel och såg, och med bra underhåll klarar sig en 
träbåt hur länge som helst.

Några dagar innan färden var jag ute med kollegan 
Micke och seglade kustkryssaren Sofia, en unik segel-
båt från 60-talet. Jag föll för den så fort jag såg spanten 
i limmat böjträ, som även utgör däcksbalkarna. Och lika 
 vackert som hantverket inuti var det att senare se Sofia hissa 
segel i motljuset och sticka iväg över fjärden.

”Det är för mycket jobb” är en vanlig kommentar när 
träbåtar diskuteras. Och visst är det mycket jobb för att 
hålla en träbåt i skick, men ser du till att inte låta den 
börja förfalla utan sköter den löpande är trä ett material 
som håller i hundratals år. Så här på hösten när båtarna ska 
upp skickar jag en tacksam tanke till alla er som håller den 
svenska träbåtsflottan vid liv. Ni gör ett fantastiskt jobb 
med att bevara ett unikt kulturarv för framtiden. 
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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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Dävertar - för ett enklare båtliv
Båtsystem AB, 031 69 03 80, info@batsystem.se, www.batsystem.se

Höstprojektet - skapa stämning ombord med ljus
Båtsystem AB, 031 69 03 80, info@batsystem.se, www.batsystem.se

The easy way on board

Illuminate what really matters
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MÖT FALCON, ALUBÅTARNA FRÅN BELLA
B ella Boats är den senaste plastbåtstillverkaren som börjar göra 

aluminiumbåtar. De nya modellerna i Falcon-serien har skrov i plåt 
och inredning i plast. Först ut i serien är Falcon 6 och Falcon 7, två 
modeller som får inredning från Bellas bowriders och helt nya skrov 
i plåt.

Namnet är lånat från Bellas kabinbåtar i Falcon-serien, men det 
här är något helt annat. Båtarna är öppna och bygger på Bella 550 
och 600 BR men har fått något vassare skrov i aluminium.

Till skillnad från Buster, Nordkapp, Yamarin och de andra alubåts-
tillverkarna som tävlar om toppfart och störst motorstyrka, går Bella 
en mer sansad väg. Nya Falcon 6 får som max 150 hästkrafter och 
en toppfart på 41 knop, långt från värstingarna i klassen. Lillasyster 
Falcon 6 nöjer sig med en 115-hästare och toppfart på 38 knop. 

Falcon-seriens styrka ligger istället i att det är gott om plats ombord, 
smarta stuvfack och bekväma solbäddar. Båtnytt har tidigare berömt 
både Bella 550 BR och 600 BR för den bekväma inredningen.

Skrovet är skumfyllt vilket bör ta bort det typiska, burkiga 
aluminiumbåtsljudet. V-bottenvinkeln i aktern ligger på beskedliga 
17,5 grader vilket ger ett lättdrivet skrov. Bella-skrovet är modifierat 
såtillvida att steglisterna försvunnit, vilket bör ge en mjukare gång i 
sjön än tidigare Bella-båtar i plast.

Priset för de nya Falcon-modellerna är än så länge okänt, men 
enligt Bellas Tapio Ekola ska det ligga marginellt över Bellas plast-
kusiners. Om det stämmer blir Falcon klart billigare än konkurrenterna 
från Yamarin, Buster med flera.

Bellaboats.fi
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www.interboat.se
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

Vi samarbetar med:

Ta sjövägen
till äventyret

UTTERN D70
Nyhet!  

Se den i våra utställningshallar.

Höstkampanjer
på alla våra lagerbåtar.

N orska prestandabåtsmärket Hydrolift 
storsatsar på en snabb daycruiser 

och en styrpulpetbåt. För första gången 
går båtarna också att köpa i Sverige.

Hydrolift är känt för sina  vindsnabba, 
öppna båtar. Nu lanserar märket sin nya 
X-25-plattform i form av en stegbottnad 
walkaround och en daycruiser.

Nya X-25 S är åtta meter lång och är 
enligt Hydrolifts Anders Vongraven Krogh 
en social styrpulpetbåt. Förarkonsolen 
sitter långt fram och bakom den ryms 
två stolar för förare och navigatör. I ak-
tern hittar vi en U-soffa som kan göras 
om till en solbädd. Här kan man också 
skjuta ryggstödet så att sammanlagt sex 
personer sitter vända i körriktningen – 
unikt på en båt i denna storlek.

Även om fokus ligger på komfort, är 
detta en äkta Hydrolift. På akterspegeln 
sitter nämligen racingmotorn Mercury 
Verado 400R. Varvet vill ännu inte 
avslöja toppfarten, men Båtnytt gissar 
på långt över 50 knop. Det går att få 

båten med mindre motorer, från 225 
hästkrafter.

Under däck finns sovplatser för tre 
personer och en vattentoalett.

Styrpulpetbåten har premiär under 
vårvintern och får till sommaren 2018 
sällskap av en frän daycruiser på 
samma skrov. Sittbrunnen är närmast 
identisk med styrpulpetbåtens, men 
under däck finns en dubbelkoj samt en 
stickkoj för en vuxen.

Hydrolift är känt som ett premium-
märke, men X-25-serien ska bli mer 
folklig sett till priset. 900 000 norska 
kronor är visserligen mycket pengar 
men mindre än vad varvets tidigare 
modeller kostat.

Från och med våren säljs de norska 
båtarna dessutom hos ett flertal handla-
re i Sverige. Hydrolift söker återförsäljare 
i flera städer men klart är att båtarna 
kommer att säljas på Biskopsudden på 
djurgården i Stockholm

Hydrolift.no

Supersnabb daycruiser 
från Hydrolift
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Upp ti ll 161.000 kronor i rabatt . 
Sandö Arti c 821 S och 785 är två svenskti llverkade fullträff ar som bjuder på komfort och 
kvalitet in i minsta detalj. Läcker design med inredning i teak, generösa utrymmen och 
innovati va lösningar gör båtlivet ti ll en dröm vare sig du föredrar en snabb fi sketur, 
helgutf lykt eller strandhugg. Tack vare bott enkonstrukti onen kan du njuta av höga farter 
även i rikti gt grov sjö. 821 S och 785 levereras med MerCruiser 4,5L 250hk V6 Bravo 3. 
Se vår hemsida för komplett  utrustningslista.

Nu kör vi höstpriser!

Arti c 821 S
Nu 799.000:–
(Ord 960.000:–)

Svenskti llverkade kvalitetsbåtar
www.sandobatar.se • info@sandoboats.se • 0708-930707

Arti c 785
(Ord 830 000:–)

�u
699.000:–

Beställ senast 30 november 2017 så får du 
 bogpropeller (värde 31.000:-) samt fl exiteak 
(värde 69.000:-) på köpet, totalt värde 100.000:-

Fleixteak är behagligt att  gå 
på, halkfritt , UV-beständigt 
och underhållsfritt .

sandobatar.se

Sandöbåtar 195x128.indd   1 2017-09-19   11:01

A skeladden lanserar sin största daycruiser någonsin. Nya Askeladden C83 är en 
massiv övernattningsbar bobåt – som ska bli 40 procent billigare att äga än förra 

flaggskeppet.
Askeladden storsatsar på en helt ny modellflotta. Nu kommer C83, en stor day

cruiser med plats för en hel familj att övernatta.
C83 är Askeladdens största modell sedan den hajpade Z8, som kom på 2000  

talet och hade inombordare. Nya C83 får däremot utombordare, nämligen Suzukis 
splitternya 350hästare med dubbla propellrar. Den motorn ger tillräcklig kraft för 
att pressa upp den 2 200 kilo tunga båten i hela 46 knop – en imponerande siffra 
för en familjebåt. Utombordaren är också billigare att serva än inombordaren, så 

pass mycket att Askeladden räknar med att nya C83 är 40 procent billigare att äga 
över en femårsperiod än den tidigare Z8:an. Lägre serviceavgift för utombordaren är 
orsaken.

Inombords har C83 plats för tio i en stor Usoffa med ett bord och en dubbelsoffa 
vid vindrutan. På styrbordssidan ligger pentryt. Under däck hittar vi dels en dubbelkoj 
i fören, dels en dubbelsäng midskepps. Som på alla andra moderna daycruisers är 
ruffen ljus tack vare stora fönster i skrovsidan och taket. Under däck finns också ett 
separat toalettutrymme.

Priset för båt och 350hästare ligger strax över 1,1 miljon norska kronor.
Askeladden.no

Massiv Askeladden

12 10 2017

båtnytt nummer 10 2017NYHETER



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 EAGLE 640 BR
Helt i aluminium.

www.interboat.se

Vi samarbetar med:

Ta sjövägen

Höstkampanjer
på kvarvarande Silver.

SILVER FOX 485 DC

till äventyret

SILVER EAGLE 640 BR

S edan Axopar 28 sjösattes för första 
gången i början av 2014 har den 

finska familjesportbåten sålts i 700 
exemplar. Inför 2018 har hela 28-fots-
serien, bestående av 28 Open, 28 Cabin 
och 28 T-Top, förnyats.

 – Vi satsar nu på att förädla Axopar 
28 till att bli ett koncept som ska gå 
hem i hela världen. Det betyder att vi 
kommer erbjuda den här modellen 
till 30 olika länder, spridda över fem 
kontinenter, berättar medgrundaren 
Jan-Erik Viitala.

Allt ska vara omgjort, förutom pris-
lappen – som enligt Jan-Erik Viitala ska 
vara densamma som tidigare. 

Rent konkret består förändringarna 
bland annat i bättre kvalitet i material 
och detaljer. Dessutom har båtens alla 
linjer setts över. Allt från skrovuppbygg-
nad, akterspegel, motorns montering 

och annat har reviderats för att bli 
starkare och styvare. 

Vikten på båtarna ska trots dessa 
förbättringar vara densamma som 
tidigare, en 28 T-Top väger exempelvis 
1 790 kilo utan motorer. För att öka 
stabiliteten och balansen har skrovläng-
den förlängts med 13 centimeter. Även 
bredden har ökat med 5 centimeter. För 
att förbättra komforten för passagerarna 
i sittbrunnen har skrovsidorna höjts med 
8 centimeter och nivån på däcket med 
4 centimeter. 

Förutom den öppna modellen, utan 
akterkabin, kommer alla modeller från 
2018 också uppgraderas till kategori B 
offshore, gällande för upp till sex per-
soner ombord. Nya Axopar 28 kommer 
att premiärvisas under Boot Düsseldorf i 
början av nästa år.

Axopar.fi

Axopar 28 förnyas 
grundligt

1310 2017

båtnytt  nummer 10 2017 NYHETER



B uster Magnum är död, leve Buster 
Magnum! Den finska alujätten skrotar 

alla tidigare Magnum-modeller och 
kommer nu med två nya värstingar.

Inte ens kalenderbitarna på redaktio-
nen har lyckats hålla koll på de senaste 
årens spretiga Magnum-flora. Buster har 
spottat ur sig Magnum, Magnum Pro, 
Super Magnum, Magnum M5 och Mag-
num E – modellerna har kommit och 
gått men alla har baserats på samma 
skrov från ur-Magnum, som kom redan 
1990.

Nu skrotar Buster alla tidigare mo-
deller och lanserar två helt nyutvecklade 
modeller som får namnen Magnum och 
Super Magnum.

Jämfört med tidigare modeller får nya 
Magnum och Super Magnum ett skrov 
med steglister – något som gör att de 
nya, tyngre och bredare modellerna går 
högre i vattnet och presterar ungefär 

samma farter som de gamla modellerna 
baserade på det mindre skrovet.

Den största förbättringen har dock 
skett inombords. Istället för den raka 
soffan och relativt trånga sittbrunnen får 
nu både Magnum och Super Magnum 
en rejäl U-soffa för sex-sju personer och 
större sittbrunn. Den svarta rutramen 
och linjerna är inspirerade av Busters 
flaggskepp, Phantom, säger Anders 
Kurtén, produktchef på Buster.

Fartresurserna blir också något 
utöver det vi vant oss vid. Vanliga 
Magnum med en 225-hästare toppar 
47 knop medan Super Magnum med en 
350 hästkrafter stark Yamaha gör hela 
56 knop. 

Priset för vanliga Magnum med 225 
hästkrafter är 666 000 kronor medan 
Super Magnum med en 300-hästars 
yamaha kostar 772 000 kronor.

Buster.fi

Här är nya Buster Magnum
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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
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LJUS & SPORTIG   AQUADOR
Efter några år med svajig design startar nu  
Aquador om med nytt formspråk. Och det ser  
ljust ut. Nya Aquador 35 AQ är en smart designad  
salongsbåt som sticker ut från mängden.
TEXT MIKAEL MAHLBERG FOTO MAX CARLGREN

16 10 2017
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LJUS & SPORTIG   AQUADOR
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Den höga vita båten som fyller sökaren i 
min systemkamera ser ut att ha tagit sig hit 
från Medelhavet. De kantiga formerna och 
enorma glaspartierna får tankarna att gå till 
en vågad, italiensk lyxkryssare – i miniformat.

Vi befinner oss utanför Flipper Marin i Täby för att 
 testa nya Aquador 35 AQ, den första modellen som fått 
varvets nya formspråk, signerat norrmannen Espen Tho-
rup. Han har en rejäl kostym att fylla ut. Aquador är det 
finska  märket som på 2000-talet klättrade förbi Nimbus, 
Forbina och alla andra nordiska tillverkarna av familjebåtar, 
just på grund av en omisskännlig stil. De första Aquador- 
modellerna som kom på sent 1990-tal fick marinblått skrov 
och en glanslackad inredning i körsbärsträ – något som 
snart blev symbolen för den yttersta familjebåtslyxen på 
sjön.

Men efter 20 år med samma look är Aquador i skriande 
behov av en modernisering. Försäljningen har dalat medan 
konkurrenter som Grandezza och Jeanneau har tagit mark-
nadsandelar. Samtidigt har Aquador försiktigt modernise-
rat sina gamla modeller och därmed gradvis tappat den 
 ålderdomliga men ändå tydliga design. 

Den nye designgeneralen Espen Thorup, som med 
gott resultat redan förnyat koncernsyskonen Bellas och 
 Flippers modellparker, verkar därför ha fått uppdraget att 
ge 2020-talets Aquador en stil som är lika omisskännlig 
som 1990-talets en gång var.

Efter tre timmar i Aquador 35 AQ får jag medge att han 
lyckats.

Vi börjar från aktern, där jag hoppar över från redak-
tionsbåten (en Nordkapp som Espen Thorup för övrigt 
också ritat) till den breda badbryggan.

Det är enkelt att kliva ombord och in i båten eftersom 
det är samma durknivå överallt – från badbrygga till salong.  
Det här är en salongsbåt med dörr mellan salong och ak-
terdäck, men övergången mellan ute och inne är  omärklig. 
U-soffan i salongen fortsätter sömlöst ut på akterdäck. 

 q Joystickstyrning är tillval. 
Förarplatsen är  överskådlig, 
men sikten kass för per
soner över 185 cm.

 p Salongen flyter ihop med 
akterdäck på ett skönt sätt. 
Borden kan byggas ihop till 
ett enda långbord.
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Och där bordet på akterdäck kan byggas samman med det 
i  salongen. Kräftskiva för tio personer vid långbord är alltså 
fullt möjligt i Aquador 35 AQ. 

Salongen badar i ljus från de största rutor jag sett på 
en 35-fotare. De sträcker sig från soffans ryggstöd upp till 
taket och gör det lika ljust inne i båten som ute på däck. 
Det är härligt och ger en utmärkt utsikt för de som sitter i 
 sofforna. Med en knapptryckning öppnar jag en stor del av 
taket och släpper in solen. Även akterdäckets tygtak öppnas 
och stängs med en elmotor.

Det betyder att Aquador 35 AQ under soliga dagar kan 
vara en snudd på helt öppen båt, men under ruskiga höst-
dagar fort bli en mysigt varm sommarstuga på sjön. Med 
takluckan stängd och ett extra kapell på akterdäck blir hela 
båten, inte bara salongen, en trevlig plats att vistas på.

Möblemanget i salongen är annars relativt standard för 
en semesterbåt: soffgrupp om babord, rejält pentry om styr-
bord samt förarplats framför. Det som sticker ut är  förarens 
dörr ut mot skarndäck, en praktisk finess vid tilläggning.

Under däck fortsätter Espen Thorups skickliga spel 
med centimetrar och stora fönster. Efter nedgångstrap-
pan hittar vi en toalett med dusch om styrbord. Bakom en 
skottvägg med dörr hittar vi den förliga kabinen. Den är 
liten och hade med en sämre planering kunnat verka klaus-
trofobisk. Nu gör två stora fönster i skrovsidorna det lilla 
utrymmet trivsamt även på dagen. Och tack vare att hela 
hytten är en enda säng kan även långbenta sträcka ut sig.

Även midkabinen imponerar och är en klar förbätt-

ring jämfört med varvets tidigare flaggskepp, 35 ST. Den 
 sträcker sig över hela skrovets bredd och trots låg takhöjd 
är det luftigt, tack vare de återigen stora fönstren i vardera 
hyttände. Vår 190 cm långe och 100 kilo tunge fotograf får 
plats utan att klaga på kojlängden (något han ofta gör).

 p Durken ligger på samma nivå genom hela båten, vilket gör det lätt att gå 
runt och ombord.

Väl uppe i toppfart 
balanserar vi på en 
knivsegg

 p Förliga hytten är liten men ljus och mysig tack vare de enorma fönstren. 
Kojen räcker även för de över medellängd.

 p Den stora takluckan är elmanövrerad och ger tillsammans med de stora 
rutorna ett ljust innandöme, långt ifrån de tidigare, murriga modellerna.

 t Peket i fören förenklar 
steget i land. En finess taget 
från segelbåtsvärlden.
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För den som kört gamla Aquador 35 ST är Espen 
 Thorups nya flaggskepp en körmaskin av rang. Under mo-
torhuven som fälls upp elektriskt (frågan är hur den öppnas 
om batteriet dör?) vilar dubbla Mercury TDI 3.0 på 260 
hästar vardera. Jag tar plats framför ratten och lägger i full 
gas. Med 520 hästar i ryggen är vi uppe i plan på några sek-
under och toppar 36 knop.

Väl uppe i toppfart balanserar vi på en knivsegg. 
 Skrovet är typiskt Espen Thorup: sportigt, kul att köra, går 
mjukt i de få krabba vågorna på Stora Värtan. Men i sid-
vind behövs de automatiska trimplanen, annars lutar det.

Framför mig sitter två skärmar från Simrad som ersätter 
analoga instrument. Det ger en ren och överskådlig instru-
mentpanel.

Ändå har förarplatsen ett allvarligt problem. När foto-
graf-Martin sätter sig vid ratten visar det sig att han knappt 
ser framåt. Frontrutan är för låg och ögonen stirrar in i 
taklisten. Den som är längre än 185 centimeter får svårt 
att köra.

I övrigt slår Aquadors nya flaggskepp sin föregångare, 
hardtopbåten 35 ST, på alla punkter.  Gamlingen hade en 
rörig sittbrunn där passagerarna spriddes ut, i nyheten  sitter 
alla samlade. Där gamla 35 ST hade en mörk och plottrig 
ruff, är Espen Thorups båt både ljus och smart planerad. 
Ändå är prislappen – från 2,8 miljoner – nästan identisk 
för båda modellerna.

Aquador ser äntligen ut att vara på rätt kurs. 

 t Formspråket är modernt 
och egensinnigt – värdigt en 
Aquador för 2020-talet.

JEANNEAU  
NC11
Jeanneus kabinbåt är skapad 
för att tävla med Aqua dor och 
Nimbus. NC11 har ett trevligt 
inre och liknande utrymmen 
som AQ35. Skrovet är mindre 
sportigt. Priset ligger från 
cirka 280 000 euro.

BENETEAU  
SWIFT TRAWLER 35
En långsammare men rymli-
gare båt med flybridge.  
Bäst går den i deplacerande 
farter men du kan också köra 
hem i drygt 20 knop.  
Kostar från 3,1 miljoner 
kronor.

NIMBUS  
365 COUPÉ
Mästaren på salongsbåtar, 
skyndar numera långsamt. 
365 Coupé har halvplanande 
skrov och toppfart på dryga 
20 knop. Inredningen är i 
toppklass. Pris från 3,5 miljo-
ner kronor med D4-260.

TRE KONKURRENTER

AQUADOR  
35 AQ
TEKNISK INFO

Längd 10,28 meter
Bredd 3,49 meter
Vikt 6 200 kilo
Bränsle 599 liter
Vatten 173 liter
Motor VP D400 x 2, alt 
Mercury TDI 3.0-260 x 2
Pris 3 249 000 kronor

TESTKÖRNINGEN

Last 2 personer
Motor Mercury  TDI 3.0- 
260 x 2, 520 hästkrafter
Fart 36 knop

VÄRT ATT NOTERA

+ Akterdäck och salong 
hör ihop

+ Passagerarna sitter 
samlade

+ Skrovet

+ Ljus och luftig

– Förarplatsen olämplig 
för längre personer

OUTSPÄTT

Aquador ändrar totalt stil 
med nya 35 AQ – och 
det lyckas. Det här är en 
ljus, luftig och genom-
tänkt semesterbåt med 
två bra hytter under däck.

KONTAKT

Flippermarin.se
Aquadorboats.fi

FAKTA
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För mer information och närmaste återföräljare hittar du 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
I över 25 år har vi tillverkat glasfiberbåtar som med en trygg hand har väglett familjer till nya upplevelser. Om det är något som vi har lärt oss under 

alla dessa år så är det vilka funktioner som har stor betydelse när du är ute på sjön. Dessa funktioner och smarta lösningar har vi nu överfört till en 

serie aluminiumbåtar. Då vi började skissa på vår nya serie var egenskaper som pålitlig, trygg, uthållig och slitstark de viktigaste. Samma karaktärsdrag 

som kännetecknar hunden Husky – därav namnet Finnmaster Husky. Med Husky upplever du livet på sjön på en helt ny nivå.



BÄST MED  
VINDEN I RYGGENBavaria Nautitech 46 Open är en 

kvalitetskatamaran med utrymme 
och komfort för flera familjer. Dess-

utom seglar den inte helt oävet.
TEXT JOAKIM HERMANSSON FOTO BERTEL KOLTHOF & JOAKIM HERMANSSON
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BÄST MED  
VINDEN I RYGGEN
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Bavaria Nautitech 46 Open bygger på samma koncept 
som lillasyster, med ett mycket generöst akterdäck som är 
förbundet med den väl tilltagna salongen via glasskjutdör-
rar utan trösklar. Tillsammans bildar de en sammanhållen 
enhet, som gjord för festligt mingel med drinkar och till-
tugg. Akterdäckets båda längsgående soffor rymmer ledigt 
det dussin personer som båten är CE-godkänd för, och 
passagen förenklas av att bordet har förskjutits en aning åt 
styrbord, där uppfällbara klaffstolar kompletterar soffan. 
Taket, som stöttas av rostfria pelare i akterkant, är långt ut-
byggt och skyddar mot både solsken och regn. Rullar man 
ner kapellen på sidorna kan störande vindar, och i viss mån 
även kyla, hållas ute.

Inne i salongen är det förstås ännu mer ombonat, med 
en skön soffhörna att njuta i, men inget matbord. Interiör-
designern Stéphane Roséo tänker sig tydligen att alla mål-
tider ska intas på akterdäck, vilket förmodligen funkar fint 
på varmare breddgrader, men knappast här  hemma i vårt 
bistrare klimat. Åtminstone inte på för- och eftersäsong. Att 
tillaga maten bör dock gå som smort i det  U-formade pen-
tryt på babordssidan. Där hittar vi såväl inbyggd tvålågig 
gashäll med gasugnen inbyggd i underskåpet, som dubbla 
hoar, stora arbetsytor och en 178-liters kyl med två lådor, 
varav den ena kan konverteras till frys. Om man nu klarar 
att koncentrera sig på matlagning, när de stora fönsterparti-
erna ger storslagen panoramautsikt i alla väderstreck.

Navigationsplatsen förtjänar ett speciellt omnämnande. 
Med de elektroniska hjälpmedlen uppradade på en lutande 

 p Akterdäcket med sitt 
tak skyddar mot regn eller 
solljus. Skjutdörren är utan 
nivåskillnad mellan ute och 
inne.Stora cruisingkatamaraner har de senaste 

åren haft en strykande åtgång, och trenden är 
ännu inte avtagande. Familjeseglare som  söker 
mycket komfort, bekvämlighet och enkel 
 segling, eller kanske par som ger sig ut på den 

 stora långseglingen, är några av de vanligaste kundkatego-
rierna. Utöver den rena privatmarknaden säljs också många 
ekipage som läggs i charter hos någon av de stora aktörerna 
runt om i världen, där Karibien och Medelhavet är populä-
ra destinationer. Fransmännen har länge varit ledande när 
det gäller stora kattor, med katamaranernas Volkswagen, 
Lagoon, som det volymmässigt största märket. För några år 
sedan tog även den tyska lågprisgiganten Bavaria en genväg 
in på katamaranmarknaden genom att helt enkelt förvärva 
franska Nautitech.

Bavaria har behållit den 6 000 kvadratmeter stora pro-
duktionsanläggningen i Rochefort, strax söder om fritids-
båtsmeckat La Rochelle i Biscayabukten. På 1980-talet 
byggdes här maxiyachts på uppemot 115 fot, men 1994 ska-
pade dåvarande ägaren Dufour varumärket Nautitech och 
började utveckla katamaraner. När Bavaria kom in i bilden 
lanserades snabbt Bavaria Nautitech 40 Open, som nu fått 
en syster på 46 fot. Båda byggs i en sandwichkonstruktion 
där isopolyester vakuuminjiceras, för att ge en stark, styv 
och lätt båt. Viktbesparingen jämfört med en traditionellt 
handlaminerad båt uppges till 20 procent. All träinredning 
snickras och lackas hos Bavaria i sydtyska Giebelstadt, 
 innan den sänds på lastbil till Rochefort för slutmontering 
i varje båt.
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panel, krönta av en stor bildskärm med bokhylla ovanför, 
och med en uppfällbar skrivbordsyta stor nog att rymma 
även traditionella papperssjökort, har den verkligen allt 
man kan önska sig. Och det gäller oavsett om det verkli-
gen är navigation eller snarare vanligt kontorsarbete man 
ska ägna sig åt. Får man vara gnällig så skulle möjligen en 
bättre stol än samma fällstol som vid akterdäckets middags-
bord, kunna förhöja upplevelsen ytterligare något snäpp.

Båtnytt provseglar trehyttsversionen, där en ägar
lägenhet en trappa ner från salongen upptar hela 
babordsskrovet. Längst akterut en upphöjd bädd som 
 mäter 1,62 meter på bredden och knappt två meter på 
längden, det sistnämnda samma mått som den impone-
rande takhöjden. Under den stora utdragbara lådor och 
längs skrovsidan flertalet stora garderober. Kombinerad ar-
betsplats och sminkbord med spegel framför, och till och 
med en byrå, ryms sedan i passagen fram emot förskeppets 
badrum. Där hittar vi ett härligt handfat  omgivet av  stora 
bänkytor, toalett stol och en separat dusch som har 1,88 me-
ters ståhöjd. Allra längst fram i fören kan man också få en 
extrahytt som nås via däcksluckan, kanske för  skeppare, 
deckhand eller som tonårsrum, men förmodligen behövs 
det utrymmet bättre för att stuva skrymmande segel, 
 fendrar eller badleksaker.

Även i styrbordsskrovet finns möjlighet att göra om fö-
rens stuvfack till extrahytt, med den ordinarie förkabinen 
på andra sidan det vattentäta skottet. Annars är layouten 
utformad på traditionellt chartermanér, med en dubbel-

 p I fören finns badrummet, med ett härligt handfat omgivet av stora 
bänkytor, och en separat dusch som har 1,88 meters ståhöjd.

 p Ägarhytten i babordsskrovets akter erbjuder en härlig dubbelkoj, rikligt 
med stora garderober och imponerande 1,97 meter i takhöjd.

 t Längst akterut på båda 
skroven finns rorsmans-
platserna, med dubbla 
motorreglage, navigation 
och instrument, samt alla 
trimtampar och skot ned-
dragna till vinschen.

hytt i vardera skrovänden och varsin toalett med gemensam 
dusch mittemot nedgångstrappan. Så ser även babordsskro-
vet ut i charterversionen. Samtliga snickerier ombord är 
utförda i ljust ekfanér, med durkar i valnötslaminat och 
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FOUNTAINE PAJOT 
SAONA 47
Ägarversionen erbjuder tre 
hytter med egna toaletter 
plus liten barnkammare 
eller skepparkabin, medan 
charterversionen har hela fem 
dubbelhytter. 127 kvadratme
ter segelyta ska också ge fina 
kryssegenskaper.

LEOPARD  
45
Byggs i Sydafrika och finns 
även i en charterversion kallad 
Moorings 45. I styrbordsskro
vet ryms ägarhytten, med 
arbetsplats och stor toa med 
dusch. Dubbla gästkabiner 
på babordssidan, men det är 
salongen som imponerar.

LAGOON  
450
Katamaranvärldens Volkswa
gen är franska Lagoon, som 
bygger flest cruisingkatama
raner i världen. 450 finns med 
eller utan flybridge, båda med 
tre eller fyra hytter. Stora ytor 
för umgänge såväl i salongen 
som på akterdäck.

TRE KONKURRENTER

BAVARIA  
NAUTITECH 46 
OPEN
Längd över allt 13,79 m
Skrovlängd 13,71 m
Längd i vattenlinjen 
13,79 m
Bredd 7,54 m
Djup 1,45 m
Vikt 10 800 kg
Storsegel 75 kvm
Fock 38 kvm
Gennaker 98 kvm
Masthöjd 22,9 m
Bränsle 2 x 300 l
Vatten 2 x 300 l
Motor 2 x VP 40 hk
CE-godkänd i klass A 
för 12 personer
Design Marc Lombard & 
Stéphane Roséo
Pris från 4 850 000 
kronor

VÄRT ATT NOTERA:

+ Navigationsplatsen

+ Lågt placerad bom

– Kryssegenskaperna

OUTSPÄTT:

Sedan tyska Bavaria tog 
över franska Nautitech 
har utvecklingstakten 
accelererat, men tillverk
ningen sker fortfarande 
vid Biscayabukten i 
Roche fort. Nya 46 Open 
har tre eller fyra hytter, 
plus ett par extra i fören, 
och lågt placerad bom 
som ger extra stor
segelyta.

KONTAKT 

bavariayachts.com, 
navigareyachting.com

FAKTA

vitt tak, medan en uppsjö tyger och läder finns att välja på 
för dynöverdragen. På akterdäck ligger kompositmaterialet 
flexiteek.

Tvåspridarriggen står längst fram på hyttaket och ger 
en masthöjd på knappt 23 meter. Fatheadstorseglet mäter 
75 kvadratmeter, vilket tack vare lägre placerad bom är sex 
mer än på versionen med flybridge här uppe. Dessutom 
väger Open 600 kilo mindre än Fly, har lägre tyngdpunkt, 
och så är det förstås betydligt lättare att hantera seglet och 
få ner det i lazybagen när man kan stå och jobba med det i 
bekväm arbetshöjd. Nästan bara plus för Open-konceptet 
alltså, även om sikten faktiskt är delvis skymd av den stora 
överbyggnadens täckta sidor när man sitter och styr. Bava-
ria Nautitech 46 Open har två rorsmansplatser, längst ak-
terut på vardera skrovet, med dubbla motorreglage,  plotter 
och instrument, samt alla trimtampar och skot bekvämt 
neddragna till den intilliggande vinschen.

I jämförelse med enskrovsbåtar är katamaraners kryss
egenskaper sällan något att skriva hem om, och det  gäller 
tyvärr även för den här båten. Men även om varken kryss-
vinklar eller stagvändningstider (långt över minuten) är 
något att hurra över, så rinner det ändå på ganska fint när 
man väl ligger på bog och hittar farten. Och kan man se-
dan öppna upp vindvinklarna något, lätta på storskotet och 
 hissa en code zero eller en gennaker istället för den lilla 
fliken till fock, så blir det riktigt njutbart. Det är i ryggläge 
på halvvind, och med blicken i det blå från det stora nätet i 
fören, som jag kan förstå varför stora cruisingkatamaraners 
popularitet tilltar. 

 p Med nästan 14 meters vattenlinje skjuter Bavaria Nautitech 46 Open god fart, trots gennakerns ganska beskedliga storlek på 98 kvadratmeter. Storseglet är 
75 kvadrat.
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MADE IN THE MIDNIGHT SUN

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

Möt fritidsbåten som ger en helt ny innebörd åt begreppet funktion. Genom Finnmaster Pilot 7 har vi satsat på välplanerade 
förvaringsutrymmen, både i den generösa sittbrunnen och i styrkabinen, där du har direkt anslutning till den rymliga ruffen.
Tack vare styrkabinen kan du också vara ute i hårt väder – utan att ta på dig en massa kläder. Njut av en tur i skydd från regn, 

kastvindar och höga vågsvall! Sikten från förarplatsen är dessutom suverän i alla riktningar och de stora fönstren i styrkabinen 
släpper in rikligt med ljus.

För mer information och närmaste återförsäljare besök finnmaster.se

FINNMASTER PILOT 7



FUNKTIONELLT MED   GOCART-KÄNSLA
Vill du lasta maximalt på liten yta, svinga fiskespöt 
obehindrat och ha en båt som står pall för stryk? Är 
du samtidigt beredd att tänja på gränsen för vad som 
normalt anses som snygg design och goda köregen-
skaper? Då bör du spana in Alucat W8.
TEXT ANNA SANDGREN FOTO MIKAEL MAHLBERG
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FUNKTIONELLT MED   GOCART-KÄNSLA
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Alucat W8 sticker ut från mängden av  båtar 
i fyra- till femmetersklassen på flera sätt. Pre-
cis som namnet skvallrar om rör det sig här 
om en aluminiumbåt i katamarantappning. 
Bara det gör den till en katt bland alla her-

meliner som är samlade under våra testdagar i ett av Fin-
lands större vattendrag. Där hermelinerna utgörs av en di-
ger samling nytillskott av den redan så stora skaran av flitigt 

nyproducerade enskrovsaluminiumbåtar, som vi är vana att 
se från vårt grannland i öster.

Jag möter Alucat W8 för första gången när den i full 
aktion kanandes flyger över vågorna. Det ser knasigt ut. 
Framförallt verkar båten bjuda på en helt annan sorts kör-
egenskaper än vad som är brukligt att förvänta sig av en 
snurrebåt. Jag kommer på mig själv med att le i takt med 
att minnesbilder av go-cart och radiobilar på Gröna Lund 
i min barndom susar förbi. Samtidigt sticker designen ut. 
Det här är ingen traditionellt vacker båt. De raka fribor-
den, bredden och de något yxiga linjerna vinner inga skön-
hetspriser. I själva verket spelar det ingen större roll. Det är 
mer än övertydligt att Alucat W8 har andra uppgifter. Här 
står användbarhet, robusthet och lastförmåga i fokus. 

Inne vid bryggan igen haffar jag mannen bakom före-
taget och får direkt veta att Alucats olika modeller är ut-
vecklade av tävlingsförare och anpassade för att attrahera en 
bred massa, med lika breda användningsbehov. Katamara-
ner har företaget tillverkat sedan 2003 och W8 är resultatet 
av erfarenheter från tidigare båtar. Visst, bredden borgar 
för en stor lastyta. De två pontonerna gör båten stabil i 
alla  lägen. Tjockleken på aluminiet är väl tilltaget, vilket 
i sin tur skapar en känsla av robusthet. Dessutom bidrar 
bogrampen, som nu ligger utfälld mot bryggnocken, till 
att det är enkelt att köra ombord både barnvagn och fyr-
hjuling, men också underlättar för den som gillar spontan-
tilläggningar på en strand eller liknande. 

Jag kliver tryggt och enkelt ombord, trots att bryggan 

 p Alucat W8 är en praktisk 
båt med ovanligt mycket 
plats ombord. En båt för dig 
som prioriterar sväng
utrymme.

Även i fart förblir svängen vågrät, 
oavsett hur jag vrider ratten 

 p Klokt är att placera vikten så långt akteröver som möjligt.
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 p Enkelt och funktionellt. Den halkskyddade bogrampen hanteras genom ett 
enkelt rep. Den är stabil att gå på och tillräckligt bred för en 4-hjuling.

 p Alucat W8 går att få i flera olika versioner. Vår testbåt har stolar för fyra 
och gott om utrymme för fiskaren, eller den som vill lasta material och prylar.

 p Infälld säkras rampen med metallhakar och bildar en halkfri gåplattform. 
Ett smart grepp att utnyttja ytan mellan katamaranskroven. 

 p Den breda och höga centerkonsolen ger bra skydd mot vind och över-
stänkande vatten. Sikten är god, både i sittande och stående körposition. 

där båten stävar emot är mer än önskvärt regnruskhal och 
vindutsatt. På 4,6 x 2,3 meter lyckas båten erbjuda plats 
nog att lasta det mesta en åretruntboende i skärgården kan 
tänkas behöva och för storfiskaren är svängutrymmet om-
bord en dröm. Rejäla grabbräcken underlättar ytterligare 
både förflyttning och spär på känslan av säkerhet. 

Katamaraner svänger som bekant utan avdrift. Det gör 
att jag nu utan problem enkelt manövrerar ut ur den vind-
pinade hamnen och förbi alla livligt guppande bojar. Jag 
skjuter fram reglaget och når planing helt utan tröskel. 
De två skroven utnyttjar vattnets lyftkraft effektivt och bi-
drar till att lyfta båten utan sedvanlig plogeffekt. Även i 
fart förblir svängen vågrät, oavsett hur jag väljer att vrida 
ratten och jag har bra sikt varvet runt, utan några döda 
vinklar. Det här är en stadig plattform, som inte likt en 
v-bottnad båt kränger i svängarna, snarare lutar den något 
utåt. Upplevelsen är mer som att köra en kälke, eller som 
mitt första intryck skvallrade om; en go-cart. Det är roligt 
– köregenskaperna liknar ingen annan aluminiumbåt jag 
tidigare kört. 

Med gasen i botten når vi som mest 31 knop. På akter-
spegeln sitter en Mercury F80 ELPT EFI, den räcker mer 
än väl. I maxfart sugs luft in mellan de två pontonerna och 
vi snarare svävar fram än studsar ovanpå vågorna. Det här 
gör att friktionen minskas och bränsleförbrukningen sjun-
ker. På minussidan står att färden är rätt vinglig och svajig. 
I den här farten är skarpa svängar inte att rekommendera. 
Kör du över 30 knop gör du klokt i att dra av på farten 

och trimma in innan du gör ett häftigt utslag med ratten. 
Att däremot svänga skarpt i farter runt 20 knop visade sig 
funge ra fint. En både behaglig och bränsleekonomisk has-
tighet ligger runt 23-24 knop. Eftersom skroven i förhållan-
de till sin längd är relativt breda och platta slår det en del 
när jag vrider upp båten mot sjön i de krabba vågorna. Men 
med tanke på att båten bara är 4,6 meter lång så är färden 
på det stora hela imponerande stabil, även om du som van 
v-bottenbåtsförare får lov att vänja dig vid skillnaden.

En v-bottnad båt är som bekant bättre på att skjuta 
 undan vattnet. Då Alucat W8 visserligen är en båt som 

 p Det är lätt att stäva emot bryggan och gå iland även med bogrampen 
infälld.

FEM ALUCAT 
W8-MODELLER
Alucat W8 CC  
Styrpulpet med plats för 
en person
Alucat W8 DC  
Styrpulpet med plats för 
två personer
Alucat W8 SC  
Två styrpulpeter 
Alucat W8 Cabin 2  
Hytt med plats för två 
personer
Alucat Cabin 3  
Hytt med plats för tre 
personer

MODELLER
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ALUCAT  
W8
TEKNISK INFO

Längd 4,6 meter
Bredd 2,3 meter
Vikt (utan motor) 550 kilo 
Däcksyta 8,0 kvm
Bredd bogramp 0,8 -1 
meter
Rek motorstyrka 
50-90 hk
Antal personer 6 
CE-kategori C 
Pris utan motor 24 600 
euro

TESTKÖRNINGEN

Last 3 personer
Motor Mercury F80 
ELPT EFI
Toppfart 31 knop
Marschfart ca 24 knop
Pris testbåten (mittpul-
pet, fyra stolar inkl motor) 
33 000 euro

VÄRT ATT NOTERA

Rekordmycket plats för att 
vara en båt på 4,6 meter 
och en smart plattform för 
fiskaren och den som är i 
behov av stor lastyta. Pl-
anar snabbt, men bjuder 
på vilda köregenskaper 
som gör att du måste 
vara alert bakom ratten. 

OUTSPÄTT

+ Massor av lastyta

+ Stabil

+ Lättplanande

– Köregenskaperna

– Utseendet

KONTAKT 

alucat.fi

FAKTA

TRACKER 
PROGUIDE V175
Mycket stabil fiskebåt i 
svetsad aluminium. Skrovet 
är 2,5 meter brett och du kan 
stå på relingen utan att båten 
lutar det minsta. Kostar ca 
400 000 kronor.

PIONER 
MULTI
Slagtålig och billig bogramps-
båt i rotationsgjuten plast. 
Norska Pioner levererar 
mycket båt för pengarna. 
Kostar från 100 000 kronor 
utan motor.

FASTER 
545 SC
Rymlig båt med bogramp som 
gör den lätt att lasta. Välbyggd 
med ett bra skrov som går 
mjukt i sjön eftersom det 
saknar steglister. Priset börjar 
strax över 300 000 kronor.

TRE KONKURRENTER

 p Det blir onekligen något blött. Flack botten och raka skrovsidor bidrar till det extra vattensprutet. Du får helt enkelt vara beredd på ”action”. 

både står för och bjuder på mycket, är skarp  bottenvinkel 
något skrovet inte har. Dessutom är skrovsidorna raka, 
 vilket gör att det bildas en hel del rykvatten. Med andra 
ord riskerar det att bli blött ombord, framförallt om en 
stor del av personerna eller lasten ombord befinner sig för 
om förarplatsen. Med en större viktfördelning akteröver är 
färden förhållandevis torr. 

Jag står bakom en rejäl vindruta och har ett ypperligt 
skydd mot både vatten och vind. Testbåten är utrustad 
med en bred mittpulpet, som rymmer två personer i bredd. 
Eftersom däcket naturligt är byggt ovanpå skroven sitter 
man högt och sikten åt alla håll är god. Akteröver finns 
ytterligare två fåtöljer. W8 går att få i fem olika versioner – 
och även med hytt. 

En fördel med katamaranskrovet är att det fria däcks-
utrymmet blir betydligt större än på en normal v-botten-
båt. I skroven finns det mängder av plats att stuva undan 
utrustning och prylar. Jag vågar påstå att det går att lasta 
ombord lika mycket på den här femmetersbåten som på 
en v-bottnad båt på mellan sju och åtta meter. Positivt är 
också att skroven glider fint och att båten därför klarar sig 
med en lägre motoreffekt för att nå samma fart som en 
enskrovsbåt i liknande längdklass, ett sätt att spara peng-
ar vid motorinköp och tankstopp vid macken. Utseendet 
vinner i mina ögon knappast något skönhetspris och sjö-
egenskaperna är speciella, bland det mest annorlunda jag 
upplevt på länge. Men roligt har jag, kanske till och med 
roligare än jag haft på länge i en båt – upplevelser med 
skarpt v-bottnade muskelmaskiner inbegripna. 
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GÖR BÅTEN REDO 
INFÖR NÄSTA SÄSONG 
Smarta rengöringslösningar för dina behov  

Ytbeläggningar av alger och beväxning på skrovet och 
däcket kan enkelt tas bort med en högtryckstvätt. Använd 
den roterande tvättborsten WB 150 på plana ytor. För 
riktigt hårt sittande smuts är Kärchers rengöringsmedel ett 
bra komplement. Högtryckstvättar med Full Control Plus – 
önskat tryck och dosering av rengöringsmedel regleras med 
knappar på spolhandtaget och tillsammans med displayen 
ger det rätt inställning och maximal kontroll.

www.karcher.se
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LÖJLIGT 
ROLIG

Sea Doo Spark Trixx har minst 
  fart resurser av alla vattenskotrar, 
men är ändå roligast att köra. Upp 

med nosen i vädret och showa loss!
TEXT MAX CARLGREN FOTO MIKAEL MAHLBERG
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Eftersom jag hade en Puch Alabama (Vespa- 
liknande gubbmoppe) som tonåring och 
 saknar mc-kort har jag aldrig kört på  bakhjulet. 
Har inte ens lyckats stegra rejält med en cykel. 
Därför är lyckan total när jag kliver på nya Sea 

Doo Spark Trixx och drar upp den i stegrat läge på första 
försöket. Det spontana omdömet jag skriker till Micke som 
plåtar mig för fullt lyder:

”Det här tar jönseriet till en helt ny nivå.”
Det är inget dåligt omdöme, tvärtom. Jag gillar  knasiga 

och roliga prylar, och att brassa runt med nosen i vädret 
och ramla av gång på gång är det roligaste jag gjort på 
länge. Sea Doo Spark Trixx är till för att leka med, det hörs 
på namnet och syns på utformningen och färgsättningen 
på skrovet. Och vill du kunna leka runt med vattenskotern 
är det bättre att köpa en med 90 hästar än 300 hästar. För 
med en Trixx kan du köra full gas utan att det går farligt 
fort, och den kostar inte heller en förmögenhet att köpa. 
Dessutom är den helt okej att köra för större barn.

Sea Doo Spark är en helt egen kategori av vattenskotrar, 
de andra tillverkarna har inget som går att jämföra rakt av. 
Alla andra har större modeller som intstegsskoter, jämför 
man till exempel med nya Yamaha EX Deluxe får du något 
helt annat. Trixx är liten och nätt, busrolig att köra och lätt 
att hantera.

En stående kritik mot vattenskotrar är att många bus-
kör, skrämmer båtåkare och djurliv och kör utan att ha 
någon som helst koll på vad de gör. Detta stämmer in på 
en liten del av vattenskoterförarna. Typer som tror att de 

är coola genom att synas och höras, men i själva verket är 
fåntrattar. Jag tror inte att dessa lockas av Trixx.

Dessa småskotrar är istället till för dig som vill kunna 
köra i max 40 knop och använda skotern både till utflykter 
men också för att kunna köra roliga trick. Motorn är på 
90 hästar och som van förare är det bara att krama gasen 

 p Styret har handtag som är karaktäristiska för Sea Doo. De ger stöd för handloven men är inte så lätta att 
hålla fast sig i när det går fort.

 p Från full fart framåt till 
full back. Ett tvärstopp kan 
också vara kul, se bara till 
att ha koll över axeln och att 
hålla i styret ordentligt.
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i botten och styra. Det blir aldrig läskigt och det går inte 
för fort. Det finns två lägen, ett som heter Touring och ett 
som heter Sport, som ställs elektroniskt. Touring är snällare 
och lugnare, men jag kör på sportläget hela tiden, och det 
är också väldigt förlåtande.

För dig som undrar varför man ska ha en vattenskoter 
som går att köra stående på med nosen i vädret finns bara 
ett svar: för att det är roligt. Det är givetvis helt meningslöst 
om du är på väg någonstans. Men känslan när du sätter bak 
fötterna och enkelt reser upp nosen i vädret och balanserar 
omkring stående upprätt på en skoter som också står upp
rätt är kul. That’s it. Roligt, skojigt, kul, knasigt och festligt. 
Inget mer än så. Hemligheten för att få den att stå upprätt 
så enkelt ligger i att man låtit trimmet till skopan som styr 
jetstrålen bli extremt. Systemet kallar Sea Doo för vts och 
du reglerar det med en knapp på styret. På vanliga Spark 
kan du trimma upp skopan +7 grader och –4,5 grader. På 
Trixx ligger spannet mellan +17 och –6 grader. Trimmar du 
upp fullt räcker det för mig som väger närmare hundra kilo 
att sätta bak fötterna och gasa lugnt för att den ska resa sig. 
Sedan kan du stå upprätt och styra genom att luta dig och 
svänga försiktigt på styret.

Du kan även göra mer avancerade trick, som att hoppa 
och vända skotern 180 grader i luften. Kravet på föraren är 
förstås att hålla sig långt bort från andra och att alltid an
vända nödstoppet. Jag skulle också rekommendera en väst 
med platta eftersom det givetvis finns en risk att du slår dig. 
Det går exempelvis att välta skotern över sig om man lutar 
sig för långt bakåt. Du kan även slå i fötter, knän och arm

bågar om du ramlar av. Själv kliver jag dock av helt oskadd 
men med ett stort leende när dagen är slut.

Ett problem som kan uppstå är att skotern slår runt om 
du försöker gå upp på sidan. Jag lyckas vända den upp och 
ned och får häva mig upp på skrovet och vända den rätt 
igen. Ska du eller någon annan ut och leka rekommenderar 
jag att du har någon en i båt på lagom avstånd som kan ge 
en hjälpande hand om det behövs. Tricket för att komma 
upp utan att slå runt är att gå upp i aktern, eller häva dig 
över sadeln som en säl på mage från sidan och sedan sätta 
dig upp.

Vi testar också att vara två ombord, tillsammans med 
kollegan Anna hamnar vi strax under maxvikten på 159 
kilo. När jag sitter fram och kör går det bra, även om det 
inte går jättesnabbt. När jag sätter mig bakpå med mina 
hundra kilo måste jag ställa mig upp och luta mig över 
Anna för att vi ska komma upp i plan. När vi testar att 
trimma ut lite ramlar jag av med ett plums bakom skotern 
till vår stora förtjusning.

 p Genom att luta dig kan du styra skotern även när du kör i upprätt läge. 
Det går bara i några knop, du får träna på att hålla balansen.

 p Med två personer ombord är toppfarten fortfarande helt okej. Men det blir 
rejält baktungt när den största personen sitter längst bak.

När vi testar att trimma 
ut lite ramlar jag av med 
ett plums

 p När du tränat ett tag kommer du att kunna göra tvära kast och slänga runt 
skotern 180 grader.

 p Dansar med skotrar. Det ser rätt knäppt ut men är roligt. Showfaktorn är 
hög och undertecknad kan intyga att det är roligt.
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Visst är risken stor att man tröttnar på att hålla på och 
larva sig efter ett tag. Då kan man åka som vanligt på sko-
tern. Eller byta till något annat. Men jag tror att många 
med mig kan ha väldigt kul på Trixx. Detta är ju en liten 
skoter, precis som föregångarna i serien. Jag kan åka i 40 
knop och ta mig fram snabbt för att köpa glass eller bara 
ta en liten utflykt. Jag får även med mig ett barn utan pro-
blem. Stuvutrymmet är nära noll så ska du handla får du ta 
med dig en ryggsäck, förslagsvis en vattentät.

Trixx har likt de större modellerna elektronisk växel 
mellan fram och back, istället för en manuell styrning av 
skopan med en spak. Det gör att du kan köra full fart, 
 l ägga i full back och göra ett tvärstopp som en Stridsbåt 90 
fast i miniformat. Vattnet sprutar och du trycks fram mot 
styret. Däremot ger jag inte mycket för backfunktionen. 
Där har Yamaha lyckats bättre med sitt system, där skopan 
sprutar ut vattnet åt sidan och framåt när du backar, det ger 
 mycket bättre effekt. När jag kör full back på Trixx rör den 
sig knappt bakåt. För att rotera den i hamn duger det, men 
jag hade gärna sett bättre effekt när du backar, det gäller 
även för större modeller från Sea Doo. 

 p Inuti skrovet under sätet sitter motorn. Mycket mer får inte plats. Ett slutet 
kylsystem ska göra att slitaget blir mindre.

 p Stuven i fören är mycket liten, större stuv finns som tillval. Ska du på 
utflykt blir det till att packa den vattentäta ryggsäcken.

 p Med spännet kan du lätt ställa höjden på styret efter körstil. Om du höjer 
upp det blir det lätt att köra stående.

YAMAHA  
EX DELUXE
En större skoter än Trixx, 
egentligen finns inga rena 
konkurrenter. Men en bra 
vattenskoter för utflykter och 
lek. Bra allroundmaskin men 
dyrare, priset ligger på 95 000 
kronor.

KAWASAKI  
SX-R
En ståmaskin, alltså avsedd 
endast för en person. Vi har 
inte hunnit testa den än, 
men den är gjord för att ha 
kul med, som Trixx. Fungerar 
sämre om ni är flera. Priset 
ligget på ca 100 000 kronor.

SEA DOO  
GTI90
Vettig modell, snäppet större 
än Trixx. Tyvärr är motorn lite 
klen så den blir inte så rolig 
att köra.  
Lugn och trygg men fel 
maskin om du vill ut och leka. 
Kostar ca 95 000 kronor.

TRE KONKURRENTER
SEA DOO  
SPARK TRIXX
Längd 2,79 meter
Bredd 1,18 meter
Vikt 192 kilo
Bränsle 30 liter
Antal personer 2
Motor 90 hk
Pris 85 900 kronor 

TESTKÖRNINGEN

Last 1 person
Fart 40 knop

VÄRT ATT NOTERA

+ Rolig

+ Snygg

– Inga stuvar

OUTSPÄTT

Sea Doo Spark Trixx 
är gjord för att leka 
med. Riktigt kul, men 
fungerar givetvis även för 
transport.

KONTAKT

Nivado.e-line.nu
Se.sea-doo.com

FAKTA

Vattnet sprutar 
och du trycks 
fram mot styret
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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



SKÄRGÅRDS-
GLIDARE
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Anders Romeling och Pelle Fälth  
saknade sin favoritbåt på marknaden, 
en kombination av ribb och snipa. För 
att kunna leva sitt eget skärgårdsliv 
utvecklade de Nautus 7–50.
TEXT & FOTO JOAKIM HERMANSSON

 p Framför förarplatsen kan man sitta och slappa, sola eller bara prata, eller 
så lastar man hummertinor, barnvagn eller kanske byggmaterial här.

På Marstrands flytande båtmässa trängs 
hundratals nyheter längs bryggor och ka-
jer, men det är ändå bara några få båtar som 
 sticker ut i den strömlinjeformade mängden 
av skapelser. Nautus 7–50 är en sådan båt, som 

i all sin enkelhet skiljer sig från de flesta andra farkoster 
vid mässbryggorna genom att inte försöka övertrumfa med 
många hästkrafter och hastigheter på över 50 knop. Båten 
känns vid en första anblick väldigt avskalad och med bara 
det allra nödvändigaste, och det är precis vad kompanjo-
nerna Pelle Fälth och Anders Romeling eftersträvat.

– Vi ville hålla tillbaka prylhysterin och fokusera på ett 
i grunden gediget plastarbete, i en funktionell båt som ska 
vara lika tidlöst snygg år efter år, säger Pelle Fälth, som 
 driver Båtbyrån i Långedrag utanför Göteborg.

Utifrån Romelings och Fälths idéer fick båtdesignern 
Gabriel Heyman uppdraget att rita den nya båten, och 
han tog avancerad CFD-teknik till sin hjälp. CFD står för 
Computational Fluid Dynamics, och kan liknas vid ett 
 simulerat tanktest, fast utfört i dator.

– Vi testade skrovet i sex olika hastigheter, och jämförde 
det även med en annan modell, innan vi fastslog den exakta 
formen, berättar Heyman, som tyckte det var kul att skapa 
en båt med det han kallar civiliserat uppförande.

– Idén var att undvika det som alla andra planande mo-
torbåtar med konstant bottenvinkel gör, nämligen att de 
drar upp mycket svall i låga farter, med störande buller och 
onödiga emissioner, förklarar han.

Nautus 7–50 är CE-godkänd för åtta personer i kategori 
C (kustnära), och för ett helt dussin människor i kategori 
D (skyddade vatten). Och plats finns det gott om ombord, 
antingen för folk eller för packning, eller för både och. Un-
der sprayhoodens skydd framme i fören trivs nog barn och 
husdjur bäst när solen gassar eller regnet piskar. Med en 
extra kapellvägg akterut kan ett par också övernatta under 
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campingliknande former, på dynor som mäter två meter 
på längden och 1,45 på bredden. Lyfter vi på dynorna och 
luckan till det förliga stuvutrymmet hittar vi rejält med 
plats för dynor, flytvästar, ankare, tampar, fiskeredskap eller 
annat man vill ha med sig ombord.

Det är lätt att förflytta sig i Nautus 7–50, eftersom det 
inte finns några sittbänkar längs sidorna, något som också 
innebär att man lättare kan stå och fiska ända ute vid re-
lingen. På den upphöjda och förlängda motorhuven fram-
för förarplatsen finns sittplatser för att slappa, sola eller 
bara prata, eller så lastar man hummertinor, barnvagn eller 
kanske byggmaterial här. Hela huven kan lyftas åt sidan 
när motorn ska servas. Framför motorn hittar vi även ett 
270-liters stuvfack för skrymmande prylar såsom fendrar 
eller väskor, och under durkluckan döljer sig 93 liter diesel 
i den rostfria tanken. 

Styrpiedestalen är enkel men funktionell, med ett rost-
fritt grabbräcke att hålla sig i och en tjock plexiglasruta som 
ger visst skydd mot regn och vind. En plotter modell min-
dre kan fällas in bredvid Yanmars motorpanel, och på sidan 
finns ett låsbart stuvfack med kraftig metallucka för torr 
och säker förvaring av småsaker som plånbok, mobiltele-
fon och Ipad. Ratten är med sina 60 centimeter i diameter 
nästan lika stor som på en segelbåt, och helt vertikalt mon-
terad, med fem varv att snurra mellan ytterlägena. Den 
rostfria bågen bakom ratten kan man halvsitta mot när 
man står vid ratten och kör, och på baksidan finns ett litet 
cocktailbord att fälla upp, men en riktig förarstol saknas.

U-soffan i aktern är desto skönare, och har stuvfack 

med stora öppningar för att hela väskor ska kunna stuvas 
ner utan skav och krångel. En väldimensionerad länspump 
ryms på babordssidan, och i akterstuven kan det lättåtkom-
liga hydrauliska styrsystemet få sin service. Det som ser ut 
som ett rostfritt utombordarfäste i akterspegeln är ett för-
höjningsbeslag för att klara CE-märkningen, men på kom-
mande båtar ska förhöjningen istället vara en integrerad 
del av plasten. Badplattformen, som är inbyggd i aktern, 
har på den provkörda båten utökats med en rejält tilltagen 
påbyggnad, som räcker gott för alla slags vattenaktiviteter.

Nautus 7–50 drivs med propeller på rak axel och en 
Yanmardiesel på 80 eller 110 hästkrafter. Med den stora 

 p Det är lätt att förflytta sig eftersom det inte finns några sittbänkar längs 
sidorna. Därför kan man också stå och fiska ända ute vid relingen.

 p I akterstuven ryms båda batterierna i sina boxar, och här kan också det 
lättåtkomliga hydrauliska styrsystemet få sin service.

 p Det som ser ut som ett utombordarfäste i rostfritt ska på kommande båtar 
vara en integrerad del av plasten. Badplattformen är väl tilltagen.

 p Yanmardieseln, här den större 110-hästaren, är placerad under luckan 
framför förarplatsen. Hela huven kan lyftas åt sidan när motorn ska servas.

NAUTUS  
7–50
TEKNISK INFO

Längd 7,5 m
Bredd 2,48 m
Djup 0,65 m
Vikt 1 450 kg
Motor Yanmar 80 – 
110 hk
Bränsle 93 l
Last 8–12 personer
Pris från 560 000 kronor

TESTKÖRNINGEN

Last 3 personer
Motor Yanmar 110 hk
Maxfart 23 knop (3 500 
rpm)

VÄRT ATT NOTERA

+ Tyst åktur

+ Lätt att förflytta sig 
ombord
– Visst sprej från fören

OUTSPÄTT

Nautus 7–50 skapades 
för att uppfylla behoven 
av både ribb och 
snipa, en robust båt med 
enkla lösningar och utan 
onödigt bjäfs, gjord för 
upphovsmännens eget 
skärgårdsliv med hum-
merfiske och dagsturer. 

KONTAKT

nautus.se

FAKTA
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 p Skrovformen är utförligt 
testad och ger enligt 
designern Gabriel Heyman 
Nautus 7–50 ett civiliserat 
uppförande.

ISLOEP RAPIDA 750
Interiört liknar den en klassisk 
snipa, som erbjuder två perso-
ner möjlighet att under ett 
extra kapell sova över i båten. 
Motoralternativ mellan 21 och 
80 hästkrafter ger hastigheter 
på 6 till 18 knop, med låg 
bränsleförbrukning.

MARIL 730
Från en dryg halvmiljon 
kostar Maril 730, som är en 
riktig snipa med rund akter. 
Motoralternativ från 42 till 
80 hästkrafter, och du kan få 
såväl toa och handfat som en-
lågig spis. Tio personer ryms 
ombord i CE-kategori C.

SMARTBOAT 23
Franska VPLP Design står 
för linjerna i Smartboat 23, 
godkänd för nio personer 
i CE-kategori C och kan 
bäddas för två. En 300-liters 
ballasttank ska säkerställa 
stabiliteten i alla lägen. 115 – 
200 hästars snurra.

TRE KONKURRENTER motorn har bränsleförbrukningen uppmätts till omkring 
0,4 liter per sjömil vid 3 000 rpm i 19 knops fart, vilket 
får anses som riktigt snålt. Med lite högre stigning på pro-
pellern ska båten kunna göra 25 knop, och enligt Gabriel 
 Heyman dra lika lite bränsle oavsett hur fort den körs. 
Rodret är placerat en bit akter om propellern, och jag upp-
lever att det är svårt att få båten att svänga när jag backar, 
åtminstone åt babord. När jag ger lite extra gas, för att ska-
pa fart och strömning runt rodret, tränger vatten in genom 
dyvikorna i aktern. På kommande båtar ska de förses med 
gummimembran, för att hindra vattnet att gå bakvägen in 
i båten.

Någon planingströskel existerar inte, utan det är jämn 
fartökning och begränsat svall genom hela fartregistret, 
helt enligt Heymans ambitioner. Jag kör lite i cirkel för 
att simulera sjögång, men båten tar sig obehindrat genom 
de små vågor som den själv orsakat. Fören är vass nere i 
vattenlinjen för att ge snällare gång i sjö, med utlagt skrov 
närmare däck för att skapa bärighet och förhindra att man 
får in vatten i båten, om man nu skulle råka köra rätt in i 
en större våg.

När jag senare står på land och plåtar när Anders Rome-
ling kör, reflekterar jag över att närapå halva båtens längd 
lyfter ur vattnet i planingsfart. Det ser nästan lite onaturligt 
ut på en sådan här båt, men Gabriel Heyman försäkrar att 
det är precis som det ska vara:

– Nautus 7–50 är ju en lätt båt, och ska i  planingsfart 
lyfta ordentligt ur vattnet. Det är ju det som är själva 
 definitionen på planing, avslutar han. 
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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



ÅRETS BÄSTA 
MOTORBÅTAR 
NOMINERADE

Nu är det klart vilka motorbåtar som nominerats 
till 2017 års bästa motorbåtar.  

Bakom nomineringarna står den europeiska 
 juryn för Best of Boats Award.  

Tydligt är att skandinaviska båtar nu kaxigt 
 utmanar storproducenterna söderöver. 

TEXT ANNA SANDGREN
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Best of Boats Award lanserades för första 
gången 2014 av journalister från flera olika 
länder och media. Det de hade gemensamt 
var två saker: Dels deras stora erfarenhet av 
att testa båtar, dels den delade strävan att sät-

ta båtägarens praktiska behov i fokus. De såg ett behov 
av nya tävlingskategorier, där det inte bara skulle handla 
om att bedöma en båts längd, bredd, typ av skrovmaterial 
med mera. Istället ville de instifta ett pris där en  bredare 
och mer inkluderande form av båtliv togs i beaktning.  
Här står användbarheten och nyttan av båten i fokus. För 
att göra  detta instiftades olika kategorier. Inför 2017 års 

 prisutdelning har juryn, som numera vuxit väsentligt, no-
minerat årets nya motorbåtar i fem olika kategorier: Bäst 
för nybörjaren, Bäst för familjen, Bäst för körglädjen, Bäst 
för resan och Bäst för fiskaren. 

Idag består Best of Boats Award-juryn av 17 journalister 
från 15 av Europas länder. Arbetet i juryn görs av varje in-
vald journalist. Det är de som ideellt reser över hela Europa 
för att i verkligheten grundligt testa båtarna. Juryn kom-
mer inte bara från länder som Frankrike, England, Fin-
land och Tyskland, utan också från nyare fritidsbåtsländer 
som Ryssland, Slovenien, Kroatien och det alltmer växan-
de storproducerande båtlandet Polen. Sedan 2016 är också 

NOMINERADE 2017

BÄST FÖR NYBÖRJAREN
För att platsa i kategorin Bäst för nybörjaren 
ska båten vara lätt att använda, säker att åka 
med, tillverkad av ett servicevänligt varv 
och vara plånboksvänlig sett till inköpspris, 
bränsleförbrukning och underhållskostnader.

AMT 175 BR (FINLAND) FASTER 625 CC (FINLAND)

FINNMASTER HUSKY R5 (FINLAND)

SEA RAY SPX 230 (USA) 

BÄST FÖR FISKAREN
Bäst för fiske är en båt enligt juryn om den 
är sjövärdig, har gott om arbetsyta, är utrus-
tad med tillbehör som spöhållare, fisksump, 
arbets bord, sol-/regnskydd, vik-/flyttbar 
 möblering och en andra förarplats.

JEANNEAU MERRY FISHER 795 MARLIN (FRANKRIKE)
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BELLA 620 C (FINLAND) GLASTRON GS 259 (USA)

JEANNEAU LEADER 33 (FRANKRIKE)

SEA RAY SUNDANCER 320 (USA)

Båtnytt med i juryn genom Anna Sandgren. Med det här 
upplägget skiljer sig Best of Boats Award från många andra 
utmärkelser i branschen. 

Arbetet i juryn präglas av olika kulturella och geogra-
fiska synsätt på båt- och båtliv, diskussionerna är öppna 
och intensiva och en grundtanke är att öppna upp båtarnas 
förlovade land för fler människor, samt att även ge feedback 
till båtindustrin.  Båtjournalisterna i juryn arbetar för oli-
ka former av professionell, nautisk media, såväl print som 
webbaserat och i tv-format. 

Inför 2017 års nomineringar har 585 båtar från 22 olika 
länder testats och tagits in i helhetsbedömningen. Av dessa 

är de nu klart vilka som kommer gå vidare till final. Återi-
gen nomineras den flitige norrmannen Espen Thorups de-
sign. Förra året tog hans Bella 700 BR hem priset i katego-
rin Bäst för nybörjaren. I år är hans Nordkapp Ranger 705 
nominerad i kategorin Bäst för körglädjen och Bella 620 
som Bäst för familjen. Även finska Finnmaster Husky R5 är 
nominerad till Bäst för nybörjaren. Förra året nominerades 
Nimbus 305 Coupé E-power i resekategorin, men i år har 
ingen svensk båt kvalat in bland finalisterna.

Vilka båtar som vinner i de respektive  kategorierna 
 kommer att avslöjas under Boot & Fun, båtmässan i 
 Berlin, den 23 november. 

bestofboats.se
boot-berlin.de

MER INFO

ALUCAT W8 (FINLAND)JEANNEAU MERRY FISHER 795 MARLIN (FRANKRIKE) SILVER SHARK BRX (FINLAND) WELLCRAFT 222 FISHERMAN (USA)

BÄST FÖR FAMILJEN
För att en båt ska platsa i kategorin Bäst för 
familjen ska den erbjuda tillräckligt med plats 
för att alla generationer ska kunna trivas 
ombord. Det ska finnas en särskild säkerhets
omtanke för de mindre barnen, samt att båten 
ska erbjuda faciliteter och bekvämligheter 
för att familjen ska kunna vistas en längre tid 
ombord.
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HEYDAY WT-1  
(USA)

BAVARIA E34 SEDAN (TYSKLAND)

INVICTUS 370 GT  
(ITALIEN)

DELPHIA BLUESCAPE 1200 (POLEN)

B1 ST. TROPEZ (TYSKLAND) MARIAN LAGUNA 760 (ÖSTERRIKE)

FOUNTAINE PAJOT MY 44 (FRANKRIKE)

NORDKAPP RANGER 705 
(NORGE)

ASKELADDEN C76 TSI/ 
PARKER 750 (POLEN/NORGE) 

MONTE CARLO 6S (FRANKRIKE)

BÄST FÖR KÖRGLÄDJEN
En båt som är mångsidig och an-
vändbar för många olika typer av 
vattensporter, kan anpassas efter 
behov utifrån olika besättningars 
önskemål och framförallt erbjuder 
en rolig körupplevelse, kan kvala in 
i kategorin Bäst för nöje.

BÄST FÖR RESAN
Kvalifikationerna för en båt som anses vara 
Bäst för resa är att den ska vara lämplig att 
färdas med under längre sträckor. Det ska vara 
möjligt att bo bra ombord under lång tid och 
passa både för lugnare farvatten och klara 
tuffare förhållanden ute på öppet hav.

NOMINERADE 2017
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Behandla bilen
inför vintern
Den bästa tiden att utföra en lackbehandling är nu, du får bort flugorna i fronten samt ett optimalt 
skydd inför kommande höst och vinter! Det är under vinterperioden som lackbehandlingarna gör 
störst nytta och du märker skillnaden vid tvätt av bilen.

Du kan välja mellan Polering, Ditec® Original lackkonservering, Ditec® Ceramic Ultra eller Ditec® 
Ceramic Light keramiska lackbehandlingar. Vilken behandling du ska ha beror på ålder och skick 
på din lack. Du är välkommen in till oss att diskutera så hittar vi den bästa behandlingen för just 
dig och din bil.

Välkommen in och ta bort all sommarens smuts samt få ett bra skydd inför vintern!

Du hittar ditt närmaste Ditec Bilvårdscenter på ditec.se

Vid beställning av Ditec® Original, Ceramic Ultr
a 
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(värde 895:-)
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Ditec® Ceramic Ultra
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NÄRA TILL ALLT   I MARIESTAD
För sjöfarare som inte vill ha långt att gå till 
affären bör Mariestad övervägas skarpt. Här 
ligger gästhamnen mitt i centrum.
TEXT & FOTO MARTIN LEISBORN
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 p Mariestads gästhamn. 
Lugnt, tryggt och nära till 
allt.Någon skrev ”Vänerns pärla” om Marie-

stad. Jag är beredd att hålla med. Det är en 
fin och mysig stad med allt vad en förbipas
serande semesterfirare behöver för att njuta 
av en fin sommarkväll: karaktär,  atmosfär, 

mataffärer, butiker, krogar, restauranger, färsk fisk, kall 
glass, båttillbehör, strandpromenad, minigolf och så vidare. 
Och allt inom bekvämt gångavstånd. Det är även en stad 
med intressant historia och fina omgivningar. Men först 
måste du ta dig dit. Håll i dig!

Om du gillar att åka utförsåkning är du förmodligen be-
kant med de röda och blå portarna som Stenmark och de 
andra tar sig igenom för att komma i mål. Vid insegling 
till Mariestad förs tankarna lätt till alpina slalombanor, ef
tersom farleden är trång, svängig och passerar rätt många 
par röda och gröna prickar. Det påminner osökt om världs
cupen i utförsåkning. Prickarna börjar redan vid Island, 
men inte den kalla ön i Nordatlanten utan den lilla och 
betydligt varmare ön med samma namn sju distansminuter 
väster om Mariestad, och vid Torsöbron drygt fyra distans
minuter nordost om stan. 

Att missa en port i slalom leder till diskvalificering, men 
i Mariestads inseglingsled är reglerna inte så hårda. Det är 
upp till dig om du vill chansa och ta genvägar, men se upp 
om du inte vill ha ett grund uppkallat efter dig. För lustigt 
nog bär många av undervattensstenarna personnamn, som 
Anders grund, Stinas grund, Petter Anderssons grund, Jon
tes grund, Funkens grund, och kanske är det namnen på 

några forna båtfarare som fick bottenkänning. Vad gör man 
inte för att bli kändis? Vi ska vara tacksamma för att de nu 
är utmärkta med Sjöfartsverkets slalomportar. För de som 
anlöper i mörker är farlederna även försedda med ensfyrar 
de sista sjömilen.

Femtioelva gröna och röda prickar senare är du i alla 
fall i Mariestads gästhamn, om du höll dig på banan. Mål
linjen går mellan hamnens två pirnockar och tar dig direkt 
in i Mariestads centrum, där gästplatser erbjuds, både lång
sides vid den gamla lasthamnskajen och mer traditionellt 
med fören in och aktern vid boj längst in i hamnen. 

 p Missa inte äventyrsgolfbanan med det lilla extra.

Position N 58°42,8’ 
O 13°49,1’ 
Djup 3–3,5 m
Service El, vatten, 
toa, dusch, tvätt, 
diesel, bensin, 
gasol, latrintömning, 
båttillbehör, marina, 
plus allt annat som en 
medelstor stad kan 
erbjuda.
Missa inte K-märkta 
minigolfbanan i Alha-
gen och äventyrsgol-
fen med Vänerutsikt 
på Karlsholme.
Hamnavgift <12 m: 
140 kr, >12 m: 180 
kr, el: 25 kr, tvätt: 30 
kr/gång

MARIESTAD
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 p Naturhamnen vid Rövar-
sand (eller Rövarn som den 
heter i folkmun) på Brommö.

 t Gamla stan med dom-
kyrkan, en av landets bäst 
bevarade stadskärnor.

Naturligtvis är det trevligt att känna till historien kring 
platsen du just anlöpt. Mariestad gör ingen romantiker be-
sviken. Staden grundades år 1583 av kung Karl IX, son till 
självaste Gustav Vasa, och tanken var att skapa en handels- 
och köpstad strategiskt placerad i norra Västergötland. Karl 
döpte dock inte staden efter sig själv, som så många an-
dra kungar gjorde, utan efter sin kära hustru, den fagra 
Maria av Pfalz. På platsen fanns redan sätesgården Tuna-
holm, som fick byta namn till Marieholm, återigen efter 
hans majestäts vackra gemål, kungen måste ha varit riktigt 
förälskad. En lokal sägen förtäljer även att Karl IX vid ett 
tillfälle såg en oxe som steg upp ur Tidan, och denna syn 
blev senare motivet i stadens och kommunens vapen, en 
oxe som stiger upp ur ett vattendrag.

För de som vill titta närmare på Mariestads historia är 
ett bra förslag att gå en promenad genom Gamla stan, som 
börjar bara några steg från hamnen. Den består av träbe-
byggelse från 1700- och 1800-talen och är en av Sveriges 
bäst bevarade äldre stadskärnor. Här finns bland annat den 
över 80 meter höga domkyrkan, byggd åren 1593–1625, som 
visserligen saknar biskop men som har annat intressant för 
besökare att betrakta. Mariestad totalförstördes nämligen i 
en brand år 1693 och endast kyrkan och viss bebyggelse i 
stadens norra ände klarade sig. Så i Gamla stan ges en in-
blick i hur miljön såg ut innan branden.

Mariestad blev senare industrialiserat med bland  annat 
Katrinefors pappersbruk, som startades 1765 och fort-
farande är igång. Kanske minns vi den populära unica-

FOTO: Jonny Johansson
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boxen? Den framställdes vid Katrinefors bruk av unica- 
fiber, en föregångare till plast. Eller kanske har vi smakat 
något från stadens bryggeri? Trots att det inte längre till-
verkas i Mariestad lever stadens bryggerianor ännu kvar ge-
nom ölet med dess namn. En av smakerna heter Old Ox, 
gammal oxe, ett namn som drycken fått från oxen hans 
majestät såg komma upp ur vattnet. Även Electrolux fabrik 
var en stor arbetsgivare i staden under en lång tid.

Mariestads centrum är uppbyggt kring två torg, Gamla 
och Nya torget, och idag trängs här restauranger och serve-
ringar med butiker och parkeringsplatser. Här finns även 
en av Sveriges äldsta och bäst bevarade landsorts teatrar, 
Mariestads teater. Den invigdes 1843 och är numera bygg-
nadsminnesförklarad. Dessutom kan besökare ta del av 

 flera museer, exempelvis Vadsbo museum i kungsgården, 
där stadens historia presenteras mer i detalj. 

För de som är intresserade av fåglar är det inte heller 
långt till sevärda platser. Ett av Mariestads naturreservat 
ligger nämligen bara ett par stenkast från hamnen. En pro-
menad västerut, via gång- och cykelbron över Tidan, tar 
dig till Gamla Ekuddens 26 hektar stora naturreservat – ett 
uppskattat tillhåll för både vadarfåglar och ornitologer. Så 
finns det mycket att se i Mariestad? Absolut!

Efter att ha strosat omkring några timmar kan det vara 
mysigt att koppla av lite i båten, eller strax intill. Gäst-
hamnen är ju mitt i centrum och är flankerad av fiskaffärer 
med bland annat färskrökt lax, glasskiosker och serveringar, 
direkt på kajen.

Sommar och avkoppling till trots, säg den båtsemester 
som inte medförde åtminstone några små haverier och tek-
niska problem med båten och dess utrustning. På många 
av Sveriges populära båtdestinationer är det förvånansvärt 
långt till reservdelar och båttillbehör. Men här i Mariestad 
finns även sådant nära till hands i form av Hamnmaga-
sinet, en Watski-marina direkt vid kajen, plus en Seasea- 
butik lite längre upp längs ån. 

När vi lägger till möter två hjälpsamma grabbar från 
Hamnmagasinet upp. Stor-Erik och Lill-Erik kallar de sig. 
Det är nämligen Hamnmagasinet som sköter om gästham-
nen och sjömacken och som tar upp hamnavgiften. Vi 
hade fått problem med batteribanken på väg över Vänern 

 p Servicehuset med toa, 
dusch och tvätt.

 u Gästbåtar kan ligga 
långsides, åt babord, eller 
vid boj rakt fram och längst 
in i hamnen.
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 p Karlsholmeområdet. 
Här finns Folkets park, 
restaurang, golf, lekplats, 
beachvolley och bad.

Alla de andra 
öarna nås enbart 
med egen båt p Sjömacken har både bensin, diesel, gasol, vatten och latrintömning. Har 

kortautomat och är öppen dygnet runt.

och de två Erikarna hjälpte oss att fixa problemen. Vi pas-
sade på att fråga dem vad som kännetecknar stadens hamn.

– Centralt belägen gästhamn, allting är nära. Här finns 
allt. Vi har även väldigt rena toaletter, blev svaret.

Det var efter denna beskrivning intressant att använda 
servicebyggnaden under vår vistelse i staden. Den är place-
rad centralt på kajen, alldeles bredvid serveringarna. Och 
visst var det rent. Dusch och toaletter är bara tillgängliga 
för båtgäster som erlagt avgift, så allmänheten får gå någon 
annanstans. Föredömligt. D.

Mariestad erbjuder alltså en bra gästhamn centralt i en 
mysig stad. Dessutom omges staden av något annat som är 

intressant för båtägare, nämligen Sveriges största insjöskär-
gård. Strax norr om Mariestad finns öarna Torsö (guden 
Tors ö), Fågelö, Dillö, Brommö och Onsö (guden Odens ö), 
med tillhörande småöar och skär, inklusive ovannämnda ön  
Island. 

Till Torsö, Fågelö och Dillö kan man ta sig med bil via 
Torsöbron, och sedan vidare med färja ända till Brommö. 
Men alla de andra öarna nås enbart med egen båt, och 
det finns flera fina naturhamnar att ta sig till. Till exempel 
Onsö, på vars västsida den vackra naturhamnen Armhålan 
finns. På Brommö finns fler bra möjligheter, exempelvis 
Rövarsand på nordvästudden och Hovdenviken på västsi-
dan, också värda ett besök. Dessutom är det inte långt till 
Djurö skärgård och dess nationalpark, ytterligare en unik 
och vacker plats i Sverige som bara nås med egen båt. 

Men förr eller senare tryter förråden i pentryt, eller så 
lockar inte vädret till att stanna ute längre. Då kan det vara 
trevligt att återvända till ”Vänerns pärla” Mariestad med 
dess gästhamn och närhet till allt en sjöfarare behöver för 
fortsatta äventyr på båtsemestern. 
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UNIK MAHOGNY  RAKET
Artur Wickman var den briljante amatörbåtbyggaren 
som göt blykölar i köksträdgården och månade om 
att barnvagnarna skulle rymmas ombord.
Vi tar en tur med Sofia, hans K-märkta  
mästerverk från 1965.
TEXT MIKAEL MAHLBERG FOTO MAX CARLGREN
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 p Tack vare doghouse blir 
det god ståhöjd vid pentry 
och i salongen.Toröfjärden, Nynäshamn. Plötsligt sliter en 

vindby tag i seglen och vi kränger åt babord. 
Lennart och Irene Hägre skotar vant hem tills 
loggen visar sju knop och skummet fräser om 
den spolformade stäven. I år firar de 42 år 

med kustkryssaren Sofia, som de vårdat, kappseglat och 
uppfostrat en familj i.

Med sina spolformade linjer och speciella överbyggnad 
är Sofia en unik båt, sprungen ur en egensinnig båtbyg
gares penna. Artur Wickman var den självlärde segelbåts
konstruktören som byggde långsmala, originella skärgårds
kryssare hemma på villatomten i Nynäshamn. Efter att ha 
snickrat segelkanoter och mindre skärgårdskryssare byggde 
han på 1960talet Sofia som semesterbåt åt sig och frun 
Hildur. Med en längd om hela 13 meter och ett skyddande 
doghouse skulle båten funka som snabbseglande sommar
stuga på sjön.

Vid sjösättningen fick han hjälp av nyfikna frivilliga 
från den lokala segelklubben att flytta Sofia till vattnet. 
Bland hjälparna fanns den då 19årige Lennart Hägre, som 
med beundran följt Arturs byggen.

– Alla seglare som kunde i Nynäs hjälpte till att baxa ut 
båten, som stack ut från tomten. Jag var ganska ny inom 
segling och seglade kanot och hade förstås sett Arturs 
kanoter, berättar Lennart.

Artur Wickman var vid den här tiden Nynäshamns 
 segelsällskaps stora celebritet. Han var timmermannen och 
uppfinnarjocken som hade helt egna idéer om hur en se

gelbåt skulle se ut. Sammanlagt byggde han sju båtar där 
aerodynamik och komfort stod i fokus. Många snickrades 
i trädgården där Artur göt blykölarna i  grävda  gropar. Segel 
sydde han vid köksbordet och beslagen till riggen smiddes 
av kompisar på Televerksfabriken ett  stenkast bort.

Inspirationen till Sofia kom bland annat från Saabs 
strömlinjeformade bilar. Riggen ritade Artur själv och idé
erna kom från långfärdsbåtar med rullsegel. Det skulle gå 
snabbt men vara bekvämt att segla. Sofia fick därför en 
unik rigg med fockspira i trä, precis som på  segelkanoter. 
På spiran satt en liten rullfock på tio kvadratmeter. Dess

 p Lennart och Irene har ägt, seglat och vårdat Sofia i 42 år. De planerar 
många år till i sin kluriga skärgårdskryssare.

 u Med ett LYS-tal på 1,19 
seglar den 13 meter långa 
Sofia om de flesta båtarna 
på fjärden.
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 p En dieselkamin värmer om höstar och vårar. Familjen Hägre ligger ofta ute 
länge och drar sig inte för regn och rusk.

 p Den låga aktern är inte 
bara vacker, utan också 
 idealisk att dra upp jollen på.

utom fanns ännu en gigantisk, 40 kvadratmeter stor rull-
fock på vajer. Artur kunde därför byta fock från sittbrun-
nen, precis som på en modern cruisingbåt!

På denna tid var Sofia en gigant jämfört med de andra 
klubbmedlemmarnas Neptunkryssare och Folkbåtar, berät-
tar Lennart. Kanske blev den trots finesserna för stor för 
den drygt 60-årige Artur Wickman och hans fru Hildur, 
som efter tio år med Sofia bestämde sig för att sälja och 
bygga en ny, mindre båt. 

Den lycklige köparen blev Lennart, som trånat efter 
 Sofia ända sedan han baxat ut henne ur Arturs trädgård. 
Samtidigt som Lennart skrev på köpehandlingarna åkte 
frun Irene till BB för att föda parets andra son.

– Så det blev dubbel lycka, minns Lennart.

Under vår seglats utanför Torö är det lätt att förstå att 
Lennart och Irene behållit Sofia i 42 år. Sofia är en klurig 
båt med många smarta lösningar. Hon är visserligen bara 
2,65 meter bred, men längden på 13 meter och den ovanliga 
styrhytten gör denna snabba kustkryssare till en skyddad, 
rymlig familjebåt. Under akterdäck ryms två sovande eller 
en barnvagn. Från sittbrunnens mahognybänkar har vi fri 
sikt ned i salongen och fram i förpiken. Lennart har  under 
de 42 åren hunnit med några varsamma förbättringar: ett 
pentry på babordssidan och en toalett under en soffa. En 
kamin värmer styrhytten numera under kyliga höstsegling-
ar. Under sittbrunnen sitter idag Sofias andra inombords-
motor, den första satte Lennart in strax efter köpet. Artur 
Wickman var seglare av den gamla skolan och seglade utan.

 t Sofia har ett negativt 
språng, och är alltså lägre i 
aktern än midskepps.
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Sofias speciella, aerodynamiska utseende kommer av att 
spanten fortsätter upp och också utgör däcksbalkar. Val
däcket, som konstruktionen kallas, är vanlig på Kosterbå
tar men förekommer ytterst sällan på andra båtar. Bygg
metoden kräver skicklighet men ger ett enormt starkt skrov. 

Från sidan ser Sofia nästan ut som en motorbåt. Hon 
är betydligt högre i mitten än i för och akter, vilket beror 
på att Artur Wickman ville ha en praktisk båt med ståhöjd 
under sittbrunnstaket.

De aerodynamiska linjerna minner om 1930-talets 
racer bilar, men så är Sofia också snabb. Wickmans egen

sinniga rigg är modifierad för att kunna bära  spinnacker. I 
halvvind och sjuåtta meter per sekund hjälper den långa 
vattenlinjen Sofia att segla förbi många modernare båtar. 

– Vi kappseglade under några år och vann så lätt att 
LYStalet höjdes. Sista året jag kappseglade låg det på 1,19. 
Då slog vi en Wasa 55 och när de krävde att LYStalet skulle 
höjas igen lade jag av… 

Trots pensioneringen från tävlingarna seglar Artur 
Wickmans 55åriga klenod många sjömil per år. Lennart 
och Irene, deras två barn och barnbarn turas om att familje
segla Sofia i Stockholms skärgård, längs Finland kust och 
utmed svenska kusten. Vintrarna går åt till att vårda den 
vitmålade skönheten, som bor i ett bekvämt båthus på pa
rets tomt. Belöningen är den mässingsskylt vid mastfoten 
som talar om att Sofia numera är Kmärkt av Sjöhistoriska 
museet. Ett erkännande för Lennarts och Irenes slit med 
lackpensel och slipklots, och en morot att fortsätta vårda 
Artur Wickmans mästerverk. 

 p Sofia är byggd av en 
enda stock afrikansk 
mahogny. Tack vare att 
bordläggningen är vitmålad 
har skrovet klarat sig utan 
sprickor.

De aerodynamiska 
linjerna minner om 
1930-talets racerbilar p I förskeppet ryms två kojer. I akterskeppet finns ytterligare två kojer, så 

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

   Tävlingen Best of Boats lanserades 2014 av 17 båtjournalister från 
15 olika länder: De har en lång och bred erfarenhet av båttester och 
de är särskilt intresserade av båtägarnas praktiska behov. Juryn för 
Best of Boats består av dessa yrkesjournalister från olika delar av 
Europa.

©
 C

re
am

ed
ia

B ä s t a  F a m i l j e b å t e n  i  E u r o p a  2 0 1 6

2016

Sarins Båtar Oy Ab, 67900 Kokkola, Finland, info@sargoboats.fi, www.sargoboats.fi

www.gillholmsmarina.sewww.inamarin.se

225x298.indd   1 2017-09-20   15:22:10



45 000 SJÖMILS   UTMANING
Volvo Ocean Race startar i dagarna, i samma 
båtar som förra gången, men med mixade be-
sättningar. Bohusläningen Martin Strömberg 
är ende svensk.
TEXT JOAKIM HERMANSSON FOTO VOLVO OCEAN RACE
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 p Brittiska Dee Caffari blev 2006 första kvinna att segla ensam nonstop i 
västervarv runt jorden. I årets Volvo Ocean Race är hon den enda kvinna som 
skeppar en båt.

Nedräkningen närmar sig slutet för Volvo 
Ocean Race 2017-18, som startar i span-
ska Alicante den 22 oktober. Ett kort ben 
på bara 700 sjömil, ungefär som att köra 
 dubbla varv i ÅF Offshore Race, ska inled-

ningsvis ta de sju deltagande båtarna genom Gibraltar till 
etappmålet i den portugisiska huvudstaden Lissabon. Lika 
kort är tävlingens sista ben, som startar i Göteborg dagen 
före midsommarafton nästa år, passerar en rundningsboj 
utanför danska Århus, och sedan avslutas i holländska 
Haag. 2015 var det istället Göteborg som utgjorde slut-
punkt för den då 39 000 sjömil långa världsomseglingen. 

Då gick göteborgarna man ur huse och arrangörerna kunde 
räkna in 335 000 besökare i Frihamnens regattacenter, plus 
alla de som följde kappseglingen från vattnet. Räkna med 
sprudlande folkfest där även 2018.

I årets race bjuds besättningarna på tre gånger så 
mycket segling i Södra oceanen som i tidigare versioner, 
med det sjunde benet mellan nyzeeländska Auckland och 
Itajai i Brasilien som den ultimata utmaningen. Med 7 600 
sjömil är det inte bara kappseglingens längsta sträcka, utan 
också den i särklass tuffaste  och den som alla vill kunna 
sätta på sitt CV att ha vunnit. Det blir en kamp både mot 
klockan och mot vädersystemen när båtarna jagar söder-
ut för att fånga de mest vindintensiva lågtrycken, som så 
snabbt som möjligt ska föra dem österut och runt Syd-
amerikas mytomspunna sydspets Kap Horn, samtidigt som 
de måste se upp för isberg i dimman. Det är definitivt ett 
prestigefullt race i racet att passera hornet först, och något 
som alla seglare vill uppnå.

Totalt är hela Volvo Ocean Race 45 000 sjömil, fördela-
de på elva ben som ska avverkas innan seglarna kan få pusta 
ut. Dessutom körs lokala race vid varje stopp, som visser-
ligen inte räknas in i slutresultatet, men som på sluttam-
pen kan användas för att särskilja båtar på samma poäng. 
Tävlingsbåtarna är desamma som förra gången, eller rättare 
sagt en blandning av helt genomgångna och uppdatera-
de båtar från förra upplagan, och någon enstaka nybyggd. 
Exakt likvärdiga 65-fots entypsbåtar ska de i alla fall vara.

Någon renodlad tjejbåt, som svenska Team SCA i förra 

 u Martin Strömberg deltar 
i 2017–18 års upplaga 
som vaktkapten på Turn the 
Tide on Plastic, en båt med 
viktigt budskap.
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 p I rutten för 2017–18 
års upplaga av Volvo Ocean 
Race bjuds besättningarna 
på tre gånger så mycket 
segling i Södra oceanen 
som i tidigare versioner av 
racet.

racet, blir det inte 2017–18. Å andra sidan har reglerna för 
hur besättningarna kan sättas samman förnyats, i syfte att 
uppmuntra till mixade besättningar med fler kvinnor om-
bord. ”Straffet” för att köra en båt med enbart män, blir 
att man då får klara sig på sju besättningsmedlemmar. Sju 
män och en eller två kvinnor är också tillåtet, liksom det 
omvända, eller så kör man helt jämställt med lika många 
män som kvinnor, och premieras då med en extra person 
till totalt tio. Flest besättningsmedlemmar kan en ren tjej-
båt ha, med elva seglare, men någon sådan blir det alltså 
inte den här gången.

I brittiska Dee Caffari får vi dock se en mycket rutine-
rad kvinna som skeppare. Hon har bland annat seglat runt 
jorden ensam och utan stopp, åt ”fel” håll, mot strömmar 
och vind. 2006 svarade hon för den bedriften, och var då 
först i världen. Nu leder hon en båt som seglar under FN-
flagg med ett mycket angeläget budskap; Turn the Tide on 
Plastic. Meningen är att kasta ljus på det accelererande pro-
blemet med plastavfall som ansamlas i havet, och det är 
ett syfte som även svenske Martin Strömberg gärna ställer 
upp på:

– Absolut. Allt skräp hamnar ju förr eller senare i havet, 
stannar där och kommer tyvärr att vara där för lång tid 
framöver. Det blir väldigt tydligt när man är mycket ute på 
vattnet, nickar han bekymrat.

Strömberg är uppvuxen på bohuslänska Orust, premiär-
seglade i Volvo Ocean Race på Ericsson 3 2008–09, vann 
med franska Groupama 2011–12 och gick i mål i hemstaden 

Längd 22,14 meter
Bredd 5,6 meter
Djupgående 4,78 meter
Masthöjd 30,3 meter
Deplacement 12 500 kg
Ballasttankar Totalt  
2 700 liter
Storsegel 163 kvm
Fock 133 kvm
Code 0 305 kvm
Gennaker A3 415 kvm
Köl som kan svängas 40 grader 
åt sidan
Dubbla roder
Dubbla centerbord
Motor VP D2 75 hk

BÅTTYPEN – VOLVO OCEAN 65

 p Båtarna av typen Volvo Ocean 65 är snabba och med välutveck-
lade säkerhetssystem, men fortfarande ruggigt blöta att segla i tuffa 
förhållanden.

Göteborg 2015 med kinesiska Dongfeng. Initialt hade han 
också förhoppningar om att kunna mönstra en svensk båt 
till årets race, men får istället göra kappseglingen som en av 
två vaktkaptener under Caffaris befäl. Hans meritförteck-
ning är inte illa för en 35-åring, speciellt inte om man jäm-
för med att Sveriges kanske mest kände havskappseglare, 
framlidne Mange Olsson, faktiskt debuterade runt jorden 
i samma ålder:

– Volvo Ocean Race är havskappseglingens toppevent, 
och betyder för en seglare detsamma som Champions 

 p Ingen har gjort fler Volvo Ocean Race än legendariske holländaren Bouwe 
Bekking, som nu ska ge sig ut på sin åttonde resa. Än har han dock inte 
vunnit racet…
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 League eller VM gör för en fotbollsspelare. Dessutom har 
jag haft förmånen att kunna välja projekt där jag känner 
att jag passar in och kan utvecklas. Den här gången har 
jag en annan position än tidigare, med en mer senior roll, 
förklarar Strömberg.

Det är inte bara stark tävlingsinstinkt och ett stort 
miljö intresse som driver Martin Strömberg att nu göra 

sitt fjärde raka Volvo Ocean Race just på Turn the Tide 
on Plastic. Han brinner också för att få in yngre seglare i 
 sporten, och kommer att ha en coachande roll gentemot de 
många ungdomarna ombord.

– Egentligen har jag gjort det tidigare också, på 
 Groupama, och så coachade jag SCA-tjejerna i början. Det 
är coolt med ungdomar för att de vill så mycket och så 
gärna, det ger mycket energi, konstaterar han och tillägger 
att han också uppskattar tävlingsledningens modernisering 
med mixade besättningar.

– Ja, det är kul att många av dem som seglade på 
SCA-båten får chansen igen. Det är inte lätt att få tag på 
erfarna kvinnliga seglare, så de måste få chansen för att 
bygga erfarenhet. I den här mixade besättningen känner 
jag inga stora skillnader jämfört med hur vi hade jobbat 
annars, men det kanske märks mer om några månader.

Turn the Tide on Plastic kom igång sent och är inte det 
lag som kommer bäst förberett till startlinjen, men Martin 
Strömberg bedömer inte att det behöver vara någon jätte-
nackdel.

– Jag har inte testat att vara sent ute i de tidigare pro-
jekten, och det kommer förstås en del negativt med det. Å 
andra sidan är det samma inlärningskurva som gäller för 
alla, att vi måste lära oss under racet och skapa en atmosfär 
där man kan tillgodogöra sig nya kunskaper, beskriver han, 
och tycker inte det gör något att segla som underdogs.

– Vi kan nog prestera bättre än vad allmänheten förvän-
tar sig, hoppas han avslutningsvis, kastar en blick på klock-
an och gör sig redo att åka till Newcastle för den obligato-
riska säkerhetsutbildningen som alla besättningar måste gå 
igenom. 

AKZONOBEL
Holland
Skeppare Simeon Tienpont, 
Holland

DONGFENG RACE TEAM
Kina
Skeppare Charles Caudrelier, 
Frankrike

MAPFRE
Spanien
Skeppare Xabi Fernández, Spanien

VESTAS 11TH HOUR RACING
USA & Danmark
Skeppare Charlie Enright & Mark 
Towill, USA

SUN HUNG KAI SCALLYWAG
Hongkong
Skeppare David Witt, Australien

TURN THE TIDE ON PLASTIC
Förenta 
Nationerna
Skeppare Dee 
Caffari, Stor-
britannien

TEAM BRUNEL
Holland
Skeppare Bouwe Bekking, Holland

LAGEN I VOLVO OCEAN RACE 2017–2018

 p Rutinerade Martin 
 Strömberg gör 2017–18 
sitt fjärde Volvo Ocean 
Race, men är ensam 
svensk i tävlingen. I hans 
uppdrag ingår att coacha 
de yngre seglarna på båten.
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www.sleipnerab.se

Sleipner är en världsledande tillverkare av bog-
propeller system för fritidsbåtar och kommersi-
ella fartyg. I tillägg producerar Sleipner ankar-
spel, stabilisatorsystem, hydrauliska styrsystem 
och propellerutrustning, samt distribuerar 
många av de mest kända marina internationella 
varumärkena i Sverige och Norge.

Enkel installation - byt bara kontrollpanel och gör dina trimplan automatiska!

ACS R & RP använder den senaste teknologin ombord. Inbyggda sensorer 
mäter avvikningarna i gångläget samt kursändringar med hög precision, 
utan några rörliga delar. Avancerade program lär sig din båts rörelser, något 
som gör att ACS kan installeras på allt från en liten styrpulpetbåt till en stor 
lyxyacht. 

Läs mer på sleipnerab.se

ACS R                                                              
• För hydrauliska och elektriska trimplan
• För alla båttyper
• Trimmar båten i sidled

ACS RP
• För hydrauliska och elektriska trimplan
• Snabbare planing
• För alla båttyper
• Trimmar båten både
   sid- och längdsskepps

ACS automatisk trim!

Wallas 22Dt Dieselvärmare
- endast 0,6 - 0,9Ah strömförbrukning.
Läs mer på sleipnerab.se

har aldrig lämnat 
så mycket värme!
har aldrig lämnat 
så mycket värme!
har aldrig lämnat 
så mycket värme!

11_fp__Sleipner__Wallas_ACS__PB1706.indd   1 04.05.2017   13:37:52



YAMARIN 56 BOW RIDER

Made in 
Finland. www.yamarin.com

Yamarin 56 Bow Rider är en perfekt båt när du ska till sommarstugan, 
på dagsutflykt eller ut och leka med olika vattensporter. 

Den trendigt utformade båten ger en luftig känsla och har gott om 
benutrymme. Den upphöjda bakkanten på vindrutan gör att familj och 
vänner i baksätet får ett behagligt vindskydd. I fören finner man ett 
öppet utrymme med två sittplatser. 



KYL MED LUFT 
ELLER VATTEN

I de flesta moderna fritidsbåtar är kylen  
en självklarhet, men ska aggregatet kylas med 

luft eller med vatten? Båda systemen har  
fördelar och brister.

TEXT JOAKIM HERMANSSON BILDER EMMA GLAUMANN, THERMOPRODUKTER & DOMETIC
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VATTENKYLT 
AGGREGAT
+ Lägre energi
förbrukning

+ Inget fläktljud

+ Låg värmeutveckling 
ombord

+ Installation även i 
trånga oventilerade 
utrymmen

– Högre pris

– Installation med båten 
på land, då det krävs 
bordsgenomföring

– Anod måste kollas och 
bytas

PRISEXEMPEL 

Isotherm Compact 
2051 SP, 11 790 kronor 
(Erlandsons Brygga)

FAKTADagens kräsna fritidsbåtsmänniskor ställer 
högre och högre krav på komfort, och vill 
gärna ha samma bekvämligheter ombord som 
i hemmet. I pentryt är spis med dubbla lågor 
och ugn minimum, gärna kompletterade med 

micro och kaffemaskin. 
Varmt och kallt tryckvatten är inte längre en lyx, och 

rymlig kylförvaring närmast en självklarhet. Oavsett om 
du väljer kylskåp eller kylbox, så behövs ett kylaggregat för 
att tillverka tillräcklig mängd kyla. Vissa nöjer sig med de 
enklaste luftkylda standardaggregaten för omkring 4 000 
kronor, medan andra plussar på funktioner som självpum
pande vattenkylning med avancerad elektronik, och lan
dar på en kanske tre gånger så stor prislapp för den extra 
komforten.

– Har du bränt dig på ett finger någon gång? Brukar du 
då vifta med fingret i luften eller stoppa ned det i vatten 
för att kyla av det? Frågorna är retoriskt ställda av Thermo
produkters Per Henemo, när han ska förklara varför ett 
vatten kylt aggregat är bättre än ett luftkylt. I det vatten
kylda flaggskeppsaggregatet för närmare 12 000 kronor drar 

man nämligen nytta av att en båt ligger i vatten, som näs
tan alltid är kallare än luften i det utrymme där kylkom
pressorn monteras. Åtminstone är vattentemperaturen mer 
konstant än lufttemperaturen.

I en speciell bordsgenomföring, som är så kompakt att 
den kan kombineras med avloppet för diskhon, pulserar 
kylvattnet i små runda kanaler. Det ger en effektivare kyl
ning än i det ofta ganska varma stuvutrymmet där kylkom
pressorn är placerad:

– En båt ligger ju väldigt sällan helt stilla, så systemet 
drar nytta av båtens naturliga rörelser för att vattnet inte 
ska bli stående och värmas upp i kanalerna. Ju rundare 
 botten desto mer rörelse, och därför funkar det bättre på 
snipor och segelbåtar än på planande motorbåtar, förtyd
ligar Per Henemo.

– Nio av tio kylaggregat som vi säljer till varven är vat
tenkylda, och jag rekommenderar alltid det i första hand. 
Här i Norden ger vattenkylda aggregat 15 – 20 procent lägre 
strömförbrukning, men riktigt varma dagar eller på varma
re breddgrader kan luftkylda aggregat dra kopiösa mängder 
ström, kanske 50 procent mer än vattenkylda, säger han.

 u Det vattenkylda kylaggre
gatet är dyrare och kräver en 
bordsgenomföring, men är 
tystare, snålare och kräver inte 
lika stor plats ombord.

 t Bordsgenomföringen i 
det vattenkylda systemet 
innehåller en spiral som kyls 
av genom båtens naturliga 
rörelser. 

 q För säkerhets skull 
förses genomföringen med 
en offeranod.
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Tack vare vattenkylningen sker nästan ingen värmeut-
veckling runt kompressorn, som därför inte är beroende 
av omgivande lufttemperatur, utan kan placeras betydligt 
friare i båten. Bakom en soffa eller under en hylla långt in i 
ett stuvfack går fint, så länge man ändå vid behov kan utfö-
ra kontroller eller service. Anoden på bordsgenomföringen 
kollas med en simtur eller när båten står på land, som med 
övriga anoder ombord. Och genomföringen är tillverkad i 
en legering som motverkar beväxning, så risken är minimal 
att kanalerna sätts igen av det skälet.

– Oftast behöver man inte göra något alls, men att vid 
vinteruppläggningen dra en flaskborste några gånger i hålet 
skadar förstås inte, tipsar Per Henemo.

Kompressorn är densamma, men i det luftkylda aggre-
gatet kyls istället systemet av en fläktkyld kondensor. Ut-
över kompressorns brummande låter även fläkten en del, 
och den fläktkylda kondensorn kräver också  välfungerande 
ventilation för att vara effektiv. Samtidigt kyler fläkten även 
kompressorn. Den är enklare att montera, då det inte be-
hövs någon bordsgenomföring som kräver att båten står på 
land vid installationen, men den allra största fördelen är 

LUFTKYLT  
AGGREGAT
+ Lägre pris

+ Kan installeras även 
när båten ligger i vattnet

– Fläktljud

– Hög värmeutveckling 
ombord

– Högre energi
förbrukning

– Tar mer plats

PRISEXEMPEL 

Isotherm Compact 2001 
K, 3 990 kronor (Erland
sons Brygga)
Dometic Coldmachine 
CU5507, 3 950 kronor 
(SeaSea)

FAKTA ändå priset. Med omkring 4 000 kronor landar den luftkyl-
da varianten på en tredjedel av vad den vattenkylda kostar.

– Med bra ventilation gör en fläktkyld kompressor job-
bet, hävdar Dometics Martin Sandell, som bedömer att det 
mätt i energieffektivitet blir svårt att räkna hem den större 
investeringen i ett vattenkylt aggregat.

Just lägre energiförbrukning är ett argument som förs 
fram av vattenkylningens förespråkare, men det är Sandell 
tveksam till.

– Om det är 20 procent snålare med vattenkylning, så 
spar man två till fyra amperetimmar per dygn. Det skulle 
vara kul att testa, men mig veterligen har det aldrig gjorts 
något oberoende test, säger han.

– I något enstaka fall kan det ha betydelse, men det är 
upp till varje konsument att bedöma. Jag ser fördelen för 
varv som gör nymonteringar, och då inte behöver  lägga 
tankar och tid på god ventilation, men ser man bara till 
att ha god ventilation är skillnaderna försumbara. En 
 kulen höstkväll kan man då njuta av extra värme i ruffen, 
 värme som annars skulle ha gått överbord, avslutar Martin 
 Sandell. 

 p Ett sätt att förenkla luftkylningen genom förbättrad ventilation är en sådan här luftstos, som kan köpas som tillbehör för trånga installationer.

 p Ett fläktkylt kylaggregat tar större plats, låter mer och drar mer ström, 
men är betydligt billigare än det vattenkylda alternativet.

 p Vi ställer allt högre krav på bekvämligheterna ombord, och en väl
fungerande kyl är snarare självklarhet än lyx.
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Egentligen är det ju inte 
så svårt, det vet vi som 
har vanan inne

VÅGA GREPPA RATTEN
Jag körde båt fort häromdagen, jag gör det då 

och då. För mig är 60 knop fort. Det var i 
svenska Marell 900cc, en aluminiumhyttbåt 
med dubbla 400-hästare på akterspegeln och 
hiss till motorn. När det går fort gäller det att 

ha koll på vad som händer både i och omkring båten. I en 
stor hyttbåt är det lätt att bli fartblind, men mycket kan 
hända på kort tid när det går undan.

Sitter du på en vattenskoter i 60 knop är det svårare att 
missa att det går fort. Ögonen går knappt att ha öppna om 
du inte har glasögon som skyddar och regn eller vatten-
stänk sticker som nålar i ansiktet. Det är kul en kort stund, 
tycker jag. Känslan av att hålla motorvägshastighet på en 
liten torped med massor av hästkrafter är hisnande. Men 

i båten gäller alltid att anpassa hastigheten efter rådande 
omständigheter.

Min sambo sa efter att vi åkt båt några gånger: ”Jag vet 
inte hur man kör båt men jag vet hur man lägger till.” Då 
har hon ändå rattat sin pappas gula sportbåt många gånger 
som tonåring, så visst har hon vana. Men hon känner sig 
inte trygg nog att ta ut båten själv, något som vi ska ändra 
på framöver.

Det är många som inte tror sig veta hur man kör båt och 
därför låter bli. Visst är det lite att tänka på och du måste 
känna till hur man navigerar, eftersom det inte finns nå-
gon väg att följa, och du måste veta hur man lägger till och 
förtöjer. Jag tror att anledningen till att många låter bli att 
köra båt är att de inte fått chans att försöka, och upptäcka 
att det faktiskt inte är så svårt.

Frågar du någon som inte vill köra bil svarar de sällan att 
de inte vet hur man gör, för det gör de flesta. Istället är det 
ofta trafiken som skrämmer dem, särskilt upplevs intensiv 
trafik i storstäder som skrämmande för den ovana. Men att 
gasa, svänga och parkera är de flesta inte rädda för.

På sjön är det tvärtom själva framförandet som tveksam-
heten gäller. De flesta verkar inte vara så rädda att krocka 
med en annan båt, fjärdarna är hyfsat tomma och du kan 
oftast välja att köra där det är lugnt med trafik. Istället vet 
man inte hur gasreglaget fungerar eller vad som händer när 
man vrider på ratten eller rorkulten. Eller hur man hissar 
segel för den delen.

Egentligen är det ju inte så svårt, det vet vi som har 
vanan inne. Du hissar storsegel och fock och har koll på 
vinden. Du fäller gasen framåt, trimmar ut när du är i plan 
och gör lagom små utslag med ratten. Sedan tar det tid att 
bli riktigt skicklig, som med allt annat. De flesta kan lära 
sig Blinka lilla stjärna på pianot genom att testa sig fram, 
men steget till scenen i ett konserthus är långt.

Jag önskar att fler kunde tänka likadant med båten. 
Testa att spela lite Blinka lilla stjärna. Ta ratten och styr, 
prova att lägga till vid en lämplig brygga. Du kommer för-
modligen aldrig att behöva ligga i 60 knop i ett vrålande 
fartmonster, men kanske kan du ta ut ungarna i båten och 
köpa glass den där dagen när personen som vanligtvis kör 
inte är hemma. Jag tror att många skulle må bra av det. 
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KCR Dieselboxar

Med en KCR-box får Du
 Mycket god körbarhet
 Enkel och säker montering med få inkopplingsställen
 Anpassad programvara för just din motormodell
 Alltid senaste teknik för optimal funktion
 Går att återställa helt till original

Trygghet med KCR
 KCR:s erfarenhet och kunskap ger Dig en trygg produkt
 Motorgaranti – komplettera för extra skydd
 Full returrätt – Prova i 30 dagar!
 190 auktoriserade svenska återförsäljare
 Teknisk support runt hela landet

Sök återförsäljare på www.kcr.se    mail@kcr.se    0515-801 50

Detta är endast ett urval av produkter till olika bilmodeller, se komplett fordonslista med 4 700 modeller på www.kcr.se.

EXEMPEL ORIGINAL  KCR

Audi A4 2,0 TDI man  150 hk 320 Nm  182 hk 390 Nm
BMW 530d  258 hk 560 Nm 312 hk 680 Nm
KIA Cee´d 1,6 CRDi aut  136 hk 300 Nm 165 hk 370 Nm

EXEMPEL ORIGINAL  KCR

Porsche Cayenne 3,0  262 hk 580 Nm 310 hk 675 Nm
Volvo D4 2,4 AWD  181 hk 420 Nm 215 hk 500 Nm
VW Passat 2,0 TDI DSG  190 hk 400 Nm 225 hk 485 Nm

20 års erfarenhet - Sveriges mest sålda

Vi introducerar nu vår 11:e generation dieselbox för moderna Common rail-motorer, vår bästa produkt någonsin! Vi fortsätter 
leverera prestanda med trygghet samtidigt som bränslebesparingen effektiviseras. Med en KCR-box i din bil får du en perfekt 
balans mellan effekt, ekonomi och körbarhet. Upplev skillnaden du också!

Nu lanserar vi generation 11



SJÄLVKÖRANDE  
BÅTEN ÄR HÄR

Vad är det ni byggt?
Vi har byggt en självkörande autopilot som du kan  montera 
på ett fartyg. Autopiloten, som vi kallar K-mate, kan upp-
täcka hinder, andra båtar och bestämma optimal kurs och 
rutt för att komma fram så energisnålt som möjligt. Just nu 
sitter den på en ribb.

Hur funkar den?
Den använder olika sensorer som radar, lidar (light detec-
tion and ranging, reds anm) ekolod och kameror för att 
upptäcka andra båtar och hinder i vattnet. En dator med 
artificiell intelligens tolkar signalerna och bestämmer bästa 
kursen. Båten kan se en mås på 150 meter, eller känna igen 
kajaker. Systemet kan också upptäcka strömmar.

Är den lika bra som en riktig kapten?
Autonoma fartyg kommer att vara säkrare. Dessutom 
ska autonoma skepp kunna köra mycket snålare genom 
 optimal ruttplanering, vilket är viktigt eftersom världens 
 fartygsflotta svarar för stora utsläpp. 

När kommer det här på fritidsbåtar?
Det dröjer nog några år, men det kommer. För det första är 
teknologin än så länge dyr, för det andra är lagstiftningen 
inte redo. Visserligen är tekniken helt klar för att båten ska 
kunna köra utan människor ombord, men vi kommer ändå 
att segla manuellt år 2018. År 2020 är de norska myndig-
heterna klara med ett nytt regelverk, och då kopplar vi på 
automatiken. Efter det tror jag att du kan köpa liknande 
system till fritidsbåtar.

Men att köra båt är ju krångligt. Är det någon situation 
som även i framtiden kommer att kräva en mänsklig 
 kapten?
Ja, för att underhålla gästerna! Skämt åsido, så behövs be-
sättningar för att evakuera passagerare eller vid tilläggning. 
Och vitsen med att nöjesåka båt är ju att det är roligt – 
även att köra. Så det kommer inte försvinna. 

Nästa år kan du (som är omåttligt rik) 
köpa världens första självkörande  
autopilot från norska Kongsberg. 
Visserligen är prislappen saftig, men 
inom en snar framtid kan även privat - 
personer köpa en helt självkörande båt, 
tror Peter Due, chef för autonoma system  
på Kongsberg.
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För Verkstad, Lager, Lyft, Transport och Materialhantering

Tel. 08-544 403 70, 
www.cowab.se, info@cowab.se

Ny katalog ute nu!

Beställ vår 
360-sidiga katalog!

Sidor.indd   81 2016-07-29   12:42:12



VINN!
UPPBLÅSBAR  

FLYTVÄST FRÅN  
BALTIC

Rätt svar i förra numret var Ilver 22 Junior. 
Det visste Håkan Eklöf i Sundsvall. Grattis!

VINNAREN

KAN DU BÅTEN?  
VINN EN VÄST!
Vet du vad det är för båtmodell på bilden? 
Då kan du vinna en uppblåsbar flytväst  
från Baltic! Mejla ditt svar till 
mikael.mahlberg@egmont.se  
och märk mejlet ”Båtfrågan”. 

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

Malta, Västindien, Thailand, m.m.
Tel: 08-24 90 88  info@sunwavestravel.se
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PURE POWER
0 - 125 CL IN 6 MINUTES

www.moccamaster.com



Så lagar du  
sandwich

FILMEN PRESENTERAS AV 

Polerskolan  
– så uppnår du perfekt glans

FILMEN PRESENTERAS AV 

Artiklar och filmer med 
tusentals tester av segel- 

och motorbåtar
PRESENTERAS AV 

Vinterförvara i sjön  
– tänk på detta

FILMEN PRESENTERAS AV 

Kört sönder propellern  
– så gör du!

FILMEN PRESENTERAS AV 

Båtlivets fem  
viktigaste knopar

FILMEN PRESENTERAS AV 

ETT BÄTTRE 
BÅTLIV

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



MARKNADEN

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

070-712 43 93070-712 43 93

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

www.hensons.se   info@hensons.se

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

Saltsjö-Boo Kummelbergets Industriområde

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

båtmattor samt reparationer, byte av blixtlås, rutor m.m
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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.
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Edith 9 år låter
fantasin flöda:

”I sommar ska min mamma ta ledigt en dag så vi kan åka och bada.”

SWISHA TILL NR: 123 275 8621 PLUSGIRO 90 02 76-7 ELLER BANKGIRO 900-2767. MÄRK INBETALNING MED BTEM.

Magasin_208_278.indd   1 2017-07-11   15:40

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

impregnerar alla typer av båtkapell, förtält och markiser.

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

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

Högsta kvalitet till rimliga priser.

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

BÅTKAPELLTVÄTT!

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

Prisex: 5–10 kvm 1 750:–

KAPELLTVÄTT • IMPREGNERING

NYTILLVERKNING • LAGNING

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

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

Vi söker samarbetspartners. 
Gärna kapellmakare, varv och marinor.
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TESTER
RESMÅL
REPORTAGE

Marell 900cc – svensk 
plåtbåt i 60 knop

Stort test: TG 6.9X,  
Yamarin Cross 60 C,  
Bella 620 C och  
Grisslan 650 AC  
mot varandra

HYTTBÅTAR I  
 TUFF KAMP 9

NOVEMBER

I BUTIK
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MARINE 
LADDARGUIDE

BATTERIKAPACITET

EL
KO

N
SU

M
TI

ON

SMALL
Lanterna, innerbelysning,  

radio, GPS

MEDIUM
SMALL + Kylbox,  

båtvärmare, telefonladdning

LARGE
MEDIUM + TV,  autopilot,  

bogpropeller, dator, 
kylskåp,  ankarspel

EN STÖRRE LADDARE FÖRKORTAR LADDTIDEN



since 1990

kör svenskt !

BOKA EN TYST PROVTUR

Arronets gummiupphängda
hyttbåtar

marinmäklarna ab
hamnen nacka strand
www.marinmaklarna.se  +46 8 466 95 15

marinmaklarna_nackastrand            marinmaklarna ab


