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ASKELADDEN C83

HANSE 548
ZODIAC PRO 7
BENETEAU BARRACUDA 6
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HALLBERG-RASSY 340 NUMMER 4 2018  ÅRGÅNG 57   79:90 KR  89:90 NOK  9 EURO
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ALLA BÅTAR  
GÅR ATT RÄDDA 
Hardanger fartøyvern-
senter fixar vraken

REPORTAGE

SÅ SKA TOPPEN 
PÅ SEGLET SE UT
Vi reder ut skillnaden 
på fathead och pinhead

TEKNIK

LÅNGSMAL & 
VACKER SJÖ
Fryken bjuder på 
överraskningar

RESMÅL

TEST AV 9 BRA 
VINSCH    HANDTAG
Små detaljer gör stor  
skillnad i handtagen

TEKNIK

35
SIDOR TESTADE  

BÅTAR

TEST

TESTANYTEC A23 - FLYGANDE FAMILJEBÅT

FÖR  
NYA
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Kungens Kurva
Vardagar 10-19
Lördagar 10-18
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Vardagar 10-19
Lördagar 10-15
Sön-/Helg 10-14

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

Göteborg
Vardagar 10-18
Lördagar 9-15
Sön-/Helg 10-14

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

Vårpriser 2018
Mässpriser Stockholm 2018
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Solna
Bagartorpsringen Vardagar 9-19 Lördagar 9-15 Söndagar 10-14

Kungens Kurva
Stalandshuset Vardagar 10-19 Lördagar 10-18 Söndagar 11-17

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

Haninge
Yamaha center STHLM Vardagar 10-18 Lördagar 10-15 Söndagar 10-14

Göteborg
Sisjön

 Vardagar 10-19 Lördagar 9-15 Söndagar 10-14

Västervik
Gamla Pappersbruket Vardagar 10-18

Webbshop

www.erlandsonsbrygga.se / 010-722 20 00

SVERIGES MESTAPRISPRESSARE PÅBÅTTILLBEHÖR!

Bryggstege 4-stegVarmgalvaniserat stål, steg av trä. Längd: 1880 mm.  (art.nr 01002) 1.695:-

Vetus bogpropeller  35 kP2 Hk elektrisk bogpropeller för båtar 6,5-10 m. Passar till ø 125 mm tunnel(art.nr 07035) 9.995N

Solarmare Flex EFTE 50WMycket flexibel, tål att böjas ca 20%. Förbättrat skyddsskikt av slitstark 
EFTE-plast. Mått: 560 x 540 mm. (art.nr 06081) 1.495N

6.495:-278:-

1.195:-

1.350:-
7.490:-

1.295:-

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

Septiktankmätare Gobius 1En lättinstallerad nivåvakt som placeras på ut-sidan tanken. Varnar när tanken är på väg att bli full.  Komplett system, allt 
ingår, panel, 1 givare och alla kablar. (art.nr 04439) 1.490NGobius 4 (art.nr 04438) 2.450N 1.950:-

Axiom 7’’ DV inkl givare och sjökortRaymarine Axiom 7 plotter har en Quad-core processor vilket gör att den 
reagerar supersnabbt. Axiom har LightHouse 3, vilket erbjuder en större 
möjlighet att anpassa sin Axiom precis som man vill ha den. I priset ingår 
Sjökort Navionics+ small (art.nr 63693) 10.790D

- Hämta erbjudande på 
webben eller i butik

Axiom 7’’ DV inkl givare och sjökort
Raymarine Axiom 7 plotter har en Quad-core
processor vilket gör att den reagerar super-
snabbt. Axiom har LightHouse 3, vilket erbjuder 
möjlighet att anpassa sin Axiom. I priset ingår 
Sjökort Navionics+ small (art. 63693) 10.790D

Garmin echoMAP 52cv CHIRP
echoMAP 52dv har en 5-tums färgskärm med hög 
kontrast och automatisk justering av bakgrunds-
belysningen. Förberedd för ekolod. Ekolodsgivare 
säljs separat. (art.nr 69628) 5.190D

Garmin echoMAP 72sv CHIRP
echoMAP 72sv har en 7-tums färgskärm med hög 
kontrast och automatisk justering av bakgrunds-
belysningen. Inbyggt ClearVü- och SideVü-ekolod 
som ger de skarpaste bilderna. Ekolodsgivare säljs 
separat.. (art.nr 69629) 8.490D

Axiom 9’’ radarpaket
Raymarine Axiom 9 plotter har en Quad-core processor vilket gör att den reagerar supersnabbt. 
Axiom har LightHouse 3, vilket erbjuder en större möjlighet att anpassa sin Axiom precis som man 
vill ha den. (art.nr 63692) 30.990D

Autopilot EV-200 linjär 
Senaste autopiloten från Raymarine för segel-
båtar. Passar segelbåtar upp till 11 ton. Levereras 
med ACU-200 kursdator, EV-1 kompass, P70S 
kontrollenhet, roderlägesgivare, 
TYP1 linjärdrivenhet och kablage för inkoppling.
(art.nr 05140)  32.990D 28.900:-

Cobra VHF MR HH350
Handhållen VHF från Cobra med 6watt uteffekt. 
Alla internationella kanaler + L1 & L2. Levereras 
med bordsladdare 12&220 volt, bältesclip och 
handlovsrem. (art.nr 04143) 1.490D

Icom VHF IC-M25 bärbar
IC-M25 är en liten och kompakt marinradio 
full med smarta och innovativa lösningar. 
Försedd med Float’n Flash = flyter och blinkar i 
vatten. (art.nr 64090) 1.890N

ICOM VHF IC-M330 fast montage
Fast VHF i ett kompakt utförande som trots sin 
storlek har kraftfull prestanda, DSC klass-D och 
ett intuitivt användargränssnitt som gör använd-
ningen enkel. Vattentät. 
(art.nr 64088) 2.295N

Cobra VHF MR HH-600
Vattentät och flytande handburen 
VHF med inbyggd GPS och DSC. Distress-
knapp. Bluetooth koppling till mobiltelefonen. 
Levereras med: Bordsladdare 12 & 230 Volt, 
bältesclip, handlovsrem (art.nr 04148) 2.790N

Trimplans Auto
Justerar båten till optimalt gångläge. 
Passar alla  elektriska och hydrauliska trimplan.
ACS R   (art.nr 07122) 5.490N
Justerar i sidled
ACS RP   (art.nr 07123) 6.490N 5.790:-
Justerar i sid- och höjdled

Bogpropeller 55 kP.
Elektrisk bogpropeller för båtar 8,5-12,5 m. 
Enkel att installera, låg vikt och dessutom för den 
lite oväsen. Levereras med Säkringshållare och 
säkring. 4,2Hk. Passar tunnel (art. 07047) 
ø 150 mm. (art.nr 07042) 13.990:-

Bogpropeller Side-Power SE40
En mycket kompakt bogpropeller med hög tryck-
kraft och hög energieffektivitet. Lämplig för båtar 
26-34 fot. Tryckkraft 40 kg. 
Passar tunnel (art.nr 16135) ø 125 mm. 
(Art.nr 16126) 9.690N

Bogpropeller Side-Power SE60
En mycket kompakt bogpropeller med hög tryck-
kraft och hög energieffektivitet. Lämplig för båtar 
29-38 fot. Tryckkraft 60 kg. 
Passar tunnel (art.nr 16138) ø 185 mm. 
(Art.nr 161268) 12.690N

Bogpropeller 35 kP
Elektrisk bogpropeller för båtar 6,5-10 m. Enkel 
att installera, låg vikt och dessutom för den lite 
oväsen. Levereras med Säkringshållare och 
säkring. 2Hk. Passar tunnel (art. 07029) 
ø 125 mm. (Art.nr 07035) 9.990N

Baystar Compact
Komplett hydrauliskt styrsystem för motorer 
< 150 Hk. Levereras inkl. pumpcylinder, 2x20’ 
nylonslang, 2 lit olja. (art.nr 96621) 6.190N

Airtronic D2
Dieseldriven luftvärmare för segelbåtar på ca 8 
meter och motorbåtar på ca 6 meter. Levereras 
med kabintermostat, bränslepump, avgasljud-
dämpare och kablage. (art.nr 04394)  13.790N

Airtronic D4
Dieseldriven luftvärmare för segelbåtar på ca 10 
meter och motorbåtar på ca 8 meter. Levereras 
med kabintermostat, bränslepump, avgasljud-
dämpare och kablage. (art.nr 04396) 17.490N

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

LionProtect Gelcoat 250 ml
LionProtect har utvecklat nästa 
generation båtvårdsprodukter 
som ersätter vax och polish. 
Rengör, rubbar, polerar och 
skyddar. 250 ml. (art.nr 22402) 285:-
Gelcoat Sealing 1 lit (22350) 885:- 698:-

Stege Combi
Combi stegen är tillverkad i aluminium. Levereras 
komplett med plattform försedd med halkskydd. 
Längd utfälld: 3,5 m. 
(art.nr 02290) 1.295:-

Målarpall Mått 1,1 x 0,5 m 
(art. nr 02292) 595:-

Polermaskin 1200W
Smidig och lätthanterlig polermaskin. Variabelt 
varvtal 600-3600 rpm. Levereras med ø180 mm 
polertallrik och ø180 mm ullhetta.
(art.nr 20287) 745:-

Polermaskin 1200W
Kraftig och robust polermaskin med variabelt 
varvtal 600-3000 rpm. Polertallrik ø 185 mm. 
Levereras, i väska, med en polerhätta och en 
lammullshätta. (art.nr 20300) 895:-

Abnet rengöringsmedel 1 liter
Ett multieffektivt och funktionellt koncentrerat 
rengöringsmedel. Ingen smuts går säker med 
separationsteknik! (art.nr 09152)  159:-

LEFANT Boat Cleaner
Koncentrerad, Djupverkande, låglöddrande. 
Miljöanpassad, innehåller inga fosfater eller 
lösningsmedel. 1 liter. Högtrycksutrustning kan 
användas. (art.nr 20302) 138:-

NASA Batteriövervakning BM-1
Instrument för övervakning av batteriet. Visar 
laddning, förbrukning, totalförbrukning och batte-
ristatus. Levereras med mätshunt för förbrukning 
samt 5 m kabel. 110x110 mm
(art.nr 05008) 1.890N

LTC Batteriladdare Charge 8A
Intelligent batteriladdare som laddar i 9 steg. 
Detta innebär sparad tid, sparad energi och 
sparade batterier. IP65-klassad. Passar Bly/syra-, 
GEL- samt AGM-batterier. 
(art.nr 10340) 795N

Solarmare Flex ETFE
Portabla marina solcellspaneler för användning på välvda ytor. 
Mycket flexibel, tål att böjas ca 20%. Förbättrat skyddsskikt av 
slitstark ETFE-plast.
50W: 560 x 540 mm  (art.nr 06081) 1.495N 1.295:-
100W: 1070 x 540 mm (art.nr 06083) 2.695N 2.495:-

AquaSmart Light 2,4 Uppblåsbar durk
Lättviktsgummibåt med uppblåsbar durk och köl samt med raka pontoner. Levereras med Bärväska, 
reparationssats, luftpump, åror samt spännband för bränsletank. Aluminiumtoft. ø ponton 350 mm, ø 
ponton: 350 mm. Rek motor: 4 Hk. (art.nr 10482) 6.495:-

 Solcellspanel Vikbar
Högeffektiv, ihopfällbar solcellspanel med 
monokristallina celler. Solcellerna är monterade på kraftigt  
tyg. Levereras med: 2 m fast kablage med fast kontakter till regulator, 3 m förlängningskabel med 
kontakter i båda ändar, 1 m förlängningskabel med kontakt i ena änden och lösa kablar i den andra. 
50W  745 x 655 x 5  (art.nr 05753) 1.995N 1.690:-
10A Regulator Plug in (art.nr 05756) 395:- 295:-
Förlängningskit Plug in (art.nr 05775) 345:- 248:-

HEMPEL 
Hard Racing Copper
Kopparbaserad hård bottenfärg, särskilt lämplig 
för snabbgående båtar. Färg: Vit, Dove white, 
Svart, True Blue, Röd.
0,75 liter (art.nr 21851,-53,-55,-57,-61) 339N
2,5 liter (art.nr 21852,-54,-56,-58,-62) 895N

Nautica Antifouling
Nautica är en effektiv, tunn, hård kopparbaserad 
bottenfärg för bruk på ost- och västkusten. Klarar 
marchfart upp till 50 knop. Färg: Vit, Blå, Mörkblå, 
Grå/svart, Röd, Grön
0,75 lit (art.nr 20350,-52,-54,-56,-63,-65) 299N 
2,5 liter (art.nr 20351,-53,-55,-57,-64) 849N

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

T-Coat
Hår tvåkomponents epoxybaserad underlagsfärg 
för mekanisk rengöring. Ger en hård, blank och 
hal yta. (art.nr 20400) 499N

SIMRAD GO7 XSE plotter/ekolod inkl sjökort & aktergivare
Storsäljande sjökortsplottern från Simrad med 7” multitouchdisplay, ekolod & inbyggt WiFi. Akterspe-
gelsgivare medföljer till ett värde av 1.490:- (000-12728-001) samt ett C-map sjökort medföljer till ett 
värde av 2.490:- (art.nr 63829) 11.490D 

7.490:-

4.990:-3.490:-

1.190:- 1.590:-

1.990:-2.590:-

4.990:-
ACS R

5.390:-

7.990:- 6.495:- 8.690:- 11.690:-

12.890:-
D2

16.490:-
D4

Inkl. avvgasgenomföring och digitalt minireglage

20.990:-

Vattentät &
� yter

238 :-

690:-

548:- 695:-

278:-

444:-
målarpall

945:-
Stege

148:- 99:-

1.790:-

4.995:-
1.295:-

50W

1.690:-
50W

795:-

295:-
0,75 liter299:-

0,75 liter

499:-
0,75 liter. Nettopris

- 4000 kr

7.490:-

inklusive

akterspegelsgivare

och C-map sjökort
akterspegelsgivare

och C-map sjökort
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SVERIGES MESTAPRISPRESSARE PÅBÅTTILLBEHÖR!

Bryggstege 4-stegVarmgalvaniserat stål, steg av trä. Längd: 1880 mm.  (art.nr 01002) 1.695:-

Vetus bogpropeller  35 kP2 Hk elektrisk bogpropeller för båtar 6,5-10 m. Passar till ø 125 mm tunnel(art.nr 07035) 9.995N

Solarmare Flex EFTE 50WMycket flexibel, tål att böjas ca 20%. Förbättrat skyddsskikt av slitstark 
EFTE-plast. Mått: 560 x 540 mm. (art.nr 06081) 1.495N

6.495:-278:-

1.195:-

1.350:-
7.490:-

1.295:-

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

Septiktankmätare Gobius 1En lättinstallerad nivåvakt som placeras på ut-sidan tanken. Varnar när tanken är på väg att bli full.  Komplett system, allt 
ingår, panel, 1 givare och alla kablar. (art.nr 04439) 1.490NGobius 4 (art.nr 04438) 2.450N 1.950:-

Axiom 7’’ DV inkl givare och sjökortRaymarine Axiom 7 plotter har en Quad-core processor vilket gör att den 
reagerar supersnabbt. Axiom har LightHouse 3, vilket erbjuder en större 
möjlighet att anpassa sin Axiom precis som man vill ha den. I priset ingår 
Sjökort Navionics+ small (art.nr 63693) 10.790D

- Hämta erbjudande på 
webben eller i butik

Axiom 7’’ DV inkl givare och sjökort
Raymarine Axiom 7 plotter har en Quad-core
processor vilket gör att den reagerar super-
snabbt. Axiom har LightHouse 3, vilket erbjuder 
möjlighet att anpassa sin Axiom. I priset ingår 
Sjökort Navionics+ small (art. 63693) 10.790D

Garmin echoMAP 52cv CHIRP
echoMAP 52dv har en 5-tums färgskärm med hög 
kontrast och automatisk justering av bakgrunds-
belysningen. Förberedd för ekolod. Ekolodsgivare 
säljs separat. (art.nr 69628) 5.190D

Garmin echoMAP 72sv CHIRP
echoMAP 72sv har en 7-tums färgskärm med hög 
kontrast och automatisk justering av bakgrunds-
belysningen. Inbyggt ClearVü- och SideVü-ekolod 
som ger de skarpaste bilderna. Ekolodsgivare säljs 
separat.. (art.nr 69629) 8.490D

Axiom 9’’ radarpaket
Raymarine Axiom 9 plotter har en Quad-core processor vilket gör att den reagerar supersnabbt. 
Axiom har LightHouse 3, vilket erbjuder en större möjlighet att anpassa sin Axiom precis som man 
vill ha den. (art.nr 63692) 30.990D

Autopilot EV-200 linjär 
Senaste autopiloten från Raymarine för segel-
båtar. Passar segelbåtar upp till 11 ton. Levereras 
med ACU-200 kursdator, EV-1 kompass, P70S 
kontrollenhet, roderlägesgivare, 
TYP1 linjärdrivenhet och kablage för inkoppling.
(art.nr 05140)  32.990D 28.900:-

Cobra VHF MR HH350
Handhållen VHF från Cobra med 6watt uteffekt. 
Alla internationella kanaler + L1 & L2. Levereras 
med bordsladdare 12&220 volt, bältesclip och 
handlovsrem. (art.nr 04143) 1.490D

Icom VHF IC-M25 bärbar
IC-M25 är en liten och kompakt marinradio 
full med smarta och innovativa lösningar. 
Försedd med Float’n Flash = flyter och blinkar i 
vatten. (art.nr 64090) 1.890N

ICOM VHF IC-M330 fast montage
Fast VHF i ett kompakt utförande som trots sin 
storlek har kraftfull prestanda, DSC klass-D och 
ett intuitivt användargränssnitt som gör använd-
ningen enkel. Vattentät. 
(art.nr 64088) 2.295N

Cobra VHF MR HH-600
Vattentät och flytande handburen 
VHF med inbyggd GPS och DSC. Distress-
knapp. Bluetooth koppling till mobiltelefonen. 
Levereras med: Bordsladdare 12 & 230 Volt, 
bältesclip, handlovsrem (art.nr 04148) 2.790N

Trimplans Auto
Justerar båten till optimalt gångläge. 
Passar alla  elektriska och hydrauliska trimplan.
ACS R   (art.nr 07122) 5.490N
Justerar i sidled
ACS RP   (art.nr 07123) 6.490N 5.790:-
Justerar i sid- och höjdled

Bogpropeller 55 kP.
Elektrisk bogpropeller för båtar 8,5-12,5 m. 
Enkel att installera, låg vikt och dessutom för den 
lite oväsen. Levereras med Säkringshållare och 
säkring. 4,2Hk. Passar tunnel (art. 07047) 
ø 150 mm. (art.nr 07042) 13.990:-

Bogpropeller Side-Power SE40
En mycket kompakt bogpropeller med hög tryck-
kraft och hög energieffektivitet. Lämplig för båtar 
26-34 fot. Tryckkraft 40 kg. 
Passar tunnel (art.nr 16135) ø 125 mm. 
(Art.nr 16126) 9.690N

Bogpropeller Side-Power SE60
En mycket kompakt bogpropeller med hög tryck-
kraft och hög energieffektivitet. Lämplig för båtar 
29-38 fot. Tryckkraft 60 kg. 
Passar tunnel (art.nr 16138) ø 185 mm. 
(Art.nr 161268) 12.690N

Bogpropeller 35 kP
Elektrisk bogpropeller för båtar 6,5-10 m. Enkel 
att installera, låg vikt och dessutom för den lite 
oväsen. Levereras med Säkringshållare och 
säkring. 2Hk. Passar tunnel (art. 07029) 
ø 125 mm. (Art.nr 07035) 9.990N

Baystar Compact
Komplett hydrauliskt styrsystem för motorer 
< 150 Hk. Levereras inkl. pumpcylinder, 2x20’ 
nylonslang, 2 lit olja. (art.nr 96621) 6.190N

Airtronic D2
Dieseldriven luftvärmare för segelbåtar på ca 8 
meter och motorbåtar på ca 6 meter. Levereras 
med kabintermostat, bränslepump, avgasljud-
dämpare och kablage. (art.nr 04394)  13.790N

Airtronic D4
Dieseldriven luftvärmare för segelbåtar på ca 10 
meter och motorbåtar på ca 8 meter. Levereras 
med kabintermostat, bränslepump, avgasljud-
dämpare och kablage. (art.nr 04396) 17.490N

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

LionProtect Gelcoat 250 ml
LionProtect har utvecklat nästa 
generation båtvårdsprodukter 
som ersätter vax och polish. 
Rengör, rubbar, polerar och 
skyddar. 250 ml. (art.nr 22402) 285:-
Gelcoat Sealing 1 lit (22350) 885:- 698:-

Stege Combi
Combi stegen är tillverkad i aluminium. Levereras 
komplett med plattform försedd med halkskydd. 
Längd utfälld: 3,5 m. 
(art.nr 02290) 1.295:-

Målarpall Mått 1,1 x 0,5 m 
(art. nr 02292) 595:-

Polermaskin 1200W
Smidig och lätthanterlig polermaskin. Variabelt 
varvtal 600-3600 rpm. Levereras med ø180 mm 
polertallrik och ø180 mm ullhetta.
(art.nr 20287) 745:-

Polermaskin 1200W
Kraftig och robust polermaskin med variabelt 
varvtal 600-3000 rpm. Polertallrik ø 185 mm. 
Levereras, i väska, med en polerhätta och en 
lammullshätta. (art.nr 20300) 895:-

Abnet rengöringsmedel 1 liter
Ett multieffektivt och funktionellt koncentrerat 
rengöringsmedel. Ingen smuts går säker med 
separationsteknik! (art.nr 09152)  159:-

LEFANT Boat Cleaner
Koncentrerad, Djupverkande, låglöddrande. 
Miljöanpassad, innehåller inga fosfater eller 
lösningsmedel. 1 liter. Högtrycksutrustning kan 
användas. (art.nr 20302) 138:-

NASA Batteriövervakning BM-1
Instrument för övervakning av batteriet. Visar 
laddning, förbrukning, totalförbrukning och batte-
ristatus. Levereras med mätshunt för förbrukning 
samt 5 m kabel. 110x110 mm
(art.nr 05008) 1.890N

LTC Batteriladdare Charge 8A
Intelligent batteriladdare som laddar i 9 steg. 
Detta innebär sparad tid, sparad energi och 
sparade batterier. IP65-klassad. Passar Bly/syra-, 
GEL- samt AGM-batterier. 
(art.nr 10340) 795N

Solarmare Flex ETFE
Portabla marina solcellspaneler för användning på välvda ytor. 
Mycket flexibel, tål att böjas ca 20%. Förbättrat skyddsskikt av 
slitstark ETFE-plast.
50W: 560 x 540 mm  (art.nr 06081) 1.495N 1.295:-
100W: 1070 x 540 mm (art.nr 06083) 2.695N 2.495:-

AquaSmart Light 2,4 Uppblåsbar durk
Lättviktsgummibåt med uppblåsbar durk och köl samt med raka pontoner. Levereras med Bärväska, 
reparationssats, luftpump, åror samt spännband för bränsletank. Aluminiumtoft. ø ponton 350 mm, ø 
ponton: 350 mm. Rek motor: 4 Hk. (art.nr 10482) 6.495:-

 Solcellspanel Vikbar
Högeffektiv, ihopfällbar solcellspanel med 
monokristallina celler. Solcellerna är monterade på kraftigt  
tyg. Levereras med: 2 m fast kablage med fast kontakter till regulator, 3 m förlängningskabel med 
kontakter i båda ändar, 1 m förlängningskabel med kontakt i ena änden och lösa kablar i den andra. 
50W  745 x 655 x 5  (art.nr 05753) 1.995N 1.690:-
10A Regulator Plug in (art.nr 05756) 395:- 295:-
Förlängningskit Plug in (art.nr 05775) 345:- 248:-

HEMPEL 
Hard Racing Copper
Kopparbaserad hård bottenfärg, särskilt lämplig 
för snabbgående båtar. Färg: Vit, Dove white, 
Svart, True Blue, Röd.
0,75 liter (art.nr 21851,-53,-55,-57,-61) 339N
2,5 liter (art.nr 21852,-54,-56,-58,-62) 895N

Nautica Antifouling
Nautica är en effektiv, tunn, hård kopparbaserad 
bottenfärg för bruk på ost- och västkusten. Klarar 
marchfart upp till 50 knop. Färg: Vit, Blå, Mörkblå, 
Grå/svart, Röd, Grön
0,75 lit (art.nr 20350,-52,-54,-56,-63,-65) 299N 
2,5 liter (art.nr 20351,-53,-55,-57,-64) 849N

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

T-Coat
Hår tvåkomponents epoxybaserad underlagsfärg 
för mekanisk rengöring. Ger en hård, blank och 
hal yta. (art.nr 20400) 499N

SIMRAD GO7 XSE plotter/ekolod inkl sjökort & aktergivare
Storsäljande sjökortsplottern från Simrad med 7” multitouchdisplay, ekolod & inbyggt WiFi. Akterspe-
gelsgivare medföljer till ett värde av 1.490:- (000-12728-001) samt ett C-map sjökort medföljer till ett 
värde av 2.490:- (art.nr 63829) 11.490D 
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JUST GO.
Go With Confi dence

Ta kontrollen med en mycket ljusstark pekskärm och upptäck det 
ultimata allt i ett systemet för fi ske, båtturer och vattensporter. 
Upplev ännu bättre kontroll med nya GO12, stor 12 tums skärm och 
stöd för radar.

Vart du än åker, koppla av och njut av dagen med den lättanvända 
sjökortsplottern Simrad GO-serien.

Ta kontrollen med en mycket ljusstark pekskärm och upptäck det 
ultimata allt i ett systemet för fi ske, båtturer och vattensporter. 

Vart du än åker, koppla av och njut av dagen med den lättanvända 
sjökortsplottern Simrad GO-serien.
Vart du än åker, koppla av och njut av dagen med den lättanvända Vart du än åker, koppla av och njut av dagen med den lättanvända 

 Autopilotstyrning

 Inbyggd GPS på 10 Hz

 Radarkompatibel (exklusive GO5)

 Inbyggt Wi-Fi

 NMEA 2000®-motorgränssnitt

 Förberedd för SonicHub®2
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*Regler och villkor gäller
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OTILLGÄNGLIGT & ENKELTVAD TAR DU MED DIG UT TILL 
SJÖSS I SOMMAR?
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Sambon, barnen och 
badleksaker. Och en drönare 
att filma med, teknikfjant 
som jag är.

Utöver barnen och hunden, 
sunt förnuft och fram-
tidsoptimism, surfbräda, 
wakeboard, god mat och P1.

Batterier. Helst i en elbåt, 
men annars ett bärbart 
litiumjonpack som kan driva 
Netflixdatorn.

Bensin. Sen ska jag också 
lära mig att segla, så en 
segelbåt med tillhörande 
sjöduglig kapten.

Jag susade runt i båt och bil runt Bergen och 
till Hardanger i Norge för att göra test och re
portage till detta nummer. Det var sent i mars 
och veckan innan påsk, och norrmännen vi
sade sig hålla hårt på sin påskledighet. Därför 

hade vi sällskap av både äldre par i hyttbåtar och  ungdomar 
på vattenskotrar när vi testade nya Askeladden C83. Vatten
temperaturen låg på fyra grader och det var ungefär det 
dubbla i luften. Men i rejäla kläder trotsade de kylan för att 
ge sig ut till sina stugor kring de vackra fjordarna. Det var 
en skön syn för en stockholmare som lämnat en obehagligt 
infrusen huvudstad.

Nästa dag kastade vi oss in i en eldriven bil och kör
de ett par timmar till Hardanger. Genom galna tunnlar 
och ganska usla vägar tog vi oss genom områden som i 
 princip inte gick att passera innan det byggts allmänna väg
ar.  Åtminstone inte på land.

Här har båtarna istället varit räddningen. Fjordarna har 
knutit ihop inland och kust på ett häpnadsväckande sätt. 
Utanför Bergen såg vi små stugor där man kunde  övernatta 
när man rodde med fiskfångster in till stan. Och när vi 
kom till Norheimsund efter ett par timmars bilkörning var 
vi bara halvvägs in i Hardangerfjorden. Den är 18 mil lång 
och är världens fjärde längsta fjord. Utanför Norheimsund 
är den dessutom 850 meter djup. Det sanslösa landskapet 
med vatten långt in bland bergen har gjort det möjligt för 
människor att bosätta sig i områden som annars varit helt 
otillgängliga.

Och just detta är charmen med sjöar och hav. Har du 
en båt kan du ta dig till omöjliga platser. Det kan vara att 
som barn ta sig till närmsta ö och hitta en rostig fällkniv 
under en sten. Eller att sova en natt mot en klippa, med 
bara hav och sten som granne. Lyckan behöver inte vara 
mer  spektakulär än så. 
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Denna tidnings utlåning 
eller kopiering i förvärvssyfte 
förbjudes.Citera oss gärna men 
ange källan. 
Vid beställning av tidning eller 
annan produkt från Egmont, 
samt tävlingsdeltagande, god-
känner jag att mina personupp-
gifter, inklusive e-postadress, 
mobiltelefonnummer och övriga 
digitala adresser, får lagras och 
användas inom Egmontkoncer-
nen för fakturering, leverans, 
information, marknadsföring, 
digitala tjänster, analys, statistik 
och profilering. Uppdatering av 
personuppgifter mot personupp-
giftsregister, exempelvis SPAR, 
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om min användning av digitala 
tjänster inhämtas med bl.a. 
cookies. Jag kan även få 
erbjudanden från Egmonts sam-
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gifter är dels fullföljande av avtal 
och dels Egmonts berättigade 
intresse. Vill du rätta, radera, 
begränsa användningen av eller 
invända mot användningen av 
dina personuppgifter kan du 
göra det genom att skicka brev 
till Personuppgiftsansvarig, 
Egmont Publishing AB,  
205 07 Malmö. 
Självklart ser vi helst att du först 
kontaktar oss om du har klago-
mål, men om du anser att vi 
inte har gjort tillräckligt kan du 
även kontakta Datainspektionen, 
Box 8114, 104 20 Stockholm, 
epost datainspektionen@
datainspektionen.se.
För fullständiga villkor se  
www.dintidning.se/villkor.

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

hempelyacht.se
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Silver köper Yamarins glasfibermodeller

O tto Brandt Oy, där Silver ingår, köper modellerna av Konekeso, 
Yamarins tidigare ägare. Det rör sig om fyra olika modeller på tre 

skrov, 81 DC, 64 DC, 64 BR och 66 DC.
Båtarna är ritade av norska Eker Design och har skrov ritade 

av svenska Petestep. Men bara den största modellen 81 DC hann 
 lanseras som en Yamarin innan märket såldes till Yamaha, som inte 
ville betala för den nya glasfiberflottan.

Nu blir det istället Silver som tar över modellerna.

Att en av Finlands äldsta aluminiumbåtsbyggare plötsligt byter fot 
och ger sig på plastbåtar kommenterar Silvers Markku Hämäläinen 
så här:

– Marknaden vill ha det. Även om aluminium är stort i Norden, är 
det glasfiber som gäller i resten av Europa.

De nya modellerna ska säljas under märket Silver Z och lanseras 
med start under sensommaren 2018. De ursprungliga modellerna för 
Yamarin var futuristiska och fick en del kritik för sin, enligt många, 
rymdskeppslika formgivning, något Silver nu vill tona ned med 
bland annat en ny rutram och förändringar på däck, säger Markku 
 Hämäläinen.

Något som behålls är de goda sjöegenskaperna hos den första 
modellen som tidigare hette Yamarin 81 DC men nu kommer att heta 
Silver Z1. Båtnytt provkörde 81 DC vid lanseringen och konstaterade 
då att båten går torrt, mjukt och högt.

Det blir också denna helt färdiga båt som lanseras först i Silver 
Z-serien, troligen redan i sommar. De ofärdiga modellerna 64 DC/BR 
och 66 DC kommer troligen också att få Petestep-skrov och lanseras 
2019.

Till skillnad från övriga Silver-modeller, som i Finland har Honda- 
motorer, kommer Silver Z-båtarna att ha öppna akterspeglar. Anled-
ningen är att Honda saknar 300- och 350-hästare att hänga på den 
över åtta meter långa flaggskeppsmodellen.

Samtidigt som Silvers uppköp blev officiellt, går rykten om att 
Yamarin förbereder en helt ny, egen glasfiberbåtssatsning. Det är 
alltså fullt möjligt att Yamarins gamla modeller får möta de nya på 
marknaden i en snar framtid…

Silver köper Yamarins nedlagda daycruiserserie. 
Det innebär att de futuristiska, Bård Eker-ritade 
modellerna som legat i malpåse nu får en chans 
på marknaden.

12 4 2018
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S andström 625 CC är en ny hyttbåt 
från familjeföretaget i Norrlångträsk. 

Det unika med modellen är att det finns 
fasta sovplatser under däcket, något 
som 625:an lär vara ensam om i dagens 
hyttbåtslandskap.

Själva hytten rymmer fyra till fem 
personer och är utrustad med en liten 
vask under stolen. 

En rejäl taklucka ser till att ljuset når 
in under soliga dagar. Däcket når man 
via en liten trappa i hytten.

Skrovet kommer från den äldre 
modellen 620 CC, är relativt plattbottnat 
och klarar sig med en mindre motor, 
115 hästkrafter räcker och ger 34 knop 
på topp. Med en 115-hästare är priset 
386 000 kronor.

Hyttbåt för övernattning

P å båtmässan Allt för Sjön i Stockholm 
hade Nimbus T9 premiär. T står för 

Tender, vilket innebär en öppen båt med 
gott om soffor och sittplatser. Skrovet 
delar modellen med den daycruiserlik-
nande W9, som lanserades i Düsseldorf.

Även om layouten och tanken 
påminner om Nimbus äldre Nova-serie, 
som T9 ersätter, är ambitionen större 

än så. För att den nya satsningen ska 
bli lönsam räcker inte bara de svenska 
kusterna. 

Nimbus hoppas på Medelhavet, 
och därför kan båten förses med en 
T-top, alltså ett rejält soltak. När det 
gäller motorer siktar Nimbus brett, T9 
kan förses med både utombordare och 
inombordare.

Öppet från Nimbus
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HÄLSNINGAR FRÅN SMÅLANDSOMMAREN ÄR HÄR!

www.mercury.se

Alternativ med Yamaha 40 hk. Kampanjpris 169 400 kr. 
Ord pris 188 100 kr. Läs mer på www.linder.se 
och  www.mercury.se

*Båt inkl. GPS, givarfäste och givare monterad och klar med Mercury 50 hk (F50ELPT EFI) inkl. godkänd startspärr. Ordinarie 
pris 194 400 kr. Alternativ med Mercury 40 hk (F40ELPT EFI) inkl. godkänd startspärr. Alla priser är inkl. moms. Gäller t o m augusti 
2018. Med reservation för mellanförsäljning. Securmark stöldmärkning ingår.

BESTÄLL DIN ARKIP 460 INKL GARMIN GPSMAP 722XS MED 
MERCURY 50 HK FYRTAKTSMOTOR. KAMPANJPRIS 175 300 KR*.

Båtnytt_ BN1804_195x128.indd   1 2018-03-26   19:28

Ny svensk elbåt
X  Shore eElectric 8000 Smögen Edition är ett svenskt 

nytillskott på elbåtsmarknaden med en skandinavisk 
design präglad av rena, enkla och funktionella former. 
Bakom satsningen ligger entreprenören Konrad Berg-
ström. X Shore har en botten signerad Glenn Karlsson. 
Han har över 30 års erfarenhet av båtbyggande och 
har även tävlat och vunnit med egendesignade båtar. 
X Shore ska ha ett lättdrivet skrov med luftsmord 
stegbotten. I kombination med två propellertunnlar ska 
båten glida fram över vattnet med en toppfart över 25 
knop. Som för alla dagens elbåtar gäller att ju lång-
sammare hastighet du håller, desto längre tid kan du 

köra. I maxfarten ska batterierna räcka 40 distans. Drar 
du däremot av på gasen och nöjer dig med 10 knop 
kan du köra upp till 80 nautiska mil. För framdriften 
står ett drivsystem med dubbla Torqeedo Deep Blue 
80i 1800 inombordsmotorer, och dubbla batterier. Varje 
motor levererar 80 hästkrafter. Batterierna kommer 
från BMW och har ett vattenkylningssystem som ska 
ge längre livslängd. X Shore har fått öppna ytor för att 
underlätta lastning. Fören är trubbig och gummiklädd 
för att förenkla angöring, samt en integrerad trappa för 
på- och avstigning. De många och stora träytorna ger 
båten ett klassiskt stuk.
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Enklare, säkrare och bekvämare båtliv

Butiker: Prästkragens Väg 20, Saltsjö-Boo  ·  Sisjövägen 45, Askim
Handla dygnet runt: www.benns.se

STORSÄLJARE!

För dagsaktuella kampanjpriser
se www.benns.se

Crew midlayer 
Vattenavvisande och vindtät jacka med 
andasfunktion. Perfekt allroundjacka! 

Admiral PRO

Deckvest LITE +
En smidig avskalad räddningsväst med inbyggd
 sele. Lätt att ställa om mellan olika användare.

Deckvest LITE
Ultralätt och kompakt väst med rent utseende.

 Passar alla seglings- och motorbåtsentusiaster.  

Elvinschar
EVO electric självskotande vinschar aktiveras genom en knapptryckning. Tyst drift. Kan ställas 

om till manuell. Lätt att installera. Levereras komplett med vinsch, motor,
 styrenhet/kontaktor, säkring och strömbrytare. 12V

Kärna i 100% Dyneema SK78 
med ett splitsat öga

8mm/30m 1395:- 1995:- 
10mm/40m 2395:- 2995:- 
12mm/50m 4295:- 4995:- 

8 mm/30 m

Storskotstalja
Storskotstaljor med spärrfunktion som är 

urkopplingsbar. Kullagrade block. 10 mm lina.

På köpet!
Återuppladdningskit

värde 495:-

40 AEST 26285:- Artnr. 1111101
40 CEST  28210:- Artnr. 1111100
45 AEST  28865:- Artnr. 1111107
45 CEST  31495:- Artnr. 1111106
50 AEST  36350:- Artnr. 1111112
50 CEST  41650:- Artnr. 1111111

Pressokanna 
Funktionell och klassisk kanna med inbyggd

 pressfunktion. Rymmer 8 koppar.

Finns i 
färgerna:
Svart, röd 
& blå

1295:-
Ord 1995:-

1695:-
Ord 1855:-

1495:-
Ord 1695:-

4:1, 17 m lina  3145:- 3615:- 
6:1, 25 m lina  4595:- 5485:- 
4/8:1, 40 m lina 7695:- 8995:- 

1295:-
Ord 1595:-

359:-
Ord 599:-

M ed RoyPow R600 kan du ladda 
mobiltelefon, dator eller till och med 

köra en vanlig brödrost. Denna smarta 
bärbara strömförsörjare består av ett 
litiumjonbatteri i en vattenskyddad låda. 
IP66-klassningen innebär att lådan 
klarar ett lättare sommarregn och den 
5 kilo tunga boxen är därför perfekt i en 
mindre segel- eller motorbåt.

Den smartaste funktionen är att R600 
är försedd med inverter och 220-volts-
uttag och därför kan ladda vanliga appa-
rater som dator och mobiltelefon, men 
också driva en tv eller kylskåp. Batteriet 
på 600 Wh ska enligt uppgift klara att 
driva ett litet kylskåp i tio timmar! R600 
kostar cirka 6 500 kronor.

superx.se

Vattentät elförsörjning  
i båten

B ella är den senaste plastbåtstillverka-
ren som satsar på en aluminiumbåts-

linje. Bella Falcon BR5 är den senaste 
och minsta modellen, som delvis bygger 
på plastmodellen Bella 500 BR.

Falcon BR5 må vara liten men är 
bekväm för storleken. I förskeppet går 

det att bädda upp en liten soldyna, 
och i aktern en större. Det gör BR5 till 
en mysig båt när du vill ligga still på 
 fjärden. Motorn är antingen en 60 eller 
80 hästars Mercury, vilket ger en topp-
fart på över 30 knop. Priset är 266 000 
kronor med en 60-hästare.

Bekväm plåtminsting
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ord.pris 20.800:- 

 

Priserna gäller för nybeställningar fram till 30/4 2018 

Premium båttrailer REG750D, obromsad. 
Lastvikt 575kg, för båtar mellan 4-5,3 meter. 

18720:- inkl.moms, ord.pris 20.800:- 

NYHET 2018 

Förenklad båthantering med 
uppfällbara baklyktor 

Hämtpriser direkt från fabrik—inga mellanhänder! 
www.balstaslapet.se  0171-46 80 50  info@balstaslapet.se  

Från 14.580:- inkl.moms, ord.pris 16200:-  

Båtslipen kan användas året runt, båten står säkert och 
vinschas enkelt i och ur vattnet vid användning. För båtar 
upp till 2000kg. Frakt till hela Sveriges fastland för 1680:-. 

Ö regrundsvarvet Viggo har gjort sig kända 
för snabba, lättdrivna och vågklyvande 

aluminiumbåtar. Nu kommer varvet med en 
riktig värsting: nya C10 är en drygt tio meter 
lång och 2,9 meter bred hyttbåt som precis 
som företagets mindre X8 ska kunna klara 
sig med en enda motor, till skillnad från kon-
kurrerande modeller från Anytec och Marell 
som kräver två snurror.

– De kunder som vill ska kunna köra med 
en motor och ändå nå en toppfart på drygt 
50 knop, säger vd Stig Andersson.

Det förutsätter dock att utombordarut-
vecklingen går framåt. Det har ryktats om att 
Mercury ska släppa en 500-hästare, men än 
så länge är inget bekräftat. Därför kan C10 
också bestyckas med två motorer. Det nume-
ra Volvo Penta-ägda företaget Seven Marines 
627-hästare är förstås också ett alternativ, så 
fort motorerna kommer till Sverige.

Men även om C10 blir en lång båt, 
kommer den fortfarande att vara en renodlad 
transportbåt, säger Stig Andersson. Det 
kommer varken finnas fasta kojer, pentry eller 
separat toalett ombord. Den tänkta kunden 
vill ha båten för att pendla i våra skärgårdar.

Vad priset blir är i skrivande stund 
oklart, men givetvis betydligt mer än den 
dryga miljonen som den mindre X8 kostar. 
 Lanseringen sker i maj 2019.

NY VÄRSTING FRÅN VIGGO

 p Bilden visar storleksskillnaden mellan C10 (överst) och de mindre åttametersmodellerna C8 och X8.
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Kanholmsfjärdens Marina på Värmdö är en komplett marina 
med inriktning mot sportfiskebåtar. 

Här har vi en fullservicemarina som kan utföra alla vanligt 
förekommande arbeten på motorbåtar. 

Kanholmsfjärdens Marina är auktoriserad serviceverkstad, 
installatör och återförsäljare av Mercury, Honda, Motorguide, 
Lowrance, Simrad, Raymarine, Garmin, Minn Kota, Hummin-
bird och Webasto samt hela Attwoods marina produktsortiment 
och hela Comstedts produktsortiment. Vi är den enda autoris-
erade serviceverkstaden för Motorguide elmotorer i hela mel-
lansverige.

Vi strävar alltid efter att försöka skräddarsy lösningar för 
våra kunders sportfiskebåtar vad gäller både framdrivning, 
marinelektonik och komfortproduker. Alla har unika behov 
och vi finns där för att tillgodose att du får den bästa lösningen 
för just din båt.

Pelle Parszyk som arbetar med sportfiskebåtar på marinan 
förklarar närmare.

Som medlem i Sportfiskarna får du 10 % rabatt på arbete, ser-
vice och produktsortiment mot uppvisande av medlemskort.

Vad är det som skiljer 
Kanholmsfjärdens Marina från andra marinor?
Vi kan sportfiskebåtar.

Vi som arbetar här är själva seriösa sportfiskare med olika in-
riktning på vårt fiske. Spelar ingen roll om det är gädda, havsöring 
eller laxtrolling, det finns alltid någon här som har kunskapen 
och erfarenheten av att rigga och anpassa båtar efter varje inrik-
tning i fisket. Sen skall det också tilläggas att vi är certifierade på 
installation och service på alla produkter vi säljer. Vilket kanske 
inte är så vanligt inom sportfiskesegmentet. Köper du t.ex en Mo-
torguide av oss kan vi serva och garantiregistrera den. Det kan 
tex inte din fiskebutik göra.

Sammanfattningsvis kan man säga att vårt varv på mari-
nan är det enda varvet som har en inriktning mot sportfiske 
i Stockholmsområdet. (Vi utför dock service och reparation åt 
alla som har en Motorguide och kan hjälpa dig att garantireg-
istrera den mot uppvisande av kvittot från där du köpte den.)

Läs mer om vad Kanholmsfjärdens Marina kan erbjuda dig 
som sportfiskare på: www.kanholmsfjardensmarina.se

Vilken tror du är nästa stora trend  
bland sportfiskebåtar?
Vi arbetar med båtar som går i skärgården både inom och 
utomskärs och på större sjöar. Där ser vi att det börjar bli mer 
och mer båtar som skall klara både sjö och väder. Det har un-
der några år nu varit en trend med Flats-Boats eller bassbåtar 
och där ser vi nu att man byter till båtar som klarar mer sjö 
och är säkrare och mer komfortabla i större vatten. Det räck-
er inte med att ha ett skrov som går mjukt i hög sjö. Båtens 
självlänsar skall klara att kasta ut vattnet när vågen sköljer över 
och friborden skall vara höga nog att klara högre sjö i sidled. 
Sedan skall båten vara byggd på ett sätt så att den tål att köras 
i extremare miljöer. Så trenden går mot Bay-Boats där många 
av våra nordiska tillverkare kvalar bra in. Många tillverkare har 
redan börjat att sportfiskeanpassa sig och vi med inriktning på 
sportfiskebåtar hjälper självklart till att ta fram den perfekta 
båten utefter dom förutsättningar vi får av kunden.
Östersjön mår inte bra. Det vet vi sportfiskare. Men vad kan ni 
som marina göra för att höja miljömedvetandet bland andra 
båtägare?

Vi strävar hela tiden efter förbättringar med målet att minska 
påverkan på miljön så långt det är tekniskt möjligt och ekono- 
miskt rimligt. Det sker idag inom alla områden där vår verksam-
het har miljöpåverkan, till exempel när det gäller tillvägagångssätt 
för olika arbetsmoment, transporter, verkstad och lager. Bland 
annat har vi beslutat att det på marinans mark inte är tillåtet att 
skrapa, slipa eller måla båtbottnar. Alla båtar tvättas istället över 
spolplatta där vi har reningsverk med oljeavskiljare. Och vi ar-
betar aktivt med att få våra kunder att välja en modern renare 
4-taktsmotor istället för dom gamla 2-taktsmotorerna.

Denna sida är en annons från Kanholmsfjärdens Marina

Specialisten på sportfiskebåtar – Kanholmsfjärdens Marina

11_Kanholmsfjardens_Marina_BN_1804.indd   1 03-04-2018   15:44:32



RYMLIG DC   MED DUOPROP

18 4 2018

TEST AskelAdden C83 Cruiser Tsi



RYMLIG DC   MED DUOPROP
Nya Askeladden C83 är en stor daycruiser som 

du ska kunna sova gott i under flera dagar. 
Dessutom har den en smart lösning i  

sittbrunnen som gör att alla  passagerare  
kan sitta skyddat när ni är ute och åker.

TEXT MAX CARLGREN FOTO MIKAEL MAHLBERG
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Tajmingen var perfekt för Askeladden. Sam-
tidigt som de presenterade sin nya C83 
 Cruiser lanserade Suzuki sin nya 350-hästare 
med duoproplösning. Dubbla motroteran-
de propellrar på motorn ger större bladarea 

och bra grepp i vattnet. Det kan behövas om du snabbt 
vill få upp 3,4 ton daycruiser i planingsfart. Vi är söder 
om  Bergen på Askeladdens huvudkontor på Askviksvägen. 
Henrik Askvik, vd för bolaget, berättar att målet med 83 
Cruiser var att ta fram en stor dc som skulle kunna drivas 
med ett singelmontage.

– Om man bygger en båt som kräver dubbelmontage 
tror jag att man skrämmer bort många kunder. Det blir 
dyrt och känns helt enkelt för mycket, säger Askvik.

C83 Cruiser ritades för att drivas av en Suzuki på 300 
hästar. Men Henrik Askvik insåg direkt när 350-hästaren 
presenterades att den var perfekt för hans nya båt. Han 
såg till att hamna först i kön och motorn som hänger på 
akterspegeln på dagens testbåt är den första som kom till 
Norden.

Med C83 ska du kunna vara ute med båten mer än ett 
par nätter. Ruffen är rymlig och det finns pentry, toalett och 
varmvatten. Samtidigt är man medveten om att de  flesta 
använder båten för dagturer och att det är viktigt att en fa-
milj kan åka bekvämt. Ett problem som de flesta öppna bå-
tar dras med är att vindrutan ofta bara skyddar  föraren och 
högst  ett par personer till. Sitter du i  aktersoffan är risken 
stor att det blir väldigt blåsigt när båten gör över 40 knop.

Därför har Askeladden valt en lösning som skulle kunna 
kallas för främre aktersoffa. Föraren sitter ensam på en stol, 
och på babordssidan finns en L-soffa där en person kan 
sitta i sidled närmast ruffen och tre personer kan klämma 
in sig i färdriktningen. Visst blir det lite trångt om benut-
rymmet, men faktum är att lösningen gör att fem personer 
kan sitta skyddade under gång, och det är inte vanligt på 
båtar på drygt åtta meter. Ytterligare en fördel är att de som 
sitter i soffan kan prata med föraren utan att behöva skrika.

 p Förarplatsen är bra ut-
formad, gott vindskydd både 
sittande och halvstående. 
Bra plats för navigator, från 
den sköter du elektroniken 
ombord.

Askeladdens TSI-skrov 
är stegat och går plant i 
vattnet i alla farter
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Ryggstödet för passagerarna är svängbart, så när du 
ligger still fäller du det framåt och får en stor U-soffa runt 
bordet. Längst bak i båten hittar vi ryggstödet på den rik-
tiga aktersoffan, som också det går att svänga framåt så att 
du får en soffa vänd mot akterdäcket. Lägg till detta en rejäl 
dyna som du lägger på bordet efter att ha fällt ned det, så 
har du en riktigt stor solbädd och bra plats att bada.

Det är lätt att kliva ombord i aktern och inga nivåskill-
nader från badplattformen fram till ruffen, så risken att 
snubbla eller slå i tårna är minimal. Du kan alltid gå från 
ingången i aktern på styrbordssidan fram till dörren till 
ruffen som ligger åt babordssidan, även om alla sittplatser 
är fulla med folk. Det är också lätt att gå från akter till ruff 
med väskor eller kassar.

Det jag spontant saknar är en stor, lättåtkomlig stuv att 
slänga ned mat eller packning i. Det finns en sådan i  durken 
under bordet, men den kräver att bordet är bortplockat och 
att ingen sitter i soffan med fötterna på  durken. Här finns 
ett stort utrymme, så visst finns det plats. Men jag tror att 
sakerna förmodligen kommer att hamna nere i ruffen, där 
det gärna blir lite rörigt och svårt att ta sig fram om det 
ligger saker på durk och i bädden.

Sängen i fören har en v-form med en smalare sida till 
babord. Det är bra sitthöjd och det finns en liten garderob 
och flera mindre lådor för förvaring. Här finns även en 
separat toalett, höjden är bra men jag som är ganska stor 
hamnar med axeln mot väggen. Stickkojen under durken 
är hyfsat ljus och tillräckligt rymlig, åtminstone för mindre 
vuxna eller barn. Ytterligare två personer kan sova i sitt-
brunnen på solbädden under kapellet, så vill man verkligen 
finns det plats för sex personer att sova.

I aktersoffan finns kapellet gömt och här finns plats för 
extradynan till solbädden. Däremot finns det inte plats för 
prylar här. Kapellet är värt ett omnämnande, när du fällt 
upp aktersoffan är det lätt att dra upp kapellet på sina 
 bågar. Jag lyckas montera det på några minuter, och det 
är riktigt bra.

Det finns kylfack under passagerarsoffan och pentry 
bakom föraren. Här hittar vi ytterligare en finess ombord, 
nämligen att det finns varmvatten. Dieselvärmaren från 
Wallas ger både varmluft och varmvatten. Därför valde 
man att även driva spisen på diesel.

 p Det är lätt att kliva ombord i aktern och att gå från badplattform tvärs 
genom båten förbi soffa och pentry. Teak är tillval och känns lyxigt.

 p Här får du in fyra personer med lite god vilja. Den som sitter i hörnet 
kommer att vara lite inträngd men tre passagerare sitter bekvämt.

 p Även i kraftiga girar har 
motorn bra grepp i vattnet 
och accelerationen är bra 
för att vara en så stor båt. 

 p Med bordet nedsänkt sofforna fällda för- och akterut får du en stor sol-
bädd. Soldynan kan vikas ihop och stuvas ned tillsammans med kapellet.

 p Toaetten har bra höjd och du kan duscha varmt. Väggen bredvid toaletten 
lutar inåt och stora personer får sitta lite trångt med axeln mot väggen.

 u Sängen är cirka 195 
centimeter på styrbords-
sidan och ett par decimeter 
till på babord. På babords-
sidan finns även klädskåpet.
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Förarplatsen är väl skyddad både när du sitter och när 
du halvstår. Du når ned till ratt och gasreglage även när du 
står upp och det finns stöd för högerarmen när du sitter 
med handen på gasen och kör. Kontrollen för bogpropel-
lern sitter på vänster sida så att du kan använda både motor 
och bogpropeller samtidigt, om det behövs.

Askeladden har gått samma väg som Buster och 
 använder samma system för navigationen i båten. Hos 
 Buster hette det Q, här heter det Askeladden  C-Command. 
Här kan du sköta navigationen på 16-tumsskärmen, men 
Askeladden har även lagt till funktion för att styra all ström 
ombord. Belysning, ventilation, högtalare och pumpar 
kontrolleras direkt på skärmen. Det gör att antalet  knappar 
runt ratten är minimalt.

När vi sticker ut på Atlanten för att testköra är det tyvärr 
väldigt stilla. Jag ligger en hel del i svallet efter fotobåten, 
en Askeladden P80. Askeladdens TSI-skrov är stegat och 
går plant i vattnet i alla farter. Det händer inte så mycket 
när man trimmar ut, men med full gas och rejält uttrim-
mat kommer vi upp i 44,6 knop. Den ska göra ett par 
knop till utan bottenmålning. Det blir bra drag med den 
nya Suzukimotorn. C83 svarar bra när jag lägger i växeln 
och gasar på. Det är inte sportigt, men ändå piggt för att 
vara en så stor båt. I 25-27 knop drar den runt 1,5 till 1,7 
liter per distans och i denna fart är ljudvolymen bra och 
åkningen behaglig.

När vi trycker upp den över 40 knop går det  fortfarande 
väldigt stadigt och farten märks inte av så mycket. Men 
skönast är det att glida fram i marschfart, då fem personer 
kan åka bekvämt och skyddat bakom vindrutan. 

 p Askeladden C83 Cruiser TSI har ett högt fördäck utan att kännas stor och klumpig. Det stegade skrovet går 
plant i vattnet och med bogpropeller är den alltid lätt att manövrera.

 p Suzukis nya 350-hästare har dubbla, motroterande propellrar. Det ger bra 
grepp. Badplattformen är helt okej trots att det sitter en utombordare på.

 p Kapellet dras upp i ett stycke så det krävs lite kraft för att få upp det. En 
smart finess är att det finns inbyggd belysning i kapellet.

FINNMASTER  
T8
En solklar konkurrent, 20 
centimeter kortare och 8 
centi meter smalare. Rymlig 
ruff i fören med soffa istället 
för garderob. Toalett och 
stickkoj och coolt elektriskt 
bord som blir solbädd. Kostar 
ca 1,1 miljoner med 300 hk.

UTTERN  
D77
7,65 meter och därmed 
mindre, men smart och trevlig 
båt. Bra solmöjligheter och tre 
personer sitter skyddat bakom 
rutan under färd. Går att få 
med 400 hästar. Kostar cirka 
880 000 kronor med 350 hk.

IBIZA 811  
TOURING
Ytterligare en norsk båt som 
satsar på möjlighet att bo i 
dc. Fyra kojplatser, pentry och 
toalett. Godkänd för motorer 
upp till 400 hästar, ska göra 
45 knop med en 300-hästare. 
Priset är 1,4 miljoner kronor 
med 300 hk.

TRE KONKURRENTER
ASKELADDEN  
C83 CRUISER TSI 
TEKNISK INFO

Längd 8,3 meter
Bredd 2,8 meter
Vikt 2,2 ton utan motor
Last 10 personer
Bränsle 230 liter
Motor 300-350 hk
Pris Från 1,46 miljoner 
kronor med 350 hk

TESTKÖRNINGEN

Motor 350 hk
Last 2 personer
Fart 44,6 knop

VÄRT ATT NOTERA

+ Smart främre soffa

+ Rymlig

+ Kapellet

– Stuvutrymme

OUTSPÄTT

C83 har en smart sitt-
brunn och bra plats under 
däck. Rolig och bekväm 
att åka och köra.

KONTAKT

Askeladden.no

FAKTA
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Östergärde Industriväg 13 - Hisingen - 417 29 GÖTEBORG Tel 031-320 18 50 info@marinmagasinet.se

  
  

Uppgradera till FLEXBALL elektroniska motorreglage från 18 150:-

DOCKMATE - Trådlös styrning
av upp till 7 enheter
Båtmotor A - Båtmotor B - Bogpropeller - Akterpropeller - ankarspel -signalhorn
Passar EVC - EDC - IPS
Från 1 juni även till Mercury DTS Kontakta oss för mer info och offert! 



FAMILJEN 
FRÄMST
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FAMILJEN 
FRÄMST

Visst går det att busköra med nya 
Anytec A23, men i själva verket 

är det här en kraftig gir bort från 
krävande machobåtar och in mot 

mysiga bowriders för familjen. 
TEXT MIKAEL MAHLBERG FOTO MAX CARLGREN
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Anytec har blivit känt som ett märke för 
den som uppskattar fart och kan hantera 
den. Båtar som går fint i motsjön, men som 
också kräver en säker hand på ratten. Och 
medan föraren alltid njutit av färden, har 

passagerarna i de trånga sittbrunnarna sällan jublat. En kall 
men isfri vinterdag åker vi till Nynäshamn för att provköra 
nya Anytec A23, en modell som ska vara betydligt enklare 
att köra och dessutom bekvämare att åka i än den gamla 
622 SPD som den ersätter.

Den metallglänsande testbåten som precis anlänt till 
återförsäljaren Norberg Nilsson från varvet i Lettland är 
bara någon centimeter bredare och längre än 622 SPD. 
Men i själva verket är det en rejäl klassresa uppåt i komfort. 
Det första jag lägger märke till är den uppdaterade, kantiga 
designen. Tankarna går till en attackhelikopter, eller möj-
ligtvis någon form av insektsliknande robot. Inuti är det 
dock rätt mysigt. Den som är van vid 622:ans trånga och 
korta sittbrunn blir glad av att komma ombord på  denna 
rymliga efterföljare. Rutramen sitter långt föröver och läm-
nar blott en liten förbrunn kvar för ombordstigning. ”Var 
ska man lägga hummertinorna”, har vår göteborgske frilan-
sare tidigare undrat, och frågan är berättigad. De får husera 
i aktern, bakom rutorna, där en stor sittbrunn breder ut 
sig. Här rymmer A23 betydligt fler människor i vindskyd-
det bakom de höga rutorna än gamla 622:an. Sittbrunnen 
är stor och det går att möblera den med en U-soffa som 
sväljer sex personer utan problem. CE-skylten säger visser-

ligen sex personer, men att åka åtta ombord är inga pro-
blem – varken när det gäller utrymmet eller säkerheten.

Som köpare gäller det dock att välja rätt möblemang. 
Anytec satsar nämligen på ett modulbaserat system. I A23 
är U-soffa extrautrustning, medan testbåten har den min-
dre lyckade raka soffan som ingår i standardutrustningen. 
Problemet här är att ryggstödet är bågformat vilket tar upp 

 p Förarplatsen är ett lyft jämfört med hos föregångaren 622 SPD. Instrumentpanelen är befriad från analoga 
mätare, precis som på många andra moderna båtar. Skönt!

 p Lättkörd, sportig och 
klyver sjöarna väl, trots 
ett bredare skrov än före
gångaren.
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 sittyta. I praktiken blir därför en A23 med rak soffa en båt 
där bara fyra personer sitter bekvämt. Då är det bättre att 
välja till de två kommoderna som bildar U-soffan. Med 
dessa går det också att bädda ned soffan till en solbädd. 
Med bordet uppmonterat blir sittbrunnen också en trevlig 
plats för måltider. I nuläget erbjuder inte Anytec pentry-
kommod, som på den större A27, men det kan mycket väl 
dyka upp i framtiden. 

Vår testbåt saknar alltså kök och matlagningsmöjlig-
heter, men idag ligger en välfylld kaffetermos i sjöväskan. 
 Januarikylan ilar nämligen i fingrarna trots att jag bär de 
nya Gore tex-vantarna chefredaktören skaffat, och när vi 

passerar Nynäs havsbad faller de första stora snöflingorna 
ned över fördäcket. För några dagar sedan piskade en hård 
januari storm fjärden och fortfarande rullar långa, höga 
 böljor fram över havet. Vädret är perfekt för att testa en 
hård båt som denna. Anytec A23 är nämligen en hårding, 
om än en  bekväm sådan.

Med den blekrosa solen och vågorna i ryggen gasar jag 
för fullt iväg över vågtopparna. På akterspegeln hänger en 
225 hästars Mercury som ger en toppfart på 47 knop. I de 
meterhöga vågorna räcker kraften för att tajma nedslagen 
perfekt. Med lätt upptrimmad nos flyger jag mellan vågor-
na med ett leende på läpparna. Anytec A23 är lättkörd och 
en bra sjöbåt. Det breda förskeppet gör att båten aldrig ris-
kerar att dyka i vågorna, inte ens när jag tajmar vågorna fel 
och landar med nosen i vågen framför. Båtens automatiska 
trimsystem, de svenska interceptorerna av märket Zipwake, 
gör också sitt för att hålla båten på rätt köl i landningarna.

Efter några sjömil vänder jag och stångar utåt Torö-
fjärden, i den grova motsjön. Trots att båten är bredare än 

 p Provkörningen sker i snöfall utanför Nynäshamn. Den höga rutan skyddar 
dock mot de värsta snöflingorna. Dörren till fördäck är tvådelad och robust.

 p Förbrunnen är liten eftersom sittbrunnen bakom rutorna fått växa rejält 
jämfört med gamla 622 SPD. Men förbrunnen duger fint att gå iland från. 

Vädret är perfekt för att 
testa en hård båt som 
denna

 p Under soligare omständigheter är sittbrunnen riktigt trevlig. Men satsa på 
extra kommoder till soffan, den korta soffan i testbåten är för trång.

 p Passagerarplatsen har 12-voltsuttag och ett rejält, vattentätt handskfack. 
Plus för ordentligt svetsat handtag att hålla i när sjön växer.
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gamla 622 SPD går A23 minst lika mjukt, skrovet är ju en 
halvmeter längre. Med gasen stundtals i botten är det en 
fröjd att ensam, utan passagerare att oroa sig över, hoppa 
fram över vågtopparna. Att den helsvetsade båten säkert 
håller ihop är också en trygghet i grov sjö. Allt håller – 
förutom toppen på targamasten, som visar sig inte vara 
ordentligt fastskruvad efter transporten från Lettland och 
roterar ett halvt varv efter några rejäla skutt i böljorna.

På förarplats sitter jag skyddat bakom de höga rutorna, 
betydligt mer skyddat än på gamla 622 SPD. Stolen är be-
kväm och skålad. Navigatorn på nio tum ger översikt och 
instrumentpanelen medger en ännu större skärm för den 
som ser dåligt och har tjock plånbok. En av de många väl-
byggda inslagen ombord är den massiva targamasten som 
ersätter den tidigare targabågen. Denna mast funkar dels 
som wakeboardtorn och gör att åkarna kan hoppa och göra 
trix. Men masten funkar också som fäste för radarn. Dess-
utom kommer topplanternan flera meter ovanför vatten-
ytan, vilket är säkert i mörker och höga vågor. Först när 
snöflingorna gör det svårt att se och mörkret faller över 
Toröfjärden stävar vi hemåt.

Jämfört med företrädaren 622 SPD är A23 en bättre båt 
på i stort sett alla punkter. Men smakar det så kostar det. 
Standardutrustningen är visserligen riklig och inkluderar 
navigator, kapell, dynor och Zipwake-system. Prislappen 
på vår A23 är cirka 945 000 kronor, vilket är cirka 150 000- 
200 000 kronor dyrare än företrädaren 622 SPD. 

 p I aktern sitter den rejäla targamasten som är fäste för badleksaker, radar och lanternor. Toppdelen med lanterna lossnade under testet och snurrade ett 
halvt varv, vilket syns på bilden. Det visade sig att efter transporten till Sverige hade man glömt att dra åt skruvarna som håller fast toppdelen. 

BUSTER  
MAGNUM
Även Buster förnyar sin 
storsäljande Magnum i år. 
En hit, med många bekväma 
sittplatser och lättkört skrov. 
Inte samma solida bygge, 
men mycket lägre prislapp på 
638 000 kronor.

NORDKAPP  
ENDURO 705 RANGER
Nordkapp har klassens 
troligen bästa skrov. Båten 
är smalare än både Buster 
Magnum och A23, och därför 
saknar sittbrunnen U-soffa. 
Klarar över 50 knop och 
kostar 713 000 kronor med 
250 hk.

VIGGO  
X8
För den som ogillar Anytecs 
vändning mot familjekomfort, 
finns Viggo X8. Denna smala 
raket klarar 60 knop med 400 
hästar och har en minimal 
sittbrunn för fem personer. 

TRE KONKURRENTERANYTEC  
A23
TEKNISK INFO

Längd 6,83 meter
Bredd 2,32 meter
Vikt 1 226 kilo
Max motor 225 hk
Last 6 personer
Bränsle 200 liter

TESTKÖRNINGEN 

Last 1 person
Motor Mercury Verado 
225 hk
Fart 47 knop

VÄRT ATT NOTERA

+ Rymlig sittbrunn

+ Sjöegenskaper

+ Hållbar

– Rejält mycket dyrare än 
föregångaren

OUTSPÄTT

En bekvämare och mer 
lättkörd båt än gamla 622 
SPD, men också dyrare. 
Bra bygge.

KONTAKT

Anytec.se

FAKTA
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 Mer än 2000 olika
tillbehör till 

din båt och 
motor  Med sökregister

i  slutet  av
katalogen

Nyhet

FÖR TILL AKTER
FRÅN

Tillbehörskatalogen Från för till akter finns nu på webben. Passa på att 
titta igenom både inför, under och efter säsongen. Använd QR-koden 
bredvid eller gå in på online.fliphtml5.com/omdq/aocs
 
Besök www.mercurymarine.com för att se vilken handlare som finns 
närmst er.

Äntligen online
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Nästan lika stor bredd i ak-
tern som större 412 ger nya 

snygga Hallberg-Rassy 
340 en generös akterhytt 
och möjlighet till dubbla 
roder och rattar. Dessut-

om seglar hon finfint. 
TEXT JOAKIM HERMANSSON  

FOTO RICK TOMLINSON & JOAKIM HERMANSSON

RYMLIG OCH   VÄLSEGLANDE
314 2018



På BOOT i Düsseldorf 2017 premiärvisade 
Hallberg-Rassy sin helt nya och revolutione-
rande 44-fotare. Ingen hade väl någonsin kun-
nat tro att det traditionella Orustvarvet skulle 
kasta många av sina forna attribut överbord, 

och anamma dubbla roder och rattar på ett brett och  fylligt 
akterparti, och integrerat peke för modernt spännande 
 segelföring. När nya Hallberg-Rassy 340 nyligen lansera-
des, hade även den fått Germán Frers nyskapande linjer 
och de nya funktionerna:

– Det finns inte längre någon återvändo, bekräftar 
varvs ägaren Magnus Rassy med ett belåtet leende.

Som brukligt inleder han stolt Båtnytts visit med en 
rundtur inne på varvet, där det råder febril aktivitet med 
flera exemplar av just Hallberg-Rassy 340 i produktion. 
Det vill förstås till att hålla tempot uppe, om föregångaren 
342:s totalt 329 byggda båtar under 13 år ska kunna slås. Ut-
vecklingskostnaden inklusive plugg och form landade för 
340 på sju miljoner kronor, och ju fler exemplar den kan 
slås ut på, desto bättre ser också kalkylen ut.

Att följa byggprocessen inne på varvet, och jämföra 
med hur det går till vid volymvarven nere på kontinenten, 
är särskilt intressant. 800 mantimmar behövs för att bygga 
den nya 34-fotaren, men då är även bolagets övergripande 
stödfunktioner fördelade. Precis som i alla andra båtar från 
varvet här i Ellös, är det högklassigt hantverk in i minsta 
detalj. 

Nere vid bryggan ligger Hallberg-Rassy 340 med skrov-

nummer 1 och väntar. Uppe på den nästintill lodräta stäven 
tronar det integrerade peket med sitt rostfria ankare, som 
därmed kommer ut en bit från skrovet när det ska fällas 
eller tas upp. Vid långsträckta skärgårdsklippor eller låga 
pontonbryggor underlättar det om peket även extrautrus-
tas med en stävstege. I aktern skymtar de dubbla rodren 
 under den fällbara badplattformen, som kostar 69 000 kro-
nor  extra och är försedd med gasfjädrar som gör den i stort 
sett viktlös. Babords skrovsida har fönster i både salong och 
akterhytt, medan styrbordssidans fribord bara har en ruta 
in till salongen.

Överbyggnaden ger ett rundat men ändå slankt intryck, 
med mer kurvatur exteriört än vad som avspeglas nere i 

 t Hallberg-Rassy 340 
byggs hantverksmässigt, 
fjärran från volymvarvens 
modulsystem, och alla 
detaljer som installeras 
ska kunna passera genom 
nedgångsluckan.

Båten styrs hur 
enkelt som helst med 

fingertopparna

 p En mängd rutor och 
luckor ger, tillsammans med 
skrovsidornas och takets 
vita paneler, en ljus och 
luftig känsla i salongen.
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salongstaket. Det ger utrymme att snyggt och prydligt inte
grera såväl nedgångens skjutlucka som trimlinornas kanaler. 
Masten står på däck, med en kraftig galvad och mahogny
klädd stålbalk som stöttar under mastfoten, intill huvud
skottet. Skrovets breda blå rand över den  stålskodda avbä
rarlisten, snobbranden i samma kulör nere vid  vattnet, och 
så förstås den öppningsbara vindrutan och den  teakklädda 
fotlisten, är typiska detaljer på vilken  HallbergRassy som 
helst.

Glädjande nog säljs HallbergRassy 340 med rorkult 
som standard, men just den här båten är försedd med dub
bel rattstyrning för 106 000 kronor extra. På föregångaren 
342 hade det varit otänkbart, men den moderna 34fotaren 
är nästan lika bred i aktern som en 412, och det ger gott 

om plats i sittbrunnen. Och även om jag personligen har 
en förkärlek för rorkult, så fungerar lösningen med de båda 
rattarna också förträffligt. Pushpit lutar en aning utåt och 
akterut, vilket ger rorsman gott om plats antingen bakom 
någon av rattarna eller sittande på sittbrunnssargen. Oav
sett vilket man väljer är häckstaget tack vare sin mittpla
cering ur vägen, och skotvinscharna nås om man lutar sig 
över ratten.

På kryss med rullstorsegel och något överlappande 
fock ut mot Islandsberg ger vinden endast en lätt kräng
ning, som inte förmår utmana de båda utåtvinklade 
 rodrens stadiga grepp i vattnet. Båten styrs hur enkelt som 
helst med fingertopparna, följer lydigt minsta roderutslag 
och ökar distinkt och direkt farten när puffarna kommer. 
Det är en ren njutning att sitta till rors, med god överblick 
och sikt föröver. Visserligen har vi varken fyllda  tankar  eller 
semesterpackning med oss på provseglingen, men även 
med ytterligare något ton ombord bör HallbergRassy 340 
röra sig förhållandevis lätt och smidigt. Som sina syskon 
är ju den här båten designad och byggd för att klara långa 
havsöverfarter lika väl som intensiv skärgårdssegling.

Den fylliga skrovformen, med höga fribord och knappt 
avsmalnande akterparti, ger på babordssidan plats för en 
riktigt generös akterhytt. Där dominerar den  mattlackade 
mahognyinredningen, medan skrovfönster och luckor 
säker ställer ljusinsläpp och ventilation. Dubbelbädden är 
två meter lång och 1,42 – 1,73 på bredden, vilket räcker 
väl till för att två personer ska kunna sova bekvämt. På 

 p Trä, trä och åter trä i förpiken, som erbjuder kojer med 2,04 meters längd 
och knappt två meters bredd i huvudändan. 

 p Skjutluckor och skåp ger mycket förvaring i pentryt, vars placering på 
styrbordssidan inte stör entrén till akterhytten.

 t Även i båtens enda 
akterhytt dominerar den 
mattlackade mahognyinred-
ningen, men skrovfönster 
och luckor säkerställer 
ljusinsläpp och ventilation.

 p Det snyggt integrerade 
peket är perfekt att smidigt 
halsa moderna codesegel 
eller gennaker på, för 
extra prestanda men ändå 
bekväm segling.
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 styrbordssidan finns istället ett stort stuvutrymme, som 
nås uppifrån sittbrunnen, och framför är det  välutrustade 
 pentryt placerat. Därmed stör det inte passagen mellan 
 akterhytt och salong.

Att låta pentryt försvinna in vid sidan av och akter om 
nedgångstrappan, skapar plats för en två meter lång och 
rak soffa på styrbordssidan. Bakom ryggstödet kan den som 
önskar välja till en tv som skjuts upp ur hyllan på en gas
fjädrad hiss. På andra sidan av det stadiga  salongsbordet 
med sina två klaffar hittar vi en Lsoffa med samma längd, 
men navigationsbordet har däremot rationaliserats bort 
helt. Sjökorten har möjligen spelat ut sin roll, men det 
skulle ju kunna vara käckt med den arbetsplats och förva
ringsmöjlighet som ett navbord erbjuder, även om det sker 
på bekostnad av sofflängden.

Förpiken är en riktig ägarhytt, med dubbla garderober 
att hänga kläder i, och ännu fler skåp och lådor för förva
ring. Bädden mäter 2,04 meter på längden, med knappt 
två meters bredd i huvudändan. Under den finns ingen 
tank, utan här är det fritt fram att förvara skrymmande 
prylar. Tack vare mastens, maststöttans och huvudskottets 
placering längre akterut än brukligt, ryms även toaletten 
inne i förpiken. 

HallbergRassy 340 kan köpas seglingsklar för knappt 
2,4 miljoner kronor, medan en välutrustad båt går på om
kring tre. Det är en rejäl slant, men den nya snygga desig
nen, förbättrade seglingsprestanda och stensäkert andra
handsvärde lär ändå locka många nya ägare. 

ARCONA 340
Även om Arconas minsting 
340 snart har ett decennium 
bakom sig, är den snabbseg-
lande båten med familjekom-
fort inkluderad fortfarande 
mäkta populär. Ett alternativ 
för den som vill ha svensk 
kvalitet med mer racingprofil.

FAURBY 335 E
Enkel, ren och tidlös skan-
dinavisk design i en dansk 
båt som är optimerad för 
två personers bekvämlighet 
ombord. Teak, ask och ma-
hogny ger träkänsla utöver det 
vanliga, utan att göra avkall på 
seglingsegenskaperna.

POGO 36
Pogos dna är säkerhet, skydd, 
enkelhet och prestanda. Låg 
vikt, stor segelyta och stryk-
järnsformat skrov omvandlar 
all kraft till full fart framåt. Bra 
val för frankofiler som söker 
trygg komfort men klarar sig 
utan mahogny.

TRE KONKURRENTER

HALLBERG-RASSY 
340
TEKNISK INFO

Längd över allt 10,95 m
Skrovlängd 10,36 m
Längd i vattenlinjen 
10,1 m
Bredd 3,47 m
Djup 1,9 m
Vikt 5 980 kg
Kölvikt 2 300 kg
Storsegel 34,6 kvm
Fock 32 kvm
Gennaker 104 kvm
Masthöjd 16,42 m
Bränsle 188 l
Vatten 277 l
Motor VP 30 hk
CE-godkänd i klass A 
för 8 personer
Design Germán Frers
Pris från 2 379 875 
kronor levererad i Sverige

VÄRT ATT NOTERA:

+ Peket; både snyggt 
och praktiskt

+ Skön roderkänsla och 
gott grepp i vattnet

– Inget navbord

OUTSPÄTT:

Den nya snygga designen, 
förbättrade seglingspre-
standa och stensäkert 
andrahandsvärde lär 
locka många köpare till 
Hallberg-Rassy 340.

KONTAKT

hallberg-rassy.se

FAKTA

 p Sidovant ute vid relingslisten och innervant vid överbyggnaden ger en fin 
passage, som dock under segling störs en aning av fockskotet.

 p På toaletten har träet ersatts av vattenskyddat vitt laminat i skott och 
skåp, men kvalitetskänslan består. 
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FINNMASTER 62 DC

I Skandinavien är båten så mycket mer än ett transportmedel.
Den är frihet, passion och tradition. Men framför allt en livstil.

Varje Finnmaster är byggd och designad med årtionden av kunskap, erfarenhet och med en tydlig vision:
Vi skall bygga trygga båtar med smarta lösningar - utan att kompromissa med modern design.

Finnmaster 62 DC är den perfekta båten för den lilla familjen, som söker de stora äventyren i skärgården.

För mer information och din närmsta återförsäljare besök finnmaster.se

MADE IN THE MIDNIGHT SUN

KAMPANJ! 
Köp en Finnmaster 62DC nu och få teak till sittbrunn, ankarbox och en Garmin echoMAP 92cv med invändig givare.



KÖRGLÄDJE   I NYTT SKROV
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KÖRGLÄDJE   I NYTT SKROV
Söker du kickar, fart och en båt för snabba 
transporter, kan du spana in Zodiac Pro 7. 

Med en Evinrude G2 på 250 hästar når  
vi 53 knop innan vi hinner blinka.

TEXT ANNA SANDGREN FOTO MALCOLM HANES
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Världens största tillverkare av ribb- och 
gummibåtar, Zodiac, lanserade 2017 den 
nya serien Pro med tuber i Hypalon och 
byggd för fartäventyr. Vi tog en hisnande 
färd med 2018 års uppgraderade modell, där 

bland  annat en stor konsol med dubbelsäte/ståsoffa och 
ny akter soffa ingår som standard. Dessutom har båten fått 
nya durk luckor. Däcket är självlänsande, tuberna är avtag
bara för smart vinterförvaring, förvaringen under däck och 
i stuvfack överraskande stor och en helt ny serie med till
behör och inredning i moduler har tagits fram. Det gör att 
du som kund själv kan välja hur du vill att inredningen ska 
utformas. 

Blotta synen av den sju meter långa mörka och riktigt 
råa ribben, med sin slimmade inredning och ett kraftpaket 
på 250 hästkrafter i aktern, säger mig att det snart kommer 
gå undan. 

Vår testbåt är försedd med det nya dubbelsätet, eller 
snarare soffan, och rymmer två personer bakom vindrutan. 
Du halvsitter bekvämt och sikten är god. Även i stående 
körställning skyddar vindrutan bra. I dagens regnrusk är 
den tonade vindrutan något för mörk för perfekt sikt, men 
importören hyser förhoppning om att byta ut rutan till lju
sare glas för den nordiska marknaden. Däremot skulle jag 
inte tveka en sekund att byta ut ståsoffan mot de jockey
säten som finns som alternativ i utrustningslistan. För det 
här är en båt som lockar fram bus och fartdjävulen i dig. 

Regnet öser ner och Olsofjorden ligger i det närmaste 

spegelblank. Jag tar plats bakom ratten och glider ut från 
bryggan. Jag är väl medveten om Evinrude ETec:s muskler 
och ribbens låga vikt och lika lättdrivna vbottnade skrov 
och ägnar en tid åt att lära känna båten genom en hel räcka 
svängar under 30knopsstrecket. Båten svarar direkt på 
minsta manöver. Det är lätt att både backa och svänga tajt 
mellan bojar. En nätt touch på reglaget och båten svarar 

 p Vår testbåt är försedd med en ståsoffa med plats för två. För dig som gillar aktiv körning rekommenderas 
jockeysäten.

 p Pro 7 är lättdriven och 
mycket stabil. Durken är 
självlänsande och här finns 
en fast tank på 200 liter. 
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direkt. Jag hinner inte ens blinka innan vi är uppe i över 
50 knop. Någon planingströskel att tala om finns inte. Det 
djupt v-bottnade skrovet i kombination med ett visst stöd 
av pontonerna får även de minsta farhågor om en stäv som 
tenderar att peka uppåt himmelen att blixtsnabbt gå upp i 
rök. Tvåtaktaren visar sitt rätta jag. Accelerationen är grym. 

Zodiac har tillverkat uppblåsbara båtar sedan 
1930- talet och var först i världen med att lansera ribbkon-
ceptet (Rigid Inflatable Boats). Företaget grundades 1896 
av fransmannen Maurice Mallet som då byggde luftskepp 
och under första världskriget även tillverkade flygplan. Jag 

har detta i bakhuvudet när jag nu flyger fram över vågorna 
först något osäkert, sedan alltmer tryggt. Ensam ombord 
och med motorn rejält uttrimmad kommer jag som mest 
upp i 53 knop. Bränsleförbrukningen ligger då på 1,6 liter 
per sjömil och varvtalet är 5 850. Det här är sann körglädje. 
Men det gäller att vara med på noterna. Saknar du rutin 
bör du överväga ett lägre antal hästkrafter, 200 hästar lär 
räcka gott för själva körupplevelsen och båten kommer bete 
sig mindre vilt. 

Samtidigt är det som så ofta annars, att övning ger fär-
dighet och att allt nytt kräver en viss invänjningstid. De 
första tio minuterna ombord trevade jag reflexmässigt 
 efter något att hålla fast vänsterbenet i och önskade mig 
ett skyddande räcke eller någon form av stöd vid sidan om 
 ståsoffan. Jag var helt enkelt orolig för att flyga ur båten. 
Men efter allt skarpare svängar i hög fart och flera flygtu-

 p Vindrutan skyddar väl vid halvstående körställning. Här finns plats för en 
eller två navigatorer i bredd.  

Med motorn 
rejält uttrimmad 
kommer jag som 
mest upp i 53 
knop

 p Stuvfack och sittbänk i ett, ett vettigt sätt att utnyttja utrymmet framför 
förarkonsolen.

 p I stuven i fören får du ned tampar och ett mindre ankare. Förtöjer gör du 
framför luckan, innanför tuben.

 p Med Evinrude G2 250 H.O går det undan! Över 53 knop och ingen 
planingströskel. 
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rer i fotobåtens och mina egna vågor är jag snart varm i 
 kläderna, även om nederdelen av mitt utanför förarkonso-
len utstickande och motspjärnande högerben är dyngsurt 
och iskallt av allt regn.

Zodiac Pro 7 har ett fantastiskt grepp i sjön och skrovet 
släpper inte taget även om jag provocerar båten hårt gång 
på gång. Att vara två personer i ståsoffan och samtidigt 
köra hårt, skulle jag inte rekommendera. Vet du med dig 
att du gillar fart och säkerligen kommer vara ute i betydlig 
mer sjö än under vår testdag, finns ingen anledning till att 
inte välja jockeysäten. Passagerarsoffa i aktern är så klart en 
mer utsatt plats, men jag tycker om att den finns där som 
ett alternativ – för allt handlar ju faktiskt inte om att rasa 
fram i över 53 knop. Soffan har fällbara ryggstöd och i en 
mer smart fart runt 35 knop sitter du okej här, även om du 
får stå ut med en del vindrufs i håret. Håller du dig runt 
4 000 varv når du en fart på 36 knop och en mer vettig 
bränsleförbrukning på 1,1 liter per sjömil. 

Pro 7:s koncept är att främst vara en båt för sport och 
fart. Det lever den upp till med råge. Jag gillar också att du 
kan utforma inredningen efter dina egna behov tack vare 
modulsystemet och den rika tillbehörslistan. Du kan även 
välja mellan enkel och dubbel konsol, med eller utan soffa 
i aktern med mera. Gillar du Pro-konceptet, men nöjer 
dig med en något mindre båt och motor, kan du spana 
in  Zodiac Pro 5.5, där 115 hk är rekommenderad motor. 
Prioriterar du snarare ett socialt båtliv med många vänner 
ombord finns också skrovsyskonet Zodiac Open 7. 

 u Pro 7 är Zodiacs största 
modell i nya Pro-serien och 
har försetts med ett djupt 
v-bottnat skrov samt en 
flexibel inredningslösning.

GRAND  
GOLDEN LINE 650
Smart u-soffa i aktern, som 
med bordet kan göras om till 
solbädd.  
Bra med förvaring och en 
större, smartare förarkonsol. 
Går att få med Hypalon- eller 
PVC-tuber. 

BRIG  
EAGLE 650
Djupt v-bottnat skrov ger mjuk 
gång också i stökig sjö.  
Här finns plats för 9 personer 
att färdas bekvämt och båten 
är klassad för 13.  
Dessutom är det gott om 
stuvutrymmen. 

RUPERT  
R6
Ett djupt v-bottnat skrov, 
självlänsande durk, rejäla 
dimensioner på förarkonsol 
och kvalitet i varje detalj gör 
båten trygg och sjövärdig 
också i grov sjö. 

TRE KONKURRENTER

ZODIAC  
PRO 7
TEKNISK INFO

Längd 6,75 meter
Bredd 2,54 meter
Vikt 790 kg plus motor
Last 16 personer
Max nyttolast 1550 kg
Antal lufttäta kamrar 
5 stycken 
Motor 150 - 250 hk
Bränsle 200 liter

TESTBÅTEN

Last 1 person
Motor Evinrude E-tec G2 
250 H.O
Marschfart ca 36 knop
Maxfart 53,5 knop
Pris ca 612 000 kronor

I KORTHET

+ Grym körglädje

+ Bra komfort även i 
stökig sjö

+ Låg planingströskel

– Saknar räcken och 
fotstöd vid aktiv körning 
i hög fart

OUTSPÄTT

En 7-meters nöjesmaskin 
med fartpotential utöver 
det vanliga. Zodiac Pro 7 
passar dig som snabbt vill 
ta dig ut i skärgården och 
som prioriterar ett fartfyllt 
båtliv.

KONTAKT

frydenbo-marine.com

FAKTA

40 4 2018

TEST ZODIAC PRO 7





Hej!

Nu kan du på ett lätt och roligt sätt göra 
smarta fynd till båten, hemmet eller sommar-
stugan, eller kanske hitta en resa till bra pris. 
Alla produkter i Båtnytts auktion kommer från 
välkända varumärken och leverantörer, och med 
skicklighet och lite tur kan du buda hem dem 
till bra pris. Vinner du inte budgivningen kostar 
det dig ingenting. Missa inte chansen att göra 
ett fynd!

Lycka till med ditt bud!

Max Carlgren, chefredaktör Båtnytt

Kom gärna med förslag på produkter som du 
vill se i våra auktioner. Mejla på red@batnytt.se.

PORTABEL TVÄTT OC 3
Portabel tvätt med litiumjonbatteri och vatten-
behållare för mobil användning. Enkel att 
transportera och förvara.

DAMMSUGARE VC 3
Besparar dig att behöva byta och köpa nya 
fi lterpåsar. Tvättbar sop behållare.

HÖGTRYCKSTVÄTT PREMIUM FULL CONTROL 
HOME K5
Högtryckstvätt anpassad för regelbunden 
användning på medelstora
till stora ytor med normalt
till hårt sittande smuts.

Fina
fynd-

chanser

Välkommen till Båtnytts

AUKTIONER
Så här gör du:

4

3

2

1 ”Bli medlem” genom att skapa ett konto kostnadsfritt på 
www.batnytt.se/auktion för att registrera ett medlemskap. 
Sen kan du gå på auktion direkt på nätet och följa dina 
bud med spänning! Det enda du behöver ha till hands är 
dina person uppgifter samt adress, e-postadress och ett alias. 
På auktionen kommer du utåt sett bli igenkänd via ditt alias.

Du kan lägga bud fl era gånger på samma vara, det högsta 
gäller! Gå till annonsen du vill köpa, skriv in beloppet du 
önskar lägga i rutan för bud. Det framgår i rutan vilket 
det lägsta möjliga budet är. Klicka på ”Lägg bud”. Blir du 
överbjuden får du ett mejl där du direkt kan höja ditt bud.

Grattis till Vinsten! Om du har det högsta budet skic kas 
det ett vinnarmail med betalningsinstruktioner. Du ser även 
din auktionsvinst på ditt konto, klicka på ”mina bud” och 
sen ”obetalda auktioner”.

Betalning sker via VISA-kort eller plusgiro och leverans-
tid av din vara är ca 10 dagar till angiven adress inom 
Sverige. Om du har lagt samma bud som någon annan 
kommer tidigast lagda bud att gälla.

VÄRDE: 1.295:–VÄRDE: 5.195:–

AUKTIONEN ÄR ÖPPEN FRÅN 25/4 TILL OCH MED 2/5 2018

VÄRDE: 19.700:–VÄRDE: 39.900:–

MULLTOA 65AI INKL. INSTALLATIONSPAKETKRYSSNING FÖR TVÅ PÅ GÖTA KANAL, 4 DAGAR
Klassiska kanalresan (4 dagar) med M/S Juno
på Göta kanal. Kryssning mellan Stockholm och
Göteborg (eller omvänt) för två personer i dubbel-
hytt kategori A inklusive helpension och utfl ykter. 
Det här är en njutningsfull upp levelse där vägen 
är viktigare än målet.

Kundtjänst: kundtjanst@weeklyads.io

VÄRDE: 1.695:–

www.batnytt.se/auktion

Lägg ett bud!
Var med i Båtnytts auktion! Här nedan ser du vilka produkter som 
är aktuella i denna auktion. Glöm inte att registera dig innan du 
börjar buda. Lycka till!

AUKTIONEN ÄR ÖPPEN FRÅN 25/4 TILL OCH MED 2/5 2018

Auktion

VÄRDE: 20.999:–

VÄRDE: 34.980:–

VÄRDE: 65.690:–

VÄRDE: 2.780:–

VÄRDE: 24.990:–

VÄRDE: 1.445:–VÄRDE: 2.554:– VÄRDE: 679:–

GARMIN GPSMAP 1020
GPSMAP 1020 har en 10” display med 
knappsats och en inbyggd översikts världskarta. 
Den inbyggda 10 Hz GPS/GLONASS antennen 
uppdaterar din position och kurs över grund 10 
gånger per sekund.

RAYMARINE AXIOM 9 + QUANTUM RADAR
Axiom är verkligen det perfekta namnet på Raymarines effek-
tiva nya navigationssystem. Med det helt nya operativsystemet 
LightHouse 3 samt fantastisk prestanda hos den fyrkärniga 
processorn ger Axiom helt nya möjligheter till navigation.

FOGELSTA TRAILER
Övervägande säkerhet och funktion oavsett vilken typ 
av båt som ska transporteras. BT25026TB. Totalvikt: 
2500kg. Las tvikt: 1930kg. Båtlängd: max 7.8m. 
Sidorullar: 12st. Kölrullar: 6st. Justerbar axel: Ja. 
Vinsch: Ja.

BREDBANDSRADAR 4GI
Ingen mer väntan i fl era 
minuter på att magnetronen 
ska bli varm. Bredbands-
radartekniken helt elektro-
nisk, vilket är skälet till att 
den är driftklar på bara ett 
ögonblick.

WHALE’S GULPER IC
Whales bästa pump i serien. Möjlighet fi nns 
att koppla till tvåvägsventil, switch eller en 
golvbrunn.

BALTIC LEGEND 165N RÖD MED SELE
Baltic Legend är en uppblåsbar 
fl ytväst med en ny design 
jämfört med traditionella 
uppblåsbara fl ytvästar.

INTEX MARINER 3 STÄLL BOAT
En tuff professionell jolle. Båten har en väderbe-
ständig botten och en 
säkerhetslina runt. 

CTEK MARINLADDARE M45
En smart och fl exibel 
12V-laddare. Utveck-
lad för de mindre 
batterierna i marin-
världen och designad för den tuffa marinmiljön.
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MÅNGA TILLVAL   PÅ 55 FOT
I nya Hanse 548 erbjuds nästan oändliga  möjligheter 
att välja kulörer och konfigurationer. Samtidigt  seglar 
den 20 ton tunga båten överraskande väl.
TEXT JOAKIM HERMANSSON FOTO BERTEL KOLTHOF & JOAKIM HERMANSSON
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MÅNGA TILLVAL   PÅ 55 FOT
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Vi äntrar sittbrunnen som är stooor, även 
för att vara på en 55-fotare, men Hanse har 
inte anammat den franska lösningen med 
dynförsedda schäslonger i sittbänkarnas för-
längning upp på rufftaket. Istället finns på 

ruffskjutluckans båda sidor stora flushade luckor, med 
mörktonat plexiglas som formats efter däck, för att ge 
extra ljusinsläpp i akterhytterna. Ett bord framför varje 
sittbänk kan fås elektriskt justerbart i höjd, för att kunna 
 bilda två stora solbäddar. Passagen genom sittbrunnen kan 
ske utan krångel mellan borden och längre akterut mellan 
 styrpiedestalerna. Akterspegeln är öppen, då sittbänkarna 
på var sida fälls upp. Mellan dessa placeras med fördel en 
wetbar för 78 500 kronor som innehåller grill och ho med 
tryckvatten, så att man kan stå på den nedfällbara badplatt-
formen och grilla. Den fälls ut hydrauliskt och lämnar plats 
för en liten gummijolle och vattenleksaker innanför akter-
spegeln. Många pluspoäng för höga handtag på den stadiga 
badstegen, som kan skjutas in på gejdrar i badplattformen.

Dubbla storskotspunkter finns som standard mellan 
sprayhooden och den gigantiska solbädden uppe på över-
byggnaden, men dessa kan också placeras centralt  längre 
akterut, uppe på den T-top som är tillval för knappt 
300 000 kronor. 

Med Hanse 548 skjuter varvet kanske främst in sig på 
dem som vill ha lata dagar i varma vatten, men för att kom-
fortabelt kunna förflytta sig mellan destinationerna i Kari-
bien eller Medelhavet behöver båten också kunna segla väl. 
Ändå måste den vara lätthanterlig, och har därför  förberetts 

med en recess i däck för att sänka ned skenan till den själv-
slående focken, ett segel som passar fint även i trånga skan-
dinaviska skärgårdar. På det kraftiga rostfria peket i den 
provseglade båtens stäv vilar inte bara ankaret, utan också 
ett extra förstag med elektrisk Furlex för 135 000 kronor. 
Där kan ett modernt codesegel rullas, och är då både un-
danstuvat och ändå snabbt redo för segling, samtidigt som 

 p De dubbla förstagen har, liksom ankaret, sin ändamålsenliga plats ute på det stadiga rostfria peket. En 
elektrisk Furlex säkerställer snabba stagvändningar med coden uppe.

 p Hanse 548 har höga 
fribord, men den låga 
överbyggnaden ger ändå 
en snyggt strömlinjeformad 
profil, med inte mindre än 
sex stora skrovfönster på 
var sida.
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det relativt kvickt också kan rullas in för att passera det 
ordinarie förstaget i stagvändningar eller gippar.

Hela segelkonfigurationen är uttänkt redan på ritbordet, 
av välkända Judel/Vrolijk & Co. De har även gett Hanse 
548 både stäv och akter som är i det närmaste vertikala, för 
att få en prestandahöjande längre vattenlinje. Vid stillalig-
gande är den 14,9 meter, men måttet ökar vid 15 graders 
lutning till hela skrovlängdens 15,75 meter. 

När Båtnytt provseglar båten på vattnen utanför Port 
Ginesta, sveper vindbyarna ner över de närliggande  bergen 
och ger lite extra krydda åt den annars ganska  stillsamma 
seglatsen. Hanse 548 är utan tvekan en stor båt, och vä-
ger sina modiga 20 ton, men när codeseglet rullas ut 

 minskar känslan av att båten egentligen är underriggad i 
mer moderata vindar. Självklart vore det inte möjligt att 
segla omkring i chikaner hur som helst, men jag tycker 
ändå att båten för sin storlek är responsiv på rodret, kan 
svänga smidigt och hyfsat snabbt kommer upp i god fart. 
Polar diagrammets knappt åtta knop på kryss i sex-sju 
 sekundmeter  överensstämmer med verkligheten, och på 
ren halvvind med codeseglet utrullat når vi nästan tio knop 
i samma vindstyrka. Det är faktiskt inte alls illa.

Sex stora skrovfönster på vartdera fribordet ger inte bara 
ljus in, utan också en utsikt som minskar källarkänslan och 
ger en air av däckssalong. Rutorna är jämnt fördelade över 
förens ägarhytt, akterkabinerna och salongen, men den 
sistnämnda placeringen krävde strukturella förstärkningar 
av kolfiber runt vantinfästningarna för att ens vara möjlig. I 
övrigt byggs skrovet liksom däcket i en sandwichkonstruk-
tion av glasfiberarmerad vinylester runt en kärna av balsa-
trä, med snickerier som är fanerade med riktigt trä. Matt-
lackad mahogny är standard, men ek eller kastanj kan fås 
för 75 000 kronor extra, plus 116 000 kronor för högglans-

Jag tycker ändå att 
båten för sin storlek är 
responsiv på rodret

 t Två toaletter är standard 
ombord, men ytterligare 
två kan väljas till i den 
interiörversion som tilltalar 
storfamiljer eller charter
bolag mest. 

 p Hanse 548 är mer än fem meter bred och över 16 meter lång, men rorsman har ändå överblick och kan 
känna god kontroll över ekipaget.

 p Innanför den nedfällbara badplattformen en liten gummijolle och vatten
leksaker. Pluspoäng för höga handtag på den stadiga badstegen.
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finish. Drygt fem meters skrovbredd ger en storslagen sa-
long, med möjlighet för gott och väl dussinet människor 
att sitta bekvämt i två väl tilltagna L-soffor, och strax intill 
erbjuder ett riktigt navbord fin plats för arbete.

Pentryt är längsgående om styrbord, med förvaringsut-
rymmen i mängd och en köksö med ho strax intill ned-
gångstrappan. Det kan utrustas med såväl mikrougn som 
diskmaskin och kombinerad kyl och frys i rostfria lådor, för 
att bli lika välfungerande som hemma. Ägarversionen av 
båten har tre rejäla hytter med dubbelbäddar, och en med 
våningssäng, men förpiken kan också delas upp i två hyt-
ter med varsin toalett. Den som inte väljer det får  istället 
en verkligt generös ägarhytt med stor garderob, privat toa 
med dusch och möjlighet att välja till en nedfällbar tv som 
integreras i hyttaket.

Akterhytterna är alltid likadana oavsett konfiguration i 
övrigt, men med något mer bredd i babords akterhytt än 
i styrbords dito, så att bäddplaceringen med huvudändan 
akterut bereder plats för en skön soffa ut mot skrovsidan. 
Två toaletter är standard ombord, men ytterligare två kan 
väljas till i den interiörversion som förmodligen kommer 
att tilltala storfamiljer och chartergäster mest. Vi spår näm-
ligen att många exemplar av Hanse 548 kommer att köpas 
och utrustas för ändamålet av privatpersoner som låter dem 
gå i charter. I så fall kan de även kompletteras med en extra 
liten hytt allra längst fram i fören, för en skeppare som tar 
väl hand om ägarens investering och är beredd att bo i den 
mycket rymliga ankarboxen. 

JEANNEAU  
54
Senaste 54-fotaren från det 
franska storvarvet kan erbjuda 
upp till fem dubbelhytter, plus 
en bonushytt längst fram i 
fören. Utfällbar badplattform 
i aktern ger dubbla solsängar 
och en rejäl badstege.

BAVARIA  
C57
Tyska Bavarias flaggskepp 
på 57 fot, med tre till fem 
hytter, vilken premiärvisades 
på Düsseldorfmässan 2017. 
Jollegaraget i aktern döljs 
innanför den nedfällbara 
badplattformen.

BENETEAU  
OCEANIS 55
Redan för fem år sedan lan-
serades den här 55-fotaren, 
med slag i friborden som ger 
smal vattenlinje och ändå 
generös bredd både interiört 
och i sittbrunnen. Kan fås med 
tre till fem hytter.

TRE KONKURRENTER

HANSE  
548
TEKNISK INFO

Längd över allt 16,22 m
Skrovlängd 15,75 m
Längd i vattenlinjen 
14,9 m
Bredd 5,05 m
Djup 2,2/2,55/2,8 m
Vikt 19 600 kg
Kölvikt 6 400 kg
Storsegel 80,5 kvm
Fock, självslående 
57,5 kvm
Gennaker 210 kvm
Masthöjd 24,7 m
Bränsle 520 l
Vatten 770 l
Motor Yanmar 110 hk
CE-godkänd i klass A 
för 12 personer
Design Judel/Vrolijk 
& Co
Pris från 4,5 miljoner 
kronor

VÄRT ATT NOTERA  

+ Stora möjligheter 
att välja kulörer, dynor, 
träslag med mera.

+ Seglar inte alls illa för 
att väga 20 ton.

– Med många tillval drar 
priset iväg.

OUTSPÄTT

Med Hanse 548 förfinar 
det nordosttyska varvet 
sitt koncept ytterligare 
med en båt som erbjuder 
nästintill oändliga möjlig-
heter att välja kulörer och 
konfigurationer. Samtidigt 
seglar den inte oävet, 
utan håller vad polardia-
grammet från Judel/
Vrolijk & Co utlovar.

MER INFO 

bohusyachts.se  
hansegroup.com

FAKTA

 p Pentryt har köksö med ho strax intill nedgångstrappan, och kan utrustas 
med såväl mikrougn som diskmaskin och kombinerad kyl och frys.

 p På varje sida i förens ägarhytt finns dubbla skrovfönster, och den som 
tröttnar på utsikten kan istället fälla ner hyttakets integrerade tv.

 p Drygt fem meters skrovbredd ger en storslagen salong för dussinet 
människor att sitta bekvämt. Ett riktigt navbord erbjuder fin plats för arbete.
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fgr

Most fun to drive, 
most fun to own!

Avant 705
Vårt svar på den perfekta bowridern.

NYHET 2018
Smart och mångsidig. Året runt.



PRISPRESSAD   FISKEBÅT
Beneteau Barracuda 6 är designad för fiskare med en tydlig 
inriktning på oss nordbor. Vi testkör i ett soligt Spanien där 
det enda vi saknar är möjligheten till ett soldäck.
TEXT ANNA SANDGREN FOTO PÄR OLSSON
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Beneteaus Barracuda-modeller har sålts i ett 
tusental till fiskare som vill ut på havet oavsett 
väderförhållanden. Framförallt har Barracuda 
sålt bra i Medelhavsregionen. Nya Barracuda 
6 är den minsta i serien, som består av fyra 

modeller, och den som tydligast vänder sig till oss i skandi-
naviska farvatten. Båten mäter bara 6,5 meter, men är noga 
genomtänkt och bjuder på överraskande många använd-
ningsområden. Visst, fiske är det primära syftet, men efter 
att ha kajkat runt med Barracuda 6 i skiftande väder- och 
vågförhållanden kan jag konstatera att den här  kompakta 
nyheten fungerar för pendlare såväl som för prismedvetna 
fiskare. 

Båten är klassad för sex personer och visst ryms familj 
eller vänner inne i hytten, även om det inte finns stolar här 
för alla. Desto bättre möjligheter att slå sig ner finns det 
föröver och även ute på akterdäck. Som förare och naviga-
tör står du lutad mot de två vadderade stålpallarna. Det är 
inte världens bekvämaste förarställning i det långa loppet, 
men ett smart sätt att spara plats. Dessutom fungerar pal-
larna för de andra personerna i hytten att hålla sig i under 
färd – ett smart grepp som sparar både plats och pengar. 
Det går att köpa till ”vanliga” stolar samt även funktionen 
att bädda upp till en dubbelkoj inne i själva hytten. 

Förarplatsen är avskalad och erbjuder de  nödvändigaste 
instrumenten och funktionerna. Sikten är 360 grader utan 
något som stör – och således utmärkt. Även om du är lång 
riskerar du inte att slå huvudet i taket. Föraren har en 

 fotplatta att placera fötterna på. Jag hade gärna sett  någon 
form av list på durken, för att få bättre stöd vid aktiv kör-
ning. Fötterna halkar helt enkelt runt på durken när jag 
försöker spjärna emot för att fånga vågorna bättre med 
hela kroppen. För visst dunkar och slår det rejält när jag 
provocerar den nätta båten i de allt högre vågorna utanför 
Spaniens kust. 

 p Förarplatsen är avskalad och kan rymma en större navigator. Om du ska använda båten till fiske kan en 
större skärm för ekolodet vara på sin plats.

 p Denna kompakta fiskebåt 
rymmer faktiskt det mesta 
man kan önska sig av en 
sexmetersbåt.
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Barracuda 6 är baserad på Beneteaus nya skrov fram-
tagna för utombordare. På vår testbåt sitter en Suzuki 
DF115. Med tre personer ombord, trekvarts tank och utan 
övrig last tar det cirka fem sekunder att komma upp i plan. 
Som mest kommer vi upp i drygt 28 knop, varvtalet ligger 
på 6 000 och bränslemätaren visar på 39 liter i timmen. 
Motorn vrålar en hel del och ljudet fortplantar sig i skrovet 
på ett sätt som gör att normal samtalston inne i hytten är 
omöjlig. Betydligt tystare är det i planingsfarten, som ligger 
vid 3 900 varv och i 9-10 knop. Då drar båten cirka 12 liter 
i timmen. En vettig marschfart hittar vi runt 24 knop med 
en soppaåtgång på 27 liter i timmen. 

Vet du med dig att du ofta kör med fullastad båt, bör 
du överväga det största motoralternativet på 140 hästar. 
Här har Beneteaus testare nått 30 knop med tre personer 
 ombord och i övrigt samma förutsättningar som under 
Båtnytts testdag. 

Nöjer du dig med en lugnare färd och mestadels 
 kommer att färdas ensam, kan 90 hästkrafter räcka. Enligt 
Beneteaus mätningar ligger toppfarten med 90 hk på 23 
knop och bränsleåtgången är 32 l/h. Ligger du på 21 knop, 
drar båten med 90 hk 30 l/h. Du får räkna med att det tar 
tid att komma i planing och 90-hästaren drar alltså tre liter 
mer i marschfart. Med andra ord tycker jag att 115-hästaren 
är ett klokare val. Båten är lättkörd och styrningen svarar 
direkt. Det sprutar en hel del vatten, men vi sitter skyddade 
i hytten och de dubbla vindrutetorkarna gör sitt jobb väl. 

På styrbordssidan finns en smart dörröppning som gör 
det lätt att komma ut på akterdäck. Vår testbåt har ett ka-
pell med ruta istället för en skjutdörr – och det fungerar 
väl i dagens varma testklimat. För nordiska farvatten är det 

 p Höga grabbräcken gör det tryggt att vistas ombord och enkelt att kliva i 
och ur. Knaparna är ovanligt rejäla. Ett plus för stor stuv.

 p Akterdäcket är rymligt med tanke på båtens ringa längd. Här finns gott om 
stuvar, en fiskestation, sump, mugghållare och bra grabbräcken. Smart! 

Båten är lättkörd 
och styrningen 
svarar direkt

 p Det går att ligga bekvämare om du lägger i en iläggsskiva och dyna. Ingen 
drömplats för en semester, men duger gott några nätter.

 p Toaletten är tillval, det blir alltid lite märklig känsla när den har en så 
framträdande plats i ruffen.

 p Bakom sökljuset skymtar takluckan. Den är snarast att betrakta som 
ventilation då sikten är bra i hytten.
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klokt att välja till skjutdörren och en värmare. Även aktern 
täcks av ett kapell, som enkelt rullas upp mot hyttakets 
överkant. 

Hela hytten är placerad åt babord, vilket gör passagen på 
styrbords sida bred. Det är överlag lätt att röra sig ombord. 
Antalet grabbräcken är generöst och placeringen genom-
tänkt, såväl i hytt som på akterdäck. 

På akterdäck finns en fast inbyggd fiskestation med 
fiske sump. Även i stäven finns en fiskeplats, som också 
fungerar som sittgrupp. Akterdäcket är rymligt och per-
fekt både för fiskare och vattensportdyrkare. Det går också 
att utrusta båten med soffor och matbord. Bakom en dörr 
i cockpit döljer sig en minikabin med ett litet fönster. Här 
kan två personer sova, eller så används utrymmet som en 
generös stuv. 

Det är tydligt att Sarrazin Design, som står bakom 
 Baraccuda-modellerna, har fått kompromissa om både 
standardutrustning och layout. För i sann Beneteau-anda 
är det här en prispressad båt, gjord för att säljas i rejäla 
kvantiteter. Finishen kunde ha varit högre och ljudiso-
leringen bättre, men samtidigt är det imponerande hur 
många användningsområden en så här pass liten båt har. 

Det enda som egentligen saknas är möjligheten att 
 bädda upp till ett soldäck. Båten är med andra ord inte 
något för dig som primärt är ute efter att lapa sol – men 
för dig som bryr dig om funktion, gillar att fiska och tänker 
ekonomiskt och praktiskt, är Barracuda 6 ett alternativ värt 
att fundera på. 

 p Sikten är utomordentlig, ståhöjden i hytten likaså. Testbåten saknar 
vanliga stolar och jag saknar stöd för fötterna. 

 p Vill du stänga till i aktern fäller du snabbt ner kapellet. Det går även att 
beställa till ett dörrparti. Motorljudet sprids dock in i hytten.

 p Är du inte allt för storväxt kan du smidigt ta dig ut på fördäck via gångbor
den. Det finns bra räcken att hålla sig.

QUICKSILVER  
675 PH
Klarar 200 hästar på akter
spegeln och väger knappt 
200 kg mer än Barracuda 6. 
Rymlig hytt och akterbrunn, 
smäller en del när du åker i 
vågor. Kostar 430 000 kronor.

ASKELADDEN  
P66 PILOTHOUSE
Liten hytt med möjlighet att 
sova i främre delen. Bra akter
däck och hög akterspegel. 
Ståhöjden i hytten är godkänd 
även för längre personer. 
Kostar 616 500 kronor.

STING  
630 FAST TRACK
Ny modell från norska Sting 
som har ruff i fören för 23 
personer och goda kör
egenskaper. Priset ligger på 
470 000 kronor med motor 
på 150 hästkrafter. 

TRE KONKURRENTER

BENETEAU  
BARRACUDA 6
TEKNISK INFO

Längd 6,50 meter 
Bredd 2,40 meter
Vikt 1 403 kg
Rek motor 90140 hk
Bränsletank 100 liter
Färskvattentank (tillval) 
20 liter
Antal passagerare 6

TESTKÖRNINGEN

Last 3 personer
Motor Suzuki DF115
Toppfart 27 knop
Bränsleåtgång 39 l/h
Marschfart 24 knop
Pris Från ca 470 000 kr

VÄRT ATT NOTERA

+ Smart planerad

+ Torr och trygg färd

+ Mycket båt för 
pengarna

– Finishen kunde varit 
högre

– Något bullrig

OUTSPÄTT

Priset är hyfsat lågt 
och så även finishen på 
båten. Bra för fiske och 
transporter.

KONTAKT 

beneteau.com

FAKTA
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Hitta din perfekta båt 
i våra modellserier & 
bygg den online.
Tänk dig en perfekt dag till sjöss. 
Tänk dig hur härligt det är. Prova vår 
smidiga konfi gurator online och bygg 
din båt från Quicksilver precis så som 
du önskar. Skräddarsy din dröm och få 
pris nu!

www.quicksilver-boats.com
Se tillvalen

Välj den utrustning du behöver.

Välj en modell
På ett enkelt sätt ser du alla 

våra modeller.

Konfi gurator
Bygg & få pris online.

NY

ALLA OMBORD
MED



FISKEKUNGEN
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FISKEKUNGEN
Boston Whaler 350 Realm är först ut i en ny serie 
offshorebåtar – en värsting som levererar extrem 

körglädje, är övernattningsbar, bjuder på plats för 
sol, bad, middagar och lyxiga fiskemöjligheter. 

TEXT ANNA SANDGREN FOTO PÄR OLSSON
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Boston Whaler har för mig mest stått som en 
symbol för manlig macho. Jag har tidigare 
testkört ett flertal modeller från det Florida
baserade företaget, och inte riktigt trillat dit 
känslomässigt. Visst har jag imponerats av 

kvaliteten i de såväl solida och osänkbara skroven, som 
inner liner och inredningsattribut. Och ja, jag har upplevt 
de goda sjöegenskaperna och genomtänkta designen. Men 
det har liksom inte sagt klick. Inte förrän nu. 

På vår testbåt har man inte sparat på krutet. Istället för 
standardmotoriseringen på 3  x 300 hk är båten rustad med 
trippla Mercuryutombordare på vardera 350 hästkrafter. 
Jag kan direkt konstatera att förarkonsolen är både funk
tionell och elegant designad med sprillans nya dubbla 
wide screenskärmar från Raymarine. De trippla Mercury 
Verado motorerna har en egen joystickstyrning, som fram
förallt underlättar vid tilläggningen och som nu, manövre
ring ut ur den bitvis trånga och för stunden mycket väl
fyllda motorbåtshamnen. Vår testbåt är också försedd med 
Skyhook, som gör att båten automatiskt hålls på plats, en 
smart funktion om du fiskar och vill att båten ska  behålla 
sin position utan att du själv behöver kompensera med mo
torerna. Båten har också fått Seakeeper installerat, vilket 
ska visa sig fungera väl i vågorna och bidra till att gyrosko
piskt stabilisera och minska rullningen i de bitvis meter
höga vågorna. 

Vägen ut från den skyddade hamnen är ett utmärkt till-
fälle att känna hur denna tunga båt – drygt 8,5 ton  inklusive 

de tre utombordarna – beter sig vid låga hastigheter. Sikten 
är mycket god, förarställningen bekväm och hela konsolen 
andas coolt avslappnad lyx, så till den grad att jag kommer 
på mig själv att le samtidigt som jag lättat konstaterar att 
det är närmast en baggis att baxa ut bland båtar, rev och 
avspärrningar. Än större blir mitt leende när jag ser havet 
breda ut sig och jag, efter en snabb avstämning på plottrar
na, skjuter det synkroniserade reglaget framåt. Det djupa 
Vskrovet sätter blixtsnabbt fart. Inom nio sekunder når 

 p Förarplatsen är smart 
planerad och föredömligt 
upprensad. De dubbla plott-
rarna från Raymarine hjälper 
dig hålla koll på båten.

 p Sofforna görs genom ett enkelt handgrepp om till en dubbelbädd.

 p Kyliga kvällar och regniga dagar är kabinen ett trivsamt och bekvämt 
krypin. Sofforna är bekväma och ljusinsläppet godkänt.

 p Toalettutrymmet är litet, men välplanerat och rymmer även en sittdusch.
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vi planing och flyger säkert, mjukt och torrt över  vågorna. 
Faktum är att det rullande havet under oss knappt märks 
hur hårt jag än provocerar båten. Vi fortsätter bara rakt 
fram totalt kursstabilt. Boston Whalers husarkitekt  Bobby 
Garza har skapat en ovanligt lyckad kombination av sta
bilitet och effektivitet. Ju mer jag provocerar båten, desto 
mer tycks den vara redo att ge. Maxfarten ligger på 46 knop 
med ett varvtal på 6 400. Mer bränsleekonomiskt (så eko
nomiskt det nu kan bli) blir det vid 4 000 varv och en fart 
runt 26 knop. Det lönar sig så klart att inte försöka an
vända 350 Realm som en racerbåt, även om skrovet tål det 
och köregenskaperna lockar till bus. Håller du marschfart 
kommer du cirka 0,237 M/l och med gasen i botten sjunker 
sträckan till 0,132 M/l. 

Konsolen och pentryt är placerade till styrbord, vilket 
gör passagen på babordssidan bred och gångvänlig. Akter
däcket kan antingen användas som en fiskeplattform, som 
lastyta eller som ytterligare en sittplats genom att en bänk 
fälls ner. Pentryt hittar du invid den aktre passagerarsoffan. 
Här finns en ho, förvaring för både mat och husgeråd, samt 
en elektrisk grill. Grillen är dold under en bänkskiva, som 
också används som avställningsyta. 

Hela båtens däck är utformat i en nivå och du slipper 
snubbla på trappsteg eller andra höjdskillnader. Det är 
överlag lätt att röra sig ombord, mycket tack vare den sned
ställda placeringen av förarplatsen. Friborden är höga och 
lyxigt försedda med kuddar, som löper längs hela skrovsi
dorna och som mynnar ut i en skön sittplats längst fram i 

stäven. Ett bord sätts enkelt upp mellan den främre soffan 
och den soffa som är placerad framför förarplatsen. Bordet 
blir i nedfällt läge och med en kudde placerad ovanpå, en 
del av ett stort främre soldäck. Under bänkarna finns gott 
om förvaringsutrymmen, varav en del är isolerade och kan 
användas för att förvara fisk. 

Till kabinen kommer du genom en skjutdörr strax 
babord om förarplatsen. Här inne finns bekväma soffor, 
som genom ett smart handgrepp förvandlas till en dubbel
säng. Kabinen har ett härligt ljusinsläpp tack vare en sky
light som går snudd på tvärs över hela kabintaket. Här 
finns också ett öppningsbart fönster. Över sofforna sitter 
en platttv. På väggen finns också en iPad mini (samt ladd

Ju mer jag provocerar 
båten, desto mer tycks 

den vara redo att ge 

 p 350 Realm bjuder på 
äkta sann körglädje. Sjö
värdigheten är brutal. 

 t De trippla 350hästarna  
ger en maxfart på omkring 
46 knop. 
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ningsplats för den). Genom iPad:en kan du kontrollera 
det mesta på båten, så som lyse, luftkonditionering med 
mera, men framförallt återger den informationen som vi
sas i skärmen vid förarplatsen. Rätt fiffigt, för den som inte 
vill resa sig upp ur sängen, men ändå behöver justera an
karet. Ett litet toalettutrymme finns placerat strax till hö
ger om  trappan som leder ner till kabinen. Utrymmet är 
trångt, men välplanerat. Motorrummet, som även är  båtens 
” hjärna”, är lättåtkomligt och den första platsen att granska 
om något skulle börja krångla. Cockpit är smart planerad 
med dubbla soffrader (inklusive fotstöd), som gör att fyra 
personer kan sitta bekvämt vända i färdriktningen. Rygg
stöden kan vinklas om för att tillsammans med borden 
 bilda ytterligare en matplats. Tack vare det fasta taket går 
det att fästa ett kapell som täcker hela brunnen och gör 
färden skyddad för nederbörd. Under den aktre soffraden 
finns en stor kyl, som också kan fungera som frys. En in
byggd fiskesump på 57 liter döljer sig i ena badplattformen. 

Är du enbart ute efter en robust fiskebåt, finns både 
 billigare och bättre alternativ än 350 Realm. Söker du 
 däremot efter en båt med mycket av det mesta och har en 
plånbok fet nog, så skulle jag råda dig att ta en titt på detta 
första syskon i den kommande Realmfamiljen. Själv har 
jag äntligen fattat grejen och allt känns rätt med 350 Realm 
– förutom priset som just den här kärleken kräver. Runt 
åtta miljoner kronor är bra mycket pengar… Men så får du 
också en trogen följeslagare redo att tjäna dig i ur och skur 
år efter år, oberoende av trender, väder och ändamål. 

 p Bordet är flyttbart och lätt att montera. Här får fyra personer plats utan 
problem. Sofforna är bekväma och du sitter skyddad under hardtoppen.

ANYTEC  
1221
Foppas värstingbåt börjar på 
6 miljoner. Kan tyckas billigt, 
men häng på fyra 400-häs-
tare så drar det iväg, både 
sett till pris och fart. Ett riktigt 
alumonster!

SEA RAY 
320 SUNDANCER
Ett coolt koncept med 
bowrider ovanpå kabinen. Tre 
personer sitter i fören, ännu 
fler under däck och massor av 
folk i sittbrunnen. Kostar runt 
3 miljoner.

AXOPAR  
37 SC
Nordiskt ljus och stram 
elegans istället för bullig 
amerikansk lyx. Kojplats för 
tre personer, fint fördäck och 
rymlig hytt. Och billig i jäm-
förelse: 2,5 miljoner.

TRE KONKURRENTER

BOSTON WHALER 
350 REALM
TEKNISK INFO

Längd 10,82 meter
Bredd 3,30 meter
Vikt 8 559 kilo (6 169 kg 
utan motorer)
Bottenvinkel 23 grader
Max antal personer 14 
Antal bäddar 1 (med 
plats för 2 personer)
Bränsletank 1 457 liter
Vattentank 170 liter
Max motor 1 050 hk
Minst rek motor 
750 hk 
Standardmotorer 
3x 300 hk 300L6 DTS 
Mercury Verado

TESTKÖRNINGEN

Last 3 personer
Motor 3 x 350-hk 350L6 
DTS Mercury Verado
Maxfart 45,8 knop
Pris Ca 8 miljoner kronor 

VÄRT ATT NOTERA

+ Körglädje utöver det 
vanliga

+ Sjövärdig

+ Förenar flera koncept

+ Kvaliteten

– Väldigt mycket pengar

OUTSPÄTT

Med 350 Realm har 
Boston Whaler skapat en 
cruising-weekender kryd-
dad med fiskemöjlighter. 
Köregenskaperna är 
trygga, gången mjuk och 
kursstabiliteten grym. 

MER INFO

bostonwhaler.com

FAKTA

 p Förbrunnen bjuder på ytterligare en sittgrupp, där bordet kan fällas ner för 
att bli ett sodäck. De inbyggda högtalarna ger ett ljud som överröstar allt. 

 p Pentryt är placerat rakt bakom förarplatsen och på styrbords sida av 
sittbrunnen. Här finns både grill och kokplattor. 
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VÄRMLANDS   
LÅNGA SJÖ
Fryken bjuder på en båttur genom rensrännor, 
mellan kräftburar och nära en ättestupa. Fryken
sjöarna mitt i Värmlandsskogarna är ett både 
rogivande och överraskande resmål.
TEXT JESSIKA ERICSSON FOTO LARS ERICSSON

634 2018

fRyKENSJöARNA  RESMÅL



Söta fröken Fryken är i det här fallet nya 
snabba motorbåten T-Rex med hemmahamn 
i Sunne. Det är i den vi ska få utforska  Fryken 
tillsammans med hamnkaptenen i Sunne båt-
hamn, Stig Jansson. Han är värmlänning, 

 infödd Sunnebo och kan sin Fryken utan och innan.
Sunne visar sig ha en förvånansvärt stor båthamn mitt 

inne i centrum. Här ligger gamla vackra träbåtar, moderna 
daycruisers, små fiskebåtar, klassiska snipor och andra över-
nattningsbara båtar. Det finns sjösättningsramp, latrintöm-
ning och en klubbstuga.

– Det är många som vill ha båtplats här, så vi har fått 
bygga ut med fler bryggor. Vi som tillbringar mycket tid 
här i hamnen märker av ett uppsving för båtlivet just nu, 
säger Stig.

Vi promenerar längs kanalen till Stigs nya och snygga 
T-Rex som är fastkedjad med ett ordentligt hänglås.

– Det är en trevlig hamnmiljö här inne i centrum, men 
tyvärr gör nog läget att det kommer fler ovälkomna gäster. 
Det har varit inbrott i några båtar, så jag är noggrann med 
att låsa, säger Stig, som varit ute många gånger med båten 
den här sommaren trots att vädret inte varit det allra bästa 
i Värmland.

Vi kastar loss och glider sakta längs sundet som delar 
Sunne på mitten och som leder ut till Mellan-Fryken. 
 Sundet är smalt men djupt och längs vissa passager åker vi 
i rensrännorna som finns kvar efter flottningen av timmer. 
Med motorbåt går det fint att glida under centrumbron, 
men segelbåtar tar sig inte förbi. De segelbåtar som finns 

ligger istället längre söderut i sundet. Stig berättar att bron 
en gång var öppningsbar men blev igensvetsad i samband 
med en renovering.

Vi passerar Sunnes nyaste strandnära bostadsområde 
med nybyggda arkitektritade villor och välskötta  trädgårdar 
som sluttar ner mot vattnet. Det är grönt och lummigt 
längs stränderna hela vägen ut till mynningen där Mellan- 
Fryken sträcker ut sig.

I Selma Lagerlöfs debutroman Gösta Berlings saga  kallas 
Fryken för Lövens långa sjö. Och lång är den, Fryken, spe-
ciellt med tanke på att det inte är en utan tre långsmala 
sjöar som förbinds med varandra. 

Övre Fryken sträcker sig från Torsby i norr till Sunne i söder. 

 t Gästhamnen i Sunne.

 p Frykensjöarna är 
hemmavatten för ganska 
stora båtar.
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 p Sjön Fryken är egentligen 
tre sjöar som binds samman 
med smala sund.

Mellan-Fryken från Sunne och vidare söderut till Nilsby, där  
Nedre Fryken tar vid. Kil vid den sydligaste delen av Nedre 
Fryken är sjösystemets sydligaste punkt. En båttur längs 
hela det sammanhängande vattensystemet blir hela 40 
 distansminuter även om man åker rakaste vägen.

Selma Lagerlöf är inte den enda författare som hämtat 
inspiration ur den böljande naturen runt Fryken. En tidig 
och kall vintermorgon åkte Astrid Lindgren tåg på Fryk-
dalsbanan som går längs Övre Fryken mellan Torsby och 
Sunne. I ett brev beskriver hon gryningsljuset över Fryken 
som överjordiskt vackert och att hon där och då fick idén 
till boken om bröderna Lejonhjärta. 

Och så förstås Thore Skogman med sina käcka toner 

Det går utmärkt att besöka Frykensjöarna med egen trailerbar motorbåt. 
 Djupet är tillräckligt även för segelbåtar men fasta broar, bland annat i Sunne, 
gör att det inte går att åka mellan sjöarna med segelbåt. Ramper för sjösätt-
ning finns i alla tre sjöarna. Till exempel i Sunne, Torsby, Kil och Rottneros.
Det finns inga gästhamnar men gott om båthamnar att lägga till vid. Kolla 
bara med hamnkaptenen om och var det finns lediga platser. Uthamnar med 
bryggor finns både i Övre Fryken och Mellan-Fryken. 
Besöksmålen är många och väldigt varierande. Allt från Rottneros trädgård 
och Sunne vattenland till sommarskidåkning i Torsby skidtunnel. Dessutom 
vacker natur med vandringsleder och ett antal restauranger och sommar-
kaféer som kan nås med båt.

FRYKEN MED EGEN BÅT

 t Det var under en resa 
här vid Övre Fryken som 
Astrid Lindgren fick idén 
till böckerna om bröderna 
Lejonhjärta.

om söta fröken Fräken ifrån Fryken, som lika envetet som 
Frykens småflugor sätter sig på huvudet.

Naturen är både vacker och fascinerande längs de lång-
smala sjöarna med vidsträckta skogklädda berg på båda 
sidor. Sjöarna är bland de djupare i landet. Hela 135 meter 
uppmättes i Mellan-Fryken i samband med en tävling som 
Sunne båtklubb utlyste för att ta reda på det största djupet. 
Och höjdskillnaderna på land är ännu större. Tossebergs-
klätten, som ligger vid mitten av Övre Fryken, är hela 343 
meter över havsnivån. Vill man få en överblick över sjö-
systemet är utkikstornet på toppen att rekommendera. En 
extremt brant och slingrande asfaltväg ungefär vid mitten 
av Övre Fryken leder upp till toppen.

Vattennivån i sjön varierar eftersom den är reglerad 
längre ner, men det är inget som märks under vår båttur. 

FO
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Vattnet är nästan kav lugnt och vid Malön stänger Stig av 
motorn. Det är så tyst och rofyllt det kan bli, och det är lätt 
att förstå att många uppskattar båtlivet här. 

Men en molnig torsdag som den här, i mitten av  augusti, 
är det folktomt både på vattnet och på Malöns sandstrand. 
Eller tomt på levande själar åtminstone. Ön har ett för-
flutet som avrättningsplats och ättestupa, så några oroliga 
själar rör sig nog i strandkanten oavsett om det är badväder 
eller inte. Under högsommaren ser det annorlunda ut, be-
rättar Stig. Då kan det vara båtar nästan överallt från Sunne 
och söderut mot Rottneros. Och Fryken är inte alltid så 
blank och stilla som nu. När det blåser upp blir det snabbt 
krabb och besvärlig sjö.

Historiskt sett har det varit flera våldsamma stormar på 
sjön. 1896 förliste passagerarångfartyget Freja af Fryken då 
hon hamnade i ett oväder med stormstyrka i vindbyarna. 
Freja gick i trafik på Frykensjöarna och transporterade både 
passagerare och gods. Den stormiga dagen 1896 var Freja på 
väg från hemmahamnen i Fryksta till Torsby då hon förliste 
i Bössviken och elva personer omkom.

I nästan 100 år låg sedan Freja på Frykens botten innan 
hon hittades på 52 meters djup. Hon bärgades och Ång-
båtsföreningen Freja satte igång med en omfattande re-
novering. 1997, nästan på dagen 100 år efter förlisningen, 
sattes hon åter i trafik för reguljära turer och charter. I juni 
2015 k-märktes hon av Sjöhistoriska museet i Stockholm.  

Under färden på Mellan-Fryken stöter vi på någon 
 enstaka båt och ser några utspridda gårdar och stugor i 

 u Ångbåten Freja af 
Fryken är en skönhet som 
trafikerade Fryken redan på 
1800-talet. 

FOTO: Agneta Hultin Karlsson

 p Folkliv kring gästhamnen 
i Fryksta.
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 p Sjöarna är djupa nog för 
segelbåtar men en fast bro 
i Sunne gör att det inte går 
att ta sig mellan sjöarna.

 vikarna. Men mest är det obygd, skog, vildmark. Det är 
vackert och rofyllt att uppleva från vattnet, men det är 
verkligen glesbygd. Vid en närmare titt på sjökortet får 
man känslan av att alla som en gång bosatt sig runt sjöarna 
har fått delar av den uppkallade efter sig. Här finns Pers 
udde, Patrons vik, Olssons badvik och Arvidstorpsviken.

Mer kända besöksmål är Sunne Vattenland strax söder 
om Sunne, ett stort lekområde med vattenrutschbanor, 
pooler, sandstrand och lekplatser. Ett annat är Kolsnäs
udden, en klassisk folkpark med gästbrygga, restaurang 
och dansband.

Det finns ett heltäckande sjökort över alla tre Frykensjö
arna, och det är väl värt pengarna att skaffa inför en båttur 
på sjön. Sjökortet innehåller utöver sedvanliga uppgifter 
om djup, hamnar och farleder även detaljerade landkartor 
och intressant information om platser på land runt sjöarna.

Eftersom sjöarna är långsmala är de lämpliga för en 
färd i nordsydlig riktning eller tvärtom. Totalt är sträckan 
80 kilometer på längden men bara tre kilometer på bredaste 
stället. Det går utmärkt att ta sig mellan de tre sjöarna med 
de flesta typer av motorbåtar. Det är cirka tre meter djupt i 
kanalerna i Sunne och Nilsby. Stigs TRex tar sig vart som 
helst mellan sjöarna, men oftast går turerna söderut och då 
gärna till Kolsnäsudden. 

– Det brukar vara dans och musik i folkparken. Då är 
det trevligt att vara där, och så har restaurangen ganska 
bra mat.

Annars verkar båtlivet i Fryken inte gå ut på att åka till 

platser, utan båtarna används mer för att just komma ut på 
vattnet. Att bara glida omkring och njuta av naturen och 
tystnaden eller för att fiska. 

Många av båtarna i Sunnes hamn har avancerad fiske
utrustning och Stig är själv en erfaren kräftfiskare. Han har 
fått fina fångster i MellanFryken, både inne i själva kanal
området mot Sunne och längre ut i vikarna. När Stig  pekar 
ut dem ser vi också de små diskreta frigolitflötena som 
märker ut kräftburarna i vassruggarna. Stig har sina favo
ritställen och han har känsla för kräftfisket, i fjol plockade 
han upp flera välfyllda burar. Men var de bästa fiskeställena 
finns är det inte lönt att avslöja, säger han. Kräftorna flyttar 
ändå på sig år från år. 

GÄSTHAMNAR
FRYKSTA, KIL 
Hitta hit Strax nordost om 
Kils tätort vid friluftsområdet 
Lökeneskogen. Gästbryggan 
ligger tvärs över viken från Kils 
båthamn i Äng.
Djup 3 meter och djupare.
Missa inte Nyligen k-märkta 
passagerarångfartyget Freja af 
Fryken, som byggdes vid Motala 
verkstad 1868 och trafikerade 
Fryken på 1800-talet. I närheten 
finns också ett kafé.

TORSBY BÅTHAMN
Hitta hit I Frykens nordligaste 
ände, vid Röjdälvens utlopp.
Djup Begränsat djup i den äldre 
delen av hamnen längs Röjdåns 
mynning. Fullt djup vid den nya 
bryggan vid Röjdåns utlopp.
Missa inte Restaurang Faktoriet 
inrymd i en nedlagd brukslokal.

SUNNE BÅTHAMN
Hitta hit Mitt i Sunne centrum.
Djup 1---3 meter.

Missa inte Båtturer på de gamla 
flottningsrännorna genom Sunne, 
folkparken Kolsnäsudden och för 
barnen Sunne Vattenland.

ROTTNEROS BÅTHAMN
Hitta hit I Rottneros vid östra 
stranden av Mellan-Fryken.
Djup 1---3 meter.
Missa inte Rottneros park, 
skapad av Svante Påhlson efter 
Selma Lageröfs Ekeby i Gösta 
Berlings saga. 
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FJÄRRKONTROLL
KLAR ATT ANVÄNDA

MED DEN
MEST EXAKTA GPS:EN

SMYGANDE TYST
DRIFT

ANSLUTNING FÖRBEREDD
FÖR LOWRANCE ®

ENKEL ATT ANVÄNDA
FÄLL IHOP OCH FÄLL UPP

STARKT, ANODISERAT
ALUMINIUMFÄSTE

DIGITAL ® POWER 
MANAGEMENT

-UTRUSTAD

KORROSIONS- 
SKYDD 

MED INKAPSLAD 
ELEKTRONIK

EXKLUSIV 
KOMPOSITAXEL

MED LIVSTIDSGARANTI

PINPOINT  ® GPS- 
KOMPATIBEL 
OCH FÖRBEREDD 
FÖR LOWRANCE

Nya Xi3 är det senaste tillskottet i Xi-serien. 
Den är trådlös vid leverans, så det finns inget 
behov för dyra tillval. 
Du har direktkontroll med den smidiga 
handkontrollen, oavsett var i 
båten du befinner dig.

NYA 

Låst, laddad och redo 
att stanna vid fisken.
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DET NORSKA  
TRÄBÅTS- 
UNDRET
På Hardanger Fartøyvernsenter jobbar  
35 båtsnickare, skeppssmeder och rep - 
slagare för att ge Norges klassiska båtar 
originalutseendet åter. Denna världs - 
unika satsning på veteranbåtar ger allt 
från roddbåtar till bilfärjor ett nytt liv.  
Och ingen patient är omöjlig att bota!
TEXT MIKAEL MAHLBERG FOTO MAX CARLGREN
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Vi har åkt bil i två timmar på hisnande 
vackra fjällvägar, förbi frusna vattenfall och 
läskiga stup, fram till den lilla kuststaden 
Norheimsund vid randen av Hardanger-
fjorden. Nu står vi i det mörka och fuktiga 

lastrummet på m/k Eitrheim, ett 80-årigt passagerarfar-
tyg som till för några månader sedan låg på botten av en 
fjord. Snäckor täcker den murkna bordläggningen och i 
ett mörkt hörn gurglar de pumpar som håller den gamla 
skutan flytande.

På de flesta andra platser i världen hade ett 80-årigt vrak 
antingen fått ligga kvar på havsbottnen eller huggits upp. 
Lyckligtvis har Eitrheim hamnat på Hardanger Fartøyvern-
senter, Norges akutsjukhus för klassiska båtar och skepp.

– Det här kan bli ett riktigt fint projekt, kanske  kostar 
det 30 miljoner, säger vår guide Geir Madsen, Fartøy vernets 
tidigare chef och numera seniorkonsulent.

Där vi ser ett ruttet skrov, ser han en kulturskatt, värd 
de tiotusentals arbetstimmar det krävs för att återskapa ori-
ginalutseendet. Att denna skorv ska kunna bli som ny är 
svårt att greppa. Men beviset på att det är möjligt ligger på 
andra sidan bryggan. Framför Fartøyvernsentrets  ockragula 
träkåkar guppar den glänsande välhållna Mathilde, en Har-
dangerjakt från 1884 som blev Fartøyvernsentrets första 
 renoveringsprojekt år 1984.

Geir var med även den gången och berättar att Har-
danger Fartøyvernsenter började i blygsam skala som ett 
stödprojekt för att hjälpa arbetslösa ungdomar.

Vid den här tiden började norrmännen få upp ögonen 

för det flytande kulturarv som landets äldre skutor, fritids-
båtar och skepp utgör. Sjöfart och skepp har genom his-
torien spelat en långt större roll i norrmännens liv än häst 
och vagn. Platt mark att bo på finns i stort sett bara längs 
fjordarna. Innan flyget och bilens inträde rodde, seglade 
eller ångade norrmännen mellan kustbyarna.

Men i början på 1980-talet hade få av de traditionella 
fartygen överlevt oljeboomen och samhällets modernise-
ring.

När kommunen så beslöt att köpa in den klassiska Har-
dangerjakten Mathilde på auktion drog båtsnickare och 

 p Passagerarfartyget Eitrheim har legat på fjordens botten men ligger nu 
förtöjd i väntan på renovering.

FAKTA
OM HARDANGER 
FARTØYVERNSENTER
Fartøyvernsentret 
ligger i Norheim
sund, 1,5 timmars 
bilresa från Bergens 
flygplats. Förutom 
fartygsrenovering och 
lärlingsutbildning för 
båtsnickare erbjuder 
centret också kurser 
för privatpersoner 
som vill lära sig ta 
hand om äldre träbå
tar. På området finns 
också café sedan 
2017. Bästa tiden 
att besöka är maj till 
september.
fartoyvern.com

 p De gamla kåkarna 
rymmer snickerier och 
förvaringshallar för reno
veringsprojekt.

70 4 2018

båtbyGGARE i hARdANgERREPORTAGE



 p Hardangerjakten Mathil-
de är i nyskick och var det 
första skepp som restaure-
rades vid Fartøyvernstret.

 t Sarah Sjøgreen visar 
hur traditionellt repslageri 
går till. Råmaterialet är 
lindträdets bark.

träbåtsintresserade till Hardangerfjorden för att hjälpa till 
med renoveringen.

På de 30 år som förflutit sedan dess har det forna stöd
projektet för ungdomar på glid utvecklats till ett av Norges 
tre nationella Fartøyvernsenter, alltså ett varv för bevarande 
av gamla skepp och dess unika hantverk.

I vårt rika grannland finns numera betydligt mer  pengar 
för att ta hand om veteranbåtar, berättar Geir. Idag anses 
250 båtar och skepp som ”särskilt skyddsvärda” av norska 
Riksantikvariet. Ägarna kan ansöka om pengar för reno
vering, som ofta sker på någon av Norges tre Fartøyvern
senter. Dessa har tillkommit för att bevara kulturhistoriskt 
värdefulla båtar, men också för att värna de traditionella 
maritima hantverk som på 1990talet höll på att gå förlo
rade. Varje center har sin specialitet. På Bredalsholmens 
Fartøyvernsenter i Kristiansand lagar skeppsbyggarna 
stålskrov med nithammare på klassiskt manér. Utanför 
Narvik tar Nordnorsk Fartøyvernsenter hand om de unika 
nordnorska fiskebåtarna. Och här på Hardanger Fartøy
vernsenter står 35 träbåtsbyggare, repslagare och skepps
smeder redo att snickra och fixa allt från träinredningar 
till hela fartyg.

För att få status som ”verna skip”, alltså skyddsvärt, 
ska fartyget ha spelat en viktig roll i norsk historia, eller 
vara ett av få kvarvarande exemplar av en tidigare vanlig 
båttyp.

I vårdkön finns vitt skilda flytetyg. Norges första  bilfärja, 
den 36 meter långa Folgefonn från 1936, väntar på upprust
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Det räcker inte med att hitta 
fornfynden, vi måste också 
bygga upp dem igen
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ning tillsammans med fyra meter långa kyrkroddbåtar. 
Vi följer Geir ut ur det mögliga lastrummet för en tur 

på bryggorna. Vid kaj ligger utskrivna patienter i  nyskick 
bredvid de multisjuka skorvar som väntar på vård.  Under 
ett skyddande tak vaggar den 58 fot långa glänsande 
mahogny yachten Tysso, som på 30-talet fraktade många av 
Norges ingenjörer och direktörer till landets viktigaste in-
dustriprojekt. Bredvid ligger m/s Granvin, ett fartyg i stål 
som väntar på att få en nytillverkad kopia av den röksalong 
där resenärerna puffade under reguljärtrafiken på 30-talet.

Hur röksalongen såg ut visste båtbyggarna först när 
Fartøyvernsentrets typiska detektivarbete satte igång. 

Inne i verkstaden visar Geir upp en gul och en vit skiva 
 ”huntonit”, ett skivmaterial till vägg och tak.

– Ser ni? Den gula skivan kommer från taket på röksa-
longen. Och här syns ett spår där elledningarna gått, och 
på skruvhålen för lampan kan vi se hur stor den varit…

Den buckliga skivan och andra originaldetaljer är vikti-
ga spår när Geir och hans kollegor ska återskapa skeppens 
tidstypiska utseenden. Genom att starta alla renovering-
ar med att noggrant pilla isär fartygen och dokumentera 
eventuella spår av originaldetaljer går det att återskapa för-
svunna utseenden. Gamla ritningar saknas ofta. I Norge 
byggdes träskepp och båtar mest efter mallar, och sällan 
finns skriftliga beskrivningar eller foton bevarade. 

– Vi är på ett sätt som arkeologer. Fast det räcker inte 
med att hitta fornfynden, vi måste också bygga upp dem 
igen, säger Geir.

För att kunna göra det är de norska Fartøyvernsentren 
riktiga varv, med torrdockor och stor personalstyrka. Geir 
tar oss på en tur genom snickeriverkstäderna, förbi timmer-
upplaget där manshöga tallrötter samlade från fjällen snart 
ska bli spant till framtida projekt, fram till det låga stenhus 
där skeppssmeden Seppe håller till. Med vana hammarslag 
formar han en glödgad järnbit till ett beslag åt en tiåring, 
en norsk roddbåt från 1850 med fem årpar. Sammanlagt 
krävs 1 000 olika järndetaljer, som nitar, beslag, brickor 
och annat. Tågvirket slås på den 80 meter långa och iskalla 
repslagar banan som ligger högst upp i trähuset bredvid. 
Mellan  veteranutombordare upphängda i taket som pryd-

 t Fiskebåten Fremad II 
byggs upp helt från grunden 
inne i det katedralliknande 
båthuset.

 p Skeppssmeden Seppe 
smider beslag, precis som 
hans föregångare gjorde på 
1800-talet.

 p Vår guide Geir Madsen håller upp en nikotingulnad skiva masonit – det 
enda spåret efter en röksalong som ska återskapas på fartyget Granvin.
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nader slår Sarah Sjøgreen och Ingunn Undrum rep av lind-
trädets bast. Att fläta 200 meter tågvirke tar 40-50 timmar.

Roddbåten blir alltså en dyr historia.
Det är också en del av planen.
Fartøyvernsentrens skickliga hantverkare är anställda 

och välavlönade – och alltså inte hobbyarbetare, som ofta 
är fallet när veteranbåtar renoveras i Sverige.

– Om man ska kunna bevara gamla hantverk, måste 
man betala för dem också, säger Geir.

I småbåtsverkstaden mallar snickaren Peter Helland 
Hansen av en murken kyrkroddbåt som användes i Har-
dangerfjorden på sent 1800-tal. Kopian han sedan bygger 
går till en folkhögskola, men i vanliga fall säljs nybyggen till 
allmänheten. Pengarna från de cirka hundra båtar som hit-
tills snickrats går bland annat till utbildningen av framtida 
båtsnickare här vid  centret, så att någon även i framtiden 
kan vårda Norges unika marina kulturskatter.

”Vårda” är förresten ett understatement. Exemplet 
 hittar vi i båthuset bredvid. Inne i något som liknar en 
kyrka, med plåttak och väggar av tältduk, ligger en riktig 
relik. Den 22 meter långa Fremad II – eller i alla fall det 
som är kvar av den – är möjligtvis Norges äldsta fiskebåt.

Hon byggdes i England 1888 men såldes liksom många 
andra brittiska kuttrar (sailing trawler) billigt till Norge 
(och Sverige) på 1910-talet och fiskade där skarpsill ända 
fram till 2007. Fremad II är intressant att bevara just på 
grund av dess brokiga historia och för att båten byggts om 
och hängt med som fungerande fiskebåt, menar norska 
Riksantikvarien.

Planen är alltså att Fremad II ska se ut ungefär som när 
Fartøyvernsentret lade in henne för behandling.

Ändå har snickarna rivit hela skeppet och bygger nu upp 
den från kölstocken. Bordläggningen i 2,5 tum tjock furu 
och ek har bytts planka för planka, liksom spant och däck. 
Överbyggnaden står på gårdsplanen och ska även den fixas 
i ordning innan den monteras på furudäcket. När renove-
ringen är klar kommer Fartøyvernsentrets snickare ha lagt 
40 000 timmar på Fremad II. De kommer att ha bytt i stort 
sett vartenda bord, varenda nit och balk på traditionellt sätt 
men knappt förändrat utseendet.

Hade det inte varit enklare att bara bygga en helt ny båt?
– Nej, för då är det ju inte fartygskonservering, säger 

Geir.
Sedan Fartøyvernsentrets start har tiotals skepp och 

oräkneliga mindre farkoster fått nytt liv här. Det kompro-
misslösa hantverket har gjort Hardanger  Fartøyvernsenter 
populärt hos fler än de redan träbåtsfrälsta. Filmer på 
 Facebook där skeppssmeden Seppe smider enorma järn-
knän till Roald Amundens polarfartyg Gjøa och Fremad II 
får ny bordläggning har blivit succéer som tillsammans har 
över en miljon visningar.

Varje dag mellan maj och september är   allmänheten 
 välkommen att bese båtsnickarnas unika  renoveringsarbeten. 
Den som vill kan få en guidad tur i repslageriet, åka på 
 s eglats i Hardangerjakten Mathilde eller låna en kyrkrodd-
båt för en tur på fjorden. Det gör Hardanger Fartøyvern-
senter till ett unikt, levande museum dit både norrmän 
och utlänningar dras för att se världens mest ambitiösa 
 båt hantverkare i aktion. 

 p Motoryachten Tysso är 
en av de färdigrenoverade 
klenoder som nu ligger 
under ett skyddande tak.
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OLYCKSDRABBAT RACE
Den sjunde etappen av Volvo 
Ocean Race är den tuffaste, 
men alla vedermödor blek-
nar mot tragedin att britten 
John Fisher sveptes över-
bord och försvann i havet.

Ben nummer sju i Volvo Ocean Race seglas 
mellan nyzeeländska Auckland och Itajai i 
södra Brasilien, en sträcka som mäts till 6 623 
M om man drar en så rak linje som möjligt. 
I själva verket seglar besättningarna, som en 

konsekvens av sina taktiska vägval, ytterligare cirka 1 000 
M för att nå målet, i det som anses vara den ojämförligt tuf-
faste etappen i hela världsomseglingen. En stor del av den 
totala sträckan går nämligen mellan 40:e och 50:e bredd-
graden, som respektfullt brukar kallas ”roaring forties” och 
”furious fifties” av seglarna. För att öka säkerheten har dock 
tävlingsledningen för racet begränsat banan så att båtarna 
inte längre når ända ner i Södra oceanen, som börjar vid 
60:e breddgradens ”screaming sixties” och dess isberg.

Säkerhetstänket till trots nåddes vi under etappen av 
värsta möjliga nyhet. Hongkong-baserade Team Sun Hung 
Kai/Scallywag jagade i kön 1 400 M väster om Kap Horn, i 
vindar med stormstyrka och fyra till fem meter höga vågor. 
Med ett rev i storen och fock nummer två hissad  surfade 
båten okontrollerat iväg utför en våg och drabbades då 
av en ofrivillig slänggipp. Britten John Fisher befann sig 
i sittbrunnen, men höll just på att byta position för att ta 
hand om skotet till ett försegel, som var hissat men inrullat. 
Därför var han i just det ögonblicket inte kopplad, utan 

sveptes överbord i gippen. Olyckan skedde bara en kvart 
före soluppgången, och Fisher hade överlevnadsdräkt, men 
i det tuffa vädret lyckades besättningen inte hitta honom.

Det var också andra dödsfallet i racet, efter att en kine-
sisk fiskare fick sätta livet till när hans fiskebåt kolliderade 
med Vestas 11 Hour Racing, strax före målgången av det 
fjärde benet i Hongkong i januari. Den dansk-amerikanska 
båten blev efter det reparerad lagom till sjunde etappen, 
men olyckan slog obarmhärtigt till igen strax efter rund-
ningen av Kap Horn, då laget råkade ut för ett mastbrott. 

Inte ens det totalledande spanska Mapfre-laget klarade 
sig smärtfritt igenom den sjunde etappen av årets race, utan 
tvingades till ett dyrbart pitstop som varade i 13 timmar. 
Den tiden ägnades åt att reparera en reva tvärs över stor-
seglet och åt att fixa ett problem med storens skena som 
slitits loss från masten. När skepparen Xabi Fernandez star-
tade om låg den spanska båten ohjälpligt sist i fältet. Även 
Turn the Tide on Plastic hade mastrelaterade problem, men 
inte värre än att man kunde vara med i fältet och slåss om 
placeringarna in till Itajai. 

TEXT JOAKIM HERMANSSON FOTO VOLVO OCEAN RACE

 p Dansk-amerikanska Ves-
tas 11 Hour Racing rundade 
Kap Horn för fulla segel 
och i en fin position, men 
drabbades något senare av 
ett mastbrott och fick stäva 
för motor mot Falklands-
öarna för att få hjälp.

 u Totalledaren i Volvo 
 Ocean Race, spanska 
 Mapfre, tvingades till ett 
kostsamt 13-timmars 
pitstop för att reparera 
storseglet och dess skena 
i masten.

 p Britten John Fisher 
sveptes överbord i en 
okontrollerad gipp 1 400 
sjömil väster om Kap Horn, 
bara timmar efter att den 
här bilden togs.
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TRE ÅR KVAR TILL MATCH

America’s Cup fortsätter i fyra-
årscykler, en ny enskrovsdesign 
har presenterats och ryktes-
spridningen är igång för fullt. 
Allt är alltså precis som vanligt.
TEXT JOAKIM HERMANSSON ILLUSTRATIONER TEAM NEW ZEALAND 
FOTO HAMISH HOOPER

Sedan Team New Zealand i somras snuvade 
amerikanska Oracle Racing på America’s 
Cup-bucklan, har det rått minst sagt febril 
 aktivitet på deras bas hemma i Auckland. Först 
och främst har det handlat om att få det ny-

zeeländska samhället att ställa upp med de åtaganden som 
oundvikligen följer med ett America’s Cup-försvar, såsom 
att ordna fram ett lämpligt hamnområde. Att säkra till-
räckligt ekonomiskt stöd från både sponsorer och regering 
har också funnits på att-göra-listan, och då underlättar det 
förstås att…

…kiwilaget fick ta emot motsvarigheten till vårt eget 
bragdguld för sin fantastiska insats.

…segling är något av en nationalsport i landet.
…det svartklädda laget sätter öriket på kartan som 

 aldrig förr.

Parallellt har nyzeeländarnas designers, i nära sam
arbete med det italienska utmanarsyndikatet Luna Rossa, 
också tagit fram ett nytt båtkoncept för nästa America’s 
Cup. Luna Rossa är så kallad Challenger of Record, och för 
därmed alla utmanares talan gentemot försvarande Team 
New Zealand. Den nya båten kallas AC 75 och innebär en 

återgång till ett skrov från fjolårets katamaraner, men den 
nya enskrovsbåten ska flyga ovanför vattenytan med hjälp 
av ett svängbart T-format bärplan på var sida. Bärplanen 
är dessutom ballastade, vilket innebär att när bärplanet i lä 
befinner sig i vattnet och lyfter båten, bidrar bärplanet i lo-
vart samtidigt till det rätande momentet. Tack vare ballas-
ten och att bärplanen är svängbara, ska ekipaget också vara 
självrätande vid en eventuell kapsejsning, och ligga stadigt 
vid kaj med båda insvängda undertill.

Där fjolårets America’s Cupkatamaraner hade ersatt 
seglen med stora vingar, som fick lyftas av med lyftkran 
varje kväll, kommer den nya AC 75-båten att ha en rigg 
som ska kunna stå uppe över tid. Och de cyklister som den 
nyzeeländska båten i fjol hade ombord, i syfte att bygga 
upp nödvändigt hydraultryck för att manövrera den stora 
vingen, blir arbetslösa när det ska seglas om America’s Cup 
nästa gång i mars 2021. Designskisserna visar en öppen 
däckslösning, med stor sittbrunn av mer traditionellt snitt, 
där riktiga seglare kan bete sig ungefär som man brukar på 
en båt, och slipper sitta hukade över pedaler.

Vilka syndikat som kommer att segla 2021, och vilka 
 länder som kommer att vara representerade, står  fortfarande 

NYA AC 75-BÅTEN
Enskrovsbåt som flyger 
på bärplan.
Självrätande vid 
 kapsejsning.
Dubbla svängbara bärplan 
med ballast.
Båda bärplanen kan fällas 
in vid kaj.
Rigg och segel ska inte 
behöva lyftas av med kran 
varje natt.
Ska ge utmanande 
matchracingmanövrer.

FAKTA
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 p Team New Zealand diskuterar med myndigheterna om exakt var i 
 Aucklands hamnområde syndikaten och deras båtar kan beredas plats.

skrivet i stjärnorna. Spekulationerna talar om att kinesiska 
intressen vill ge sig in i leken, och det har även ryktats 
om en australiensk Cup-comeback. New York Yacht Club, 
som försvarade America’s Cup i 132 år mellan 1851 och 1983, 
har ambitionen att försöka igen, medan Oracle Racing har 

 p Nya AC 75-båten har ett skrov med två bärplan, som ska ge hög fart och lyftkraft i kombination med utmanande matchracingmanövrer.

 p Hukade cyklister som stirrar ner i durken och hårda vingsegel som måste 
lyftas av med kran varje natt, slipper vi se i America’s Cup 2021.

TIDPLAN FÖR 36:E 
AMERICA’S CUP
30 juni 2018 stänger 
anmälan.
31 augusti 2018 
offentliggörs banområde 
och bana.
31 mars 2019 får varje 
lags första båt tas i bruk.
1 februari 2020 får den 
andra båten sjösättas.
Under 2020 ska tre 
regattor i AC World Series 
seglas.
I januari och februari 
2021 vaskas utmanaren 
fram.
I mars 2021 avgörs 
America’s Cup för 36:e 
gången.

FAKTA

tappat skepparen James Spithill till Luna Rossa och inte 
lär komma tillbaka. När det gäller svenska Artemis Racing 
från KSSS har det inte gått att få något klart besked, och 
det får väl vara ett gott tecken att det i alla fall inte är ett 
rakt nej till att delta. 
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TRENDSPANING FRÅN 
FISKEMÄSSAN
Sportfiskarna är de mest prylgalna 
båtägarna. Vi åkte till sportfiske
mässan och spanade in den  senaste 
tekniken som lovar lyckad fångst!

Billigare Torqeedo- 
alternativ

Spirit 1.0 är en liten elektrisk utombordare på drygt 
1 kW, lagom för jollar och roddbåtar. Motorn är misstänkt 
lik Torqeedos motsvarande snurra, vilket resulterat i en 
numera utagerad patentstrid mellan den tyska elmotor
jätten och Spirits Hongkongbaserade tillverkare, bolaget 
ePropulsion. Men Spirit 1.0 har några finesser som det 
tyska originalet saknar. Motorn är något starkare, batteriet 
något större och priset på cirka 20 000 kronor något 
lägre. Dessutom flyter Spirits batteri – en fördel om du 
meckar vid bryggan.
Kinamarin.se

Galonstället  
tillbaka

Galon är ett utmärkt material, som används 
av världens mest krävande friluftsmän

niskor: barn. I sjöställ är materialet tyvärr 
desto ovanligare. Något som Didriksons, 

som äger varumärket galon, vill ändra på. 
Didriksons Element är en lätt jacka i galon 
tänkt för seglare och motorbåtsåkare. Den 
är gjord i ett 100 procent vattentätt, stret
chigt galontyg med tejpade sömmar. Plag

get ska hålla vattnet ute mer effektivt än en 
jacka i Gore tex och tack vare öppningar i 

ryggen ska det också kunna andas. Jackan 
kostar 2 495 kronor och säljs från och med 

i höst med tillhörande galonbyxor.
Didriksons.com

Finval
Ukrainska har nå
got otippat seglat 
upp som en stor ex

portör av sportfiskebåtar till den 
svenska marknaden. Finval är ett av 
de senaste varven. Den brandgula Finval 
475 som ställdes ut på mässan är bara 4.75 meter lång, men som de 
flesta fiskebåtar nuförtiden är den fullspäckad med utrustning. Eller 
vad sägs om tio tums navigator, elmotorer med autopilot, vindruta, 
fyra bekväma sittplatser, sump, gott om stuvfack och kastdäck. Finval 
475 kostar 239 000 kronor med en 75 hästkrafter stark Evinrude.
Upplevnu.org

31
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Svensk pilothousebåt
Värmländska varvet Beason är specialist på sportfiskebåtar. 
Nyheten Beason 690 är en svenskbyggd pilothousemodell 

för trollingfiskare. Även om grundmodellen har ett pentry 
på styrbordssidan och dinette på babordssidan 
kan kunden bestämma utformning och 
inredning efter önskemål. Den båt 
som ställdes ut på Sportfiske-

mässan hade till exempel en 
vacker träinredning i ek. 

Beason 690 funkar med 
allt från 150 till 350 häs-
tar på akterspegeln vilket 
ger en toppfart på mellan 

35 och 42 knop. Priset 
varierar med utrustning, 

men grundbåten kostar 
495 000 kronor.

Bättre  
koll nedåt

Ekolodsboken kom för ett par år 
sedan, vi pratade en stund med 
författaren Bo Hall på Sportfiskemäs-
san. Han menar att de flesta som har 
ett ekolod har dålig koll på hur det 
fungerar. De flesta vet inte hur man 
skiljer på olika bottentyper eller ens 
hur ekolod fungerar rent tekniskt. Det 
ville han ändra på genom att skriva 
en lättillgänglig bok som förklarar 
hur ett ekolod fungerar och hur du 
kan använda det när du sportfiskar. 
Boken är skriven i korta stycken 
med många illustrationer och bilder. 
Den beskriver hur ekolodet fungerar, 
vanliga fel och fällor som många går 
i och hur du använder ekolodet för 
olika typer av fiske. Boken kostar 
cirka 300 kronor.
Havsfiske.net

Kajak med backslag
Hobie fiskekajaker har funnits i 25 år och Båtnytt har varit ute till havs 
och fiskat med dem. I år kommer en efterlängtad uppgradering, nämligen 
möjligheten att backa med dem. Framdriften sköts med två pedaler som 

du trampar fram och tillbaka framför dig i sittande ställning. Fördelen med detta 
är att du kan fiska med båda händerna och ändå förflytta dig. Två paddlar under 
kajaken driver dig framåt, djupgåendet är bara ett par decimeter, så du kommer fram 
överallt. Det nya är att du genom att dra i en liten plastflärp vinklar paddlarna under 
180 grader så att du backar. Det är perfekt om du sett en fisk på ekolodet, istället för 
att göra en stor sväng runt och leta efter fisken kan du tvärbromsa och backa tillbaka 
och dra upp bytet. Kajakerna kostar mellan 20 000 och 40 000 kronor.
Kayakstore.se

Fiskebatterier
Rebelcell är en holländsk batteritillverkare som bygger 
litiumjonbatterier inriktade på sportfiske. De har batterier på 
både 12 och 24 volt i olika storlekar. Det minsta batteriet 

12V11 Angling har en kapacitet på 11Ah och laddas fullt på cirka 4 
timmar. Priset ligger på 1 599 kronor, klart mer än vanliga batterier, 
men är också mycket lättare och tål att laddas ur helt utan att ta 
skada. De större batterierna har inbyggda displayer som talar om hur 
mycket laddning du har kvar och usb-portar så att du kan ladda prylar 
direkt på batteriet. De större modellerna klarar att driva ekolod under 
en hel dag så att du kan fiska ostört. Den största modellen ligger på 
24 volt och 100 Ah. Med det kan du köra elmotor och ekolod, det 
motsvarar 3-4 blybatterier på 105 Ah, men väger bara 16 kg.  
Det kostar 21 000 kronor. Batterierna är vattenavvisande men inte 
nedsänkbara i vatten.
Rebelcell.se
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Deals
Mercury

Kampanjpriser 
På Mercurymotorer.

Frihet är 
få förunnat
Men lättillgänglig 
med Mercury 
utombordsmotorer
Nu till ett väldigt 
överkomligt pris.

KAMPANJPRISORDINARIE 
PRIS

mercurymarine.com

Alla motorerna levereras med 
startspärr vilket gör ditt ägande lite 

tryggare samt att försäkringsbolagen 
ger dig en mer förmånlig premie.

Motorerna levereras med instrument, 
reglage, reglagekablar och propeller.

Upp till 5-års garanti.

MODELL

F50 ELPT EFI 66.300 kr 63.150 kr

F60 ELPT EFI 78.750 kr 75.010 kr

F80 ELPT EFI 103.900 kr 98.950 kr

F100 L/XL EFI 111.790 kr 106.460 kr

F100 L/XL EFI CT 113.390 kr 108.060 kr

F115 L/XL EFI 120.360 kr 114.630 kr

F115 L/XL EFI CT 121.960 kr 116.230 kr

F115 E/XL EFI 
Pro XS

128.160 kr 122.070 kr

F115 E/XL EFI CT 
Pro XS

129.760 kr 123.670 kr

SW_Mercury-Deals-2018.indd   1 23/03/2018   16:57:48



FYRKANTIG TOPP

Fatheadseglet ser fräckt ut med sin  stora 
 fyr kantiga topp, men hur skiljer det sig 
 egentligen från ett traditionellt trekantigt 
 pinheadstorsegel? Svaret får du här.
TEXT JOAKIM HERMANSSON
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Våra segel är under ständig utveckling, 
med nya material, spännande former och 
innovativa designlösningar, som ofta syftar 
till att göra seglingen snabbare, mer praktisk 
eller kanske bara enklare och bekvämare. En 

typ av segel som verkar bli mer och mer populär är storsegel 
med så kallad fathead; en fyrkantig topp som med hjälp av 
kraftiga genomgående lattor sticker ut en bra bit från mas-
ten uppe i toppen. Mer traditionella storsegel med så kallad 
pinhead, smalnar istället av kraftigt uppemot masttoppen, 
och får därmed den trekantiga form som är absolut vanli-
gast. Det finns förstås också varianter med sprisegel som på 
en Optimistjolle, eller gaffelrigg som på äldre båtar, men 
dessa och andra specialiteter lämnar vi därhän här.

Den mest uppenbara skillnaden mellan fathead och 
pinhead är nog att det förstnämnda seglet har en större 
segelyta om riggmåtten i övrigt är lika. Den extra segelytan 
är också belägen högre upp på segelplanet, där det oftast 
blåser mer än längre ner. Den högt placerade extra ytan 
bidrar till mer fart främst när man seglar på mycket öppna 
bogar, där det extra vindfånget helt enkelt knuffar på mer 
än med ett pinheadsegel. Å andra sidan ligger nog de flesta 
sällan och seglar så nära plattläns, då vinden kommer in 
rakt akterifrån. Istället är det ju gynnsammare att skära upp 
något, för att få en fördelaktigare vinkel mot vindriktning-
en, och samtidigt mer skenbar vind (fartvind), som ju även 
den bidrar till att öka båtens fart.

Den extra segelytan i toppen, och knuffen den möjligen 
kan ge på undanvind, är dock inte den största nyttan med 

ett fatheadsegel. Som många seglare känner till fungerar ju 
ett segel som en vinge, där profilen driver båten framåt när 
det uppstår ett undertryck på seglets läsida. Strömningen 
runt seglets vingform kan dock störas av turbulens, som 
man alltid vill sträva efter att i möjligaste mån minska. 
Den turbulens som uppstår i seglet strax akter om masten 
är densamma för fathead som för pinhead, men just där 
 vinden lämnar akterliket uppstår också en hel del turbu-
lens. I vind som blåser parallellt med vattenytan minskar 
akter likets turbulens ju mer vertikalt det kan hållas.

– Den största vinsten med ett fatheadsegel blir därige-
nom att akterliket rätas upp så att vindströmmen kan  lämna 
det på ett så aerodynamiskt gynnsamt sätt som  möjligt, 
 poängterar göteborgske segelmakaren Bengt  Falkenberg, 
och förtydligar att den positiva effekten är mycket  viktigare 
än den extra segelytan i sig.

Bengt Falkenberg har själv kappseglat framgångsrikt i 
både respitsystem och entypsklasser, och förklarar vidare 
varför de flesta båtar går fortare på kryssen när deras mast 
lutas bakåt:

– Återigen handlar det om att förbättra strömningen 
runt akterliket så att vinden lämnar det med ett minimum 
av turbulens. På en Express är det till exempel inte ovan-
ligt att luta masten en dryg meter bakåt, och hela grejen 
med det är att räta upp akterliket. Samma sak är det i en 
Drake eller i en Starbåt, framhåller han, och tillägger att 
rullstorsegel utan tillstymmelse till utbyggd akterrunda är 
det aerodynamiskt sämsta alternativet.

När det gäller riggen så kräver ett fatheadstorsegel 

 p OS-guldmedaljörer i Starbåt vet hur man trimmar för maxfart. Svenske Fredrik Lööf har fällt masten bakåt på kryssen för att uppnå ett mer vertikalt och 
därmed aerodynamiskt anpassat akterlik. Torben Grael från Brasilien  seglar undanvind med framfälld mast för att maximera segelyta och buk i både storsegel 
och fock. Drakseglare trimmar ofta enligt samma princip.

Ger större segelyta högre 
upp.
Fordrar genomgående lat-
tor, åtminstone i toppen.
Kräver dubbla häckstag, 
backstag eller kraftigt 
bakåtsvepta spridare.
Lättare att twista ut 
seglets topp för att spilla 
vind.

FATHEAD

Inte så stor segelyta i 
toppen.
Klarar sig utan genom-
gående lattor.
Ett enkelt häckstag 
räcker.
Kan fungera utan bakåt-
svepta spridare.

PINHEAD

 FOTO: Joakim Hermansson

 FOTO: Joakim Hermansson
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 p På kryss är turbulensen strax akter om masten 
likadan oavsett fathead eller pinhead, men akterlikets 
luftvirvel är mindre gynnsam på ett pinheadsegel än 
på ett fatheaddito.

 p Fatheadsegel kräver dubbla häckstag eller backstag, som släpps respektive tas hem i 
gippar och stagvändningar. Med ett pinheadsegel räcker ett enkelt häckstag, som inte behö-
ver slackas för att seglet ska kunna byta sida. 

 dubbla häckstag eller backstag, som först kan släppas i 
gamla lovart, och sedan tas hem på den nya lovartssidan, i 
gippar och stagvändningar. Alternativet är så kraftigt bakåt
svepta spridare att masten ändå står kvar på undanvind, 
men det fungerar knappast om man samtidigt hissar en stor 
gennaker eller spinnaker. Med ett pinheadstorsegel   räcker 
däremot ett enkelt häckstag, som inte behöver  slackas 
nämnvärt, om ens något, för att seglet ska kunna byta sida. 

 p På en vanlig cruisingbåt med pinheadsegel och svepta 
spridare kan masten inte fällas bakåt som på exempelvis 
en Starbåt, men man kan ta hem i häckstaget och krumma 
mastens övre del. Det ger inte samma aerodynamiska effekt 
som ett mer vertikalt akterlik, men planar i alla fall ut seglet. 

I L LUSTRAT ION :  Hanse Yachts

ILLUSTRATION: Emma Glaumann

I L LUSTRAT ION :  Emma Glaumann

 p Den schweiziska trailerbara båten Saphire 27 erbjuds i en racingversion med fathead och i en cruisingversion med traditio-
nellt storsegel. Beroende på vindvinkel och vindstyrka trimmas de helt olika.
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På en vanlig cruisingbåt med pinheadstorsegel och bakåt
svepta spridare kan masten inte heller fällas bakåt som på 
exempelvis en Starbåt, men man kan ta hem i häckstaget 
och krumma mastens övre del. Det ger inte samma aero
dynamiska effekt som ett mer vertikalt akterlik, men planar 
i alla fall ut seglet.

– Häckstaget är gaspedalen på kryss i de flesta båtar, 
avslutar Bengt Falkenberg. 
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busterboats.com

Sjöduglig. Säker. Representativ. Snabb. Dessa superlativ har använts för att beskriva 
marknandens mest eftertraktade aluminiumbåt under de gångna årtiondena. 
Nya Buster Magnum är allt detta - och ännu lite mera.

BUSTER
MAGNUM

LEGENDENS ÅTERKOMST

NYHET!



VÄLJ RÄTT VINSCH
Vad utmärker ett bra 
vinschhandtag? Vårt 
test visar att små 
detaljer faktiskt  
gör stor skillnad. 
TEXT & FOTO JOHANNES NORDEMAR
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LEWMAR TITAN
Pris 600 kronor

VÄRT ATT NOTERA

+ Låg vikt

+ Flyter

– Endast enhandsgrepp

OUTSPÄTT

Ett lätt och smidigt vinschhandtag i kompositma-
terial från Lewmar. Spärreglaget kan öppnas åt två 
håll, vilket underlättar isättning och urtagning vid 
användning. Handtaget flyter om det skulle tappas 

överbord. Testlaget tycker att designen är 
något tråkig, men den röda färgen gör det 
lätt att lokalisera. Ett fint handtag som inte 
repar teak eller gelcoat lika lätt som ett 
aluminiumhandtag.

SEA DOG FLOAT 
Pris 325 kronor

VÄRT ATT NOTERA

+ Låg vikt

+ Lågt pris

+ Flyter

+ Fasad tapp

– Endast enhandsgrepp

OUTSPÄTT

Testets billigaste vinschhandtag är oförskämt bra 
trots en plastig känsla. Inte nog med att det flyter, 
det är även försett med kullager. Spärreglaget kan 

öppnas åt båda håll, vilket i kombination med 
en avfasad tapp gör det enkelt och snabbt att 
sätta fast och ta bort handtaget. Ergonomi och 
funktion räcker inte för att vinna, men Sea 
Dog är ett prisvärt alternativ och  definitivt ett 
bra köp.

LEWMAR ONETOUCH SUPERGRIP
Pris 1 290 kronor

VÄRT ATT NOTERA

+ Fint grepp

+ Bra ergonomi

+ Låsning

+ Fasad tapp

– Tungt

OUTSPÄTT

Här har vi en av testets absoluta toppkandidater. 
Onetouch-reglaget som reglerar spärren löper längs 
hela handtaget och gör det mycket enkelt att ta 
loss och sätta i handtaget med en hand. Den gula 
Supergripknoppen ger ett fint grepp vid tvåhands-
fattning och handtaget ligger skönt i handen. 
Tappen är avfasad för enklare isättning i vinschen, 
men vi skulle gärna sett att det gick att sätta fast 
handtaget i vinschen utan att behöva trycka ner 
Onetouch-reglaget. Testlaget gillar designen.

Nya vinschhandtag är troligen inte det 
 första en traditionell semesterseglare  tänker 
på när utrustningen ska uppgraderas  inför 
säsongen. Men du behöver faktiskt inte  segla 
matchracing för att uppskatta ett  effektivt 

och lättarbetat handtag. Vi har tagit hjälp av  erfarna segla-
re från Quinnliga Segelsällskapet för att reda ut skillnaden 
mellan de vanligaste handtagen på marknaden. 

Det visar sig vara mycket svårt att i förväg gissa sig fram 
till vilka handtag som fungerar bäst. Det är inte förrän 
vi verkligen sätter dem på prov som det visar sig att små 
detaljer gör stor skillnad i praktiken. Att kunna  använda 
tvåhandsgrepp ger bättre möjligheter att få extra kraft när 
det väl behövs. Hälften av handtagen är  vinklade så att 
vinschrörelsen flyttas uppåt, närmare brösthöjd. Det hand-
lar bara om några centimeter, men gör ändå att det är lätt-
are att få kraft i vinschningen. Sju handtag har  spärreglage 
som hindrar dem från att oavsiktligt hoppa ur vinschen. 
Här ser vi två huvudtyper av spärrar. Dels små vridreglage i 
direkt anslutning till tappen som sätts ned i vinschen, dels 
större avlånga tryckreglage som är enklare att hantera. Fyra 
av handtagen har en lite brantare fasning i tappens ände, 
vilket gör att det är lättare att hitta ner i vinschens uttag. 
I praktiken kärvar dessa vinschhandtag mindre än de som 
har ett rakare avslut på tappen. 

Både Ronstan Quicklock och Lewmar Onetouch har 
 spärreglage som löper längs handtaget och gör att det går 
snabbt att i en enda rörelse och med en hand  greppa hand-
taget och lossa det ur vinschen. Men vi  upptäcker en vä-
sentlig skillnad mellan dessa två handtag. Lewmar One-
touch har två piggar i spärrmekaniken vilket gör att reglaget 
 måste tryckas ned vid både i- och urtagning.  Ronstan 
Quicklock har en spärrmekanik som gör att  spärreglaget 
endast behöver användas vid urtagning av handtaget, något 
som blev tydligt under användning. Visst är det något av 

en vanesak, men Ronstans handtag är ruskigt lättanvänt 
från start. Även när det gäller kvalitetskänslan i reglage och 
 kullager är Ronstan Quicklock överlägsen, och det är en 
självklar testvinnare! 

De handtag som har vridreglage för spärren har alla 
samma grundkonstruktion. En skillnad är att Andersens 
rostfria handtag har ett reglage som bara fungerar åt ena 
hållet, vilket gör det mest lämpligt för högerhänta. 

Det blå Lewmar Titan och Barton saknar spärrfunk-
tion. De är också kortare än övriga handtag, vilket i och 
för sig gör dem snabba i lätt vind, men utväxlingen blir 
 lidande. Dessa handtag passar till mindre båtar eller när 
det är trångt, som exempelvis under en liten sprayhood. 

Sea Dog Float och Lewmar Titan är gjorda i komposit, 
vilket gör dem hälften så tunga som motsvarande alumini-
umhandtag. Dessutom flyter komposithandtagen om de 
trillar i sjön, och de är inte heller särskilt elaka mot teak 
eller gelcoat om de far runt i båten. Alla komposithand-
tag har en belastningsbegränsning på 40 kg, vilket gör 
att de inte lämpar sig för de allra tyngsta jobben i hård 
vind eller på stora båtar. Men vid normala förhållanden 
är den låga vikten något som underlättar hantering. Sea 
Dog Float är det komposithandtag som har bäst  ergonomi. 
Dessutom är priset lägst i testet, vilket gör att Sea Dog  
Float är ett bra köp.

Så här gjordes testet. Vi gjorde ett urval av de  vanligaste 
vinschhandtagen på marknaden och fokuserade på stan-
dardstorleken 250 mm. Vi tog även med två kortare hand-
tag utan spärrfunktion för att visa vad som finns för den 
som har ont om utrymme. Tillsammans med erfarna seglare 
från Quinnliga Segelsällskapet har vi under segling bedömt 
lås/spärrfunktion, ergonomi/grepp och hur de är att använ-
da generellt. Vi redovisar även vikt, verklig längd, om hand-
taget erbjuder dubbelhandsfattning samt om det flyter. 
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RONSTAN QUICKLOCK RACING POWER
Pris 1 525 kronor

VÄRT ATT NOTERA

+ Automatisk spärrfunktion

+ Ergonomin

+ Fasad tapp

– Något högt pris

OUTSPÄTT

Vår testvinnare blev snabbt en favorit i testlaget. Australiska Ronstan Quicklock är helt enkelt 
”outstanding” och andas kvalitet i alla detaljer. Den röda låsspärren som löper längs halva 

handtaget är distinkt och behöver bara användas när handtaget ska tas 
loss. Tack vare den finurliga mekaniken går det utmärkt att sätta ner 

handtaget i vinschen utan att behöva trycka in spärreglaget, vilket 
gör hanteringen till en dröm. Kullagren i greppet är också i en 
klass för sig.

VINSCHHANDTAG SELDÉN
Pris 475 kronor

VÄRT ATT NOTERA

+ Rejält

+ Anpassat för stora händer

+ Fasad tapp

– Tungt

OUTSPÄTT

Seldéns vinschhandtag tycks vara något av en pansarvagn i sammanhanget 
och ger ett rejält intryck. Det är anpassat för stora händer och det ergonomiska 
och gummerade greppet har uttag för tumme. Höljet är i komposit, men det 
flyter inte. Spärreglaget kan öppnas åt båda håll vid i- och urtagning. För den 
som har stora händer är Seldéns handtag ett bra alternativ. Finns även i en 
version med knapp för backfunktion i reversibel vinsch. 

LALIZAS
Pris 365 kronor

VÄRT ATT NOTERA

+ Ergonomin

– Skramlar

OUTSPÄTT

Grekiska Lalizas är ett billigt vinschhandtag i aluminium med möjlighet till 
tvåhandsfattning. Testlaget enades om att det är ett helt okej handtag, särskilt 
med tanke på priset. Spärreglaget kan öppnas åt båda håll. Handgreppet är 
kullagrat, men både kullager och spärrmekanism skramlar högljutt, vilket drar 
ner kvalitetskänslan. Funktionen är det inget fel på och ergonomin är över 
medel med ett skönt grepp. 

BÄST
I TEST
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Modell Lewmar 
Titan

Sea Dog 
Float

Lewmar 
Onetouch 
Supergrip

Ronstan 
Quicklock 

Racing 
Power

Seldén Lalizas Andersen 
Original

Lewmar  
Titan blå

Barton

Kontakt comstedt.se seasea.se comstedt.se navi-nordic.
com

seldenmast.
com

hjertmans.se navinordic.com comstedt.se seasea.se

Pris 600 kr 325 kr 1 290 kr 1 525 kr 475 kr 365 kr 680 kr 395 kr 425 kr

Längd c/c 250 mm 260 mm 255 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm 210 mm 205 mm

Vikt 312 g 296 g 626 g 516 g 595 g 509 g 456 g 242 g 291 g

Flyter Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej

Möjlig 
 dubbelfattning

Nej Nej Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej

Övrigt Finns i olika 
längd, max 

40 kg

Kullagrat, 
max 40 kg

Finns i olika 
längd, med 
och utan 
Supergrip

Finns i olika 
längd

Finns även med 
backfunktion 
för reversibel 

vinsch

Finns i olika 
längd

Finns i olika 
längd

Max 40 kg Eloxerat 
 aluminium, 
finns även 

med låsspärr. 
Max 40 kg

Lås/spärr-
funktion

3 4 4 5 4 3 2 – –

Ergonomi/
grepp

3 4 5 5 3 4 2 3 2

Användar-
vänlighet

4 3 4 5 3 3 2 4 2

Samlat betyg 4 4 5 5 5 4 3 3 2

BARTON
Pris 425 kronor

VÄRT ATT NOTERA

+ Låg vikt

– Ingen spärr

– Endast enhandsgrepp

OUTSPÄTT

Testets andra 8-tumshandtag är i eloxerad alumi-
nium och kommer från brittiska Barton. Spärrmeka-
nism saknas och längden gör att det passar i trånga 
lägen, under en sprayhood eller liknande. Testlaget 
upplever att handtagets skarpa kanter skaver på 
handen under vinschning. Det här handtaget passar 
på mindre båtar och lätta laster och finns även i en 
variant med spärrfunktion. 

BÄST
TEST

I

LEWMAR TITAN BLÅ
Pris 395 kronor

VÄRT ATT NOTERA

+ Låg vikt

+ Flyter

– Ingen spärr

– Endast enhandsgrepp

OUTSPÄTT

Ett kort och lätt 8-tumshandtag från brittiska 
Lewmar. Spärrfunktion saknas, men handtaget 
flyter tack vare kompositkonstruktionen. Den kortare 
längden gör att handtaget är mer tungjobbat än 
övriga, men när det är trångt kommer smidigheten 
väl till pass. Testlaget gillar den låga vikten och att 
risken att repa teak eller gelcoat är låg. 

ANDERSEN ORIGINAL
Pris 680 kronor

VÄRT ATT NOTERA

+ Enkelheten

– Låsspärr

– Ergonomin

– Tungt

OUTSPÄTT

Här har vi sannerligen ett riktigt original, vilket tyd-
ligt visar att utvecklingen gått framåt de senaste 40 
åren vad gäller ergonomi och funktion. Spärreglaget 
är pyttelitet och går bara åt ena hållet, vilket gör 
handtaget besvärligt för vänsterhänta. Kullager sak-
nas och det finns bara utrymme för enhandsgrepp. 
Men den klassiska designen i rostfritt stål är både 
diskret och vacker. På en klassisk båt med rostfria 
vinschar är detta danska handtag ett alternativ. 

TABELL
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I’M THE CAPTAIN. I CONTROL THIS BOAT. ONE APP. ONE SOLUTION.

ActiveCaptain™

ACTIVECAPTAIN.GARMIN.COM

© 2017 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag.  1Se Garmin.com/BLE

ONECHART™
MOBILA SJÖKORT

MJUKVARU-
UPPDATERINGAR

SMART-
AVISERINGAR1

ACTIVECAPTAIN
COMMUNITY

QUICKDRAW™

COMMUNITY



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



Carver Yachts Scandinavia ApS
Dragør Hamn • Danmark • Tel. +45 40 55 44 19 • www.carveryachts-scandinavia.dk

Den nya Carver C34 Coupe
- Lyx utöver det vanliga
Den nya Carver C34 Coupe har tagit världspressen med storm… 
Den är essensen av elegans, sjövärdighet, kraft, optimal inredning 
samt oceaner av plats för en 34 fot.
C34 är verkligen ett ”flytande semesterhus” med alla bekväm-
ligheter för det skandinaviska klimatet, utan att behöva knäppa 
irriterande kanvas – samt med massa ljus och rymd. 
Härligt badrum med stor duschkabin, stor cockpit med elektrisk 
markis, glasdörrar, 2 x Mercruiser 260 hk. TDI, Joystick, generator 
och mycket mer… 
Handbyggd kvalitet med Carvers Vacuum Infusion Technology 
samt prisbelönt Stringer System. 

Carver Yachts modell C34 fås från 3 145 000 SEK
Vor demobåt model C37 säljes till specialpris.

På vår hemsida hittar du också de nya modellerna C37, C43, C52. 
Här kan du också beställa den nya Carver-katalogen och läsa varför 
lyxbilfabriken LEXUS har valt Carver att bygga sina nya lyxbåtar  
- av samma anledning som varför du ska välja en Carver Yacht ...

Kom och hoppa ombord i Dragør hamn i Köpenhamn.

Kom och besök oss i Dockan i Malmö den 12-13 maj 
kl. 10.00-16.00 där vi visar upp Carver Yachts och 

bilar från Lexus Malmö 

Carver Yachts  svensk April 2018.indd   1 05/04/2018   09:11



Flytande sommarnöje!

Terhi SaimanTerhi 400Terhi 445 C

Terhi 475 BR

Terhi är Nordens största båttillverkare med över 220 000 båtar. Det är den perfekta båten till 

sommarstugan och för mindre dagsturer, för fiske och rena nöjesturer. Vi har ett brett modellprogram 

rodd- och motorbåtar, ur vilket du sannolikt hittar just den båt som täcker dina önskemål. TERHIBOATS.COM

D et norska dödmansgreppet MOB+ 
har vi skrivit om tidigare. Det 

fungerar som en trådlös ersättare till 
den röda snodden som gärna trasslar 
in sig runt ratten. Eller ett komplement, 
kanske man ska säga. För om du ramlar 
omkull i båten och tuppar av stoppas 
inte motorn, eftersom det trådlösa 
dödmansgreppet bryter först i kontakt 
med vatten, eller när det kommer för 
långt från mottagaren. Nyheten 
är hur som helst att du nu 

kan ansluta fyra enheter och att det nu 
fungerar som ett man överbordsystem 
för hela besättningen. Du kan antingen 
bära det på armen eller som en knapp 
på flytvästen eller i en snodd runt halsen 
så att du alltid har den med dig. 

Om du ramlar i och det finns perso-
ner ombord kan de starta om motorn, är 
du ensam kan du simma ifatt båten och 
klättra ombord. Priset ligger på 2 195 

kronor för baspaketet.
Comstedt.se

Uppdaterad MOB

G armin lanserar ett nytt system som 
de kallar Ultra High Definition som 

ska ge ännu bättre upplösning av bilder-
na på botten och på fisk. Frekvenserna 
ligger mellan 800 och 1200 kHz och 
når djup ned till 60 meter. Detta är alltså 
inget för dig som ska fiska djupt, utan 
för dig som vill ha en så tydlig bild av 
botten som möjligt och inte fiskar på 
större djup. Den har även sidoseende 
för att du ska kunna kolla vad som 

finns vid sidan av båten. UHD-serien 
fungerar med Garmins senare modeller 
i GPSMAP-serien och består av en 
ekolodsenhet som ansluts till navigatorn 
samt en givare. 

Priset ligger på ca 7 500 kronor med 
fäste för akterspegel och trollingmo-
tor. Som tillval finns även två olika 
genomskrovsgivare för 5 000 respektive 
8 000 kronor.

Garmin.se

Bättre upplösning
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KRAFTFULL
 AV NATUREN

MERCURY F115 PRO XS 
FOURSTROKE

Mercury F115 Pro XS Kraftfull och smidig Stark men tyst.
Mercury´s nya F115 pro XS tar ditt båtliv till en ny nivå. 
Öppna ditt sinne och gör dig redo för nya båtupplevelser.

mercurymarine.com
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www.amtboats.seP O W ERED B Y SUZ UK I –  7 Å RS MO T ORG A R A N T I

ÄR DU SJÖVAN MÄRKER DU SKILLNADEN.
Geki är japanska för ”Vattendelaren” – och GP står för Geki Performance. 
Bakom dig har du Suzukis nya, revolutionerande DF350A-motor med dubbla, 
motroterande propellrar, fantastisk acceleration och låg bränsleförbrukning. 
AMT står för Advanced Marine Technology.

AMT 230 GP

Enkel navigation
F uruno lanserar två nya navigatorer 

med inbyggt ekolod med skärmar på 
sju och nio tum. De heter GP-1871F och 
GP-1971F, och de ska vara enkla att an-
vända och inte så dyra. Priset börjar på 
11 500 kronor för den mindre modellen. 
Ekolodet har chirp-funktion som ger bra 

upplösning på bilden. Furuno fokuserar 
på att den har sjökort och ekolod, men 
den går även att ansluta till Furunos 
wifi- radar. Däremot går den inte att 
koppla ihop med Furunos betydligt mer 
avancerade och dyra Navnet-serie. De 
har inte heller den snabba kartmotorn 

Time Zero från Navnet-serien, men 
kör C-maps sjökort och det lilla vi sett 
verkar ändå fungera snabbt. På något 
sätt kommer du också att kunna koppla 
samman Furunos Ipad-app Timezero 
med navigatorerna, men det är fortfa-
rande lite oklart exakt hur det kommer 

att fungera. Du styr navigatorerna via 
pekskärm, men utdragbara menyer. 
Många funktioner verkar vara hämtade 
från den dyrare Navnet-serien, förhopp-
ningsvis betyder det att nya GP-serien 
blir en fullmatad budgetnavigator.

Furuno.se
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volvo ocean race
BLI EN DEL AV ÄVENTYRET – MITT I GÖTEBORG!

In-Port Race & legends Race

Folkfest i Race Village

etappMålgång

etappstart: 21 juni

volvooceanracegoteborg.com

missa inte slutspurten – fri entré!
Efter åtta månader till havs och nästan 45 000 sjömil kommer världens tuffaste 
jorden-runt-kappsegling till Göteborg. Vi välkomnar både seglare och fans 
till en stor fest i Frihamnen, där den nya staden växer fram. Upplev allt från 
underhållning och prova-på-aktiviteter till segling i världsklass – mitt i stan.
Välkommen till Göteborg, en hållbar stad öppen för världen.

volvooceanracegoteborg volvooceanracegothenburg

Foto: A
inhoa S

anchez / Volvo O
cean R

ace

OCEA-0002-Annons-Båtnytt-225x298mm-RB-V1.indd   1 28/03/18   10:36



Det allra bästa 
med äldre båtar är 
att de är skojiga

GAMLA BÅTAR HAR 
BLIVIT BÄTTRE
Snart är sommaren här och för de båtlösa 

hägrar tanken på eget flytetyg.
Här i tidningen skriver vi ofta om nya mo

deller med höga prislappar. För många, kanske 
de flesta, är båtar för flera hundratusen kronor 

blott ouppnåeliga drömmar.
Men det fina är att även en begränsad budget på några 

tiotusenlappar räcker långt på andrahandsmarknaden.
Det är nämligen så att gamla båtar blivit bättre de 

 senaste åren – tack vare smart teknik.
För några tusenlappar går det att uppgradera en gammal 

båt så att den blir bättre än en helt ny.
På finska Nettivene (motsvarande Blocket) hittar jag en 

Finnspeed 550 Cabin, en knappt sex meter lång fiskehytt
båt som till funktionen är likvärdig med detta nummers 
Beneteau Barracuda 6. Båda klarar planande farter, ger tak 
över huvudet, har några kojplatser och ett skyddat akter
däck. Den stora skillnaden är att Barracudan kostar exakt 
tio gånger mer än de 4 750 euro som säljaren vill ha för den 
retrovackra Finnspeeden – som dessutom är försedd med 
en någorlunda modern motor.

En ny båt har förstås fler eluttag och rejäl batteribank 
för att driva mobiltelefon, ekolod, navigator och kanske 

frysbox – saker som sällan fanns ombord på 1980talet, när 
Finnspeed var ny.

På vårens mässor såldes bärbara litiumjonbatterier 
med vanligt grenuttag. De väger några kilo, kostar några 
tusenlappar och har tillräckligt mycket kraft för att driva 
all elektronik du vill stoppa in i båten. Du slipper alltså 
de tunga blysyrabatterierna som sitter som standard i de 
flesta nya båtar.

Nya båtar säljs för det mesta med en inbyggd  navigator, 
ett tillval som kostar från 10 000 kronor. I en begagnad 
båt klarar du dig gott, eller bättre, med en surfplatta med 
3Guppkoppling. Den kostar hälften så mycket som en sjö
kortsplotter, har ofta mer lättanvänd mjukvara, skarpare 
skärm och kan dessutom visa film när du ankrat upp för 
natten.

Det allra bästa med äldre båtar är att de är skojiga. Jäm
fört med dagens anemiska plastbåtar och närmast klonade 
plåtbåtsmodeller var 70 och 80talens båtar begåvade med 
olika utseenden, glada färger och udda, roliga inredningar. 

Låt mig därför citera finansmannen Jakob Wallenberg 
(och sedermera SOS  En Segelsällskapsresa): Sikta på nå
got  billigt! 

 q Klassikern Finnspeed 
550 kostar en tiondel så 
mycket som Bararcuda 6 
och är betydligt roligare.

98 4 2018
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HÄLSNINGAR FRÅN SMÅLAND

 BESTÄLL DIN SPORTSMAN 445 MAX
MED YAMAHA 25 HK FYRTAKTSMOTOR. 
KAMPANJPRIS 120900 KR*.
 Alternativ med Yamaha 30 hk, kampanjpris 123 500 kr. 
Ord pris 141400 kr. Läs mer på www.linder.se och 
www.yamaha-motor.se

 *Båt monterad och klar med Yamaha 25 hk (F25GETL) inkl. LAN och startspärr. 
Ordinarie pris 137 100 kr. Alternativ med Yamaha 30 hk (F30BETL) inkl. LAN och 
startspärr. Alla priser är inkl. moms. Gäller t o m augusti 2018. Med reservation för 
mellanförsäljning. Securmark stöldmärkning ingår.

SOMMAREN ÄR HÄR!

11_LinderYamaha_BN1804_163920.indd   1 2018-03-21   16:17



TESLA-KRAFT TILL HAVS

Vad är det du gör?
Min affärsidé är att sälja världens bästa eldrivlina till motor
båtar, både när det gäller pris och prestanda. Den första 
prototypdrivlinan får ett begagnat batteripack på 85 kWh 
från en norsk Teslabil som krockat. Den färdiga produkten 
ska dock ha ett norskt batteripack som i allt väsentligt är 
likadant som Teslas, men har helt nya celler. Detta kopplar 
jag ihop med amerikanska elmotorer och ett BMS ( battery 
management system, reds anm) som vi bygger själva. Se
dan ska vi sälja drivlinorna till båttillverkare som vill bygga 
elbåtar.

Hur ser första provbåten ut?
Det är en Nitra 22 som har kvar Mercruisers standarddrev, 
Alpha One. Till det kopplar vi en elmotor på 90 kW som 
kan tryckas upp i 150 kW korta stunder. Teslabatteri

Med begagnade Tesla-batterier och 
 starka motorer vill svenska Newtech 
 marine och Billy Moberg hjälpa båtägare 
att konvertera till el i motorrummet. Den 
första provbåten ska göra 50 knop och 
ha en räckvidd på 60 sjömil.

paketet är på 85 kWh. Totalt väger drivlinan 500 kilo vil
ket kan låta mycket. Men med en 200 hästkrafters bensin
utombordare och trimtank i förskeppet hade vikten blivit 
nästan densamma. Batteripacket är också uppdelat på flera 
olika moduler så att vi kan fördela vikten optimalt i båten.

Vad räknar ni med för fart och räckvidd?
Planen är att toppa 50 knop och att få en räckvidd på två 
timmar i en marschfart på 3035 knop. Det blir alltså 60 till 
70 sjömil, vilket vore ett rekord för snabba elbåtar.

Vilka båtar passar att elmotorisera?
De allra flesta båtar, men prestandan och räckvidden beror 
ju på typen av båt. Tanken är att även planande båtar ska 
kunna elektrifieras. Vår plan är att samarbeta med båttill
verkare som vill ha eldrivlinor i sina båtar och sedan di
mensionera batteripaketen efter storlek och vikt på båten. 
Batterierna kommer i 5 kWmoduler och det går därför att 
anpassa packet fritt efter hur tung båten är.

När räknar ni med att börja sälja en färdig eldrivlina 
och vad kommer den att kosta?
Vår första Nitrabåt är i stort sett redan klar och nu väntar 
vi på islossningen. Om allt går som det ska på provkörning
en räknar vi med att kunna sälja färdiga motorpaket i höst. 
Priset är inte satt ännu, men vi ska vara både billigare och 
bättre än Torqeedo. De är ju ensamma på marknaden och 
verkar ha sjukt bra marginaler!  
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SUCCÉTÄVLINGEN VÄXER – SVENSK GOLF GARMIN TOUR 2018

För mer 
info

JUNI – SEPT 2018

Årets roligaste golfdag!

KVALTÄVLINGAR

svenskgolfevent.se

SG
EVENT

TOUR

TÄVLA OM 

16 PLATSER 
TILL FINALRESAN 

 PÅ  T H R A C I A N  C LIF F S  I  B U L G A R IE N

BJÄRE GK–01 JULI
ALBATROSS GK–07 JULI 
ÖIJARED–12 JULI
ST JÖRGEN PARK–14 JULI

VIDBYNÄS SOUTH–17 JULI
TRELLEBORGS GK–19 JULI
KALMAR GK–22 JULI
KNISTAD HERRGÅRD–26 JULI

GRÄNNA GK–28 JULI
STRÖMSTAD GK–31 JULI
HOOKS GK–02 AUGUSTI
 

ÖSTERSUND–FRÖSÖ GK 04 AUG
SÖDERBY GOLF–11 AUGUSTI
ÖSTERÅKER GK–26 AUGUST

SEMI-FINAL
EKERUM RESORT ÖLAND 7–8 SEPTEMBER
FINAL
THRACIAN CLIFFS BULGARIEN 23–30 SEPT

A R R A N G ÖR T I T E L SP O N S O R H U V U D SP ON S O R E R

FO T O : J A C O B S J Ö M A N

Blir det Du  
som får spela 

här?

Nu är det dags för tredje upplagan av Svensk Golf Garmin 
Tour. Efter två lyckade år utökar vi antalet deltävlingar och 
det kommer nu att finnas totalt 28 deltävlingar fördelade 
på 14 anläggningar! Vi har fått många glada tillrop kring 
tävlingen och därför utökar vi turnén och fortsätter att 
bjuda in till Sveriges roligaste golfdag med spelformen 
Texas scramble i fyrmannalag. Utöver högklassiga prisbord 

tillsammans med våra partners kvalificerar sig de bästa 
lagen till semifinalen på Ekerum Resort den 7–8 september. 
Efter vad som brukar bli en knivskarp gallring i semifinalen 
kommer fyra lag att kunna se fram emot en fantastisk vecka 
på spektakulära Thracian Cliffs i Bulgarien där finalen avgörs. 
Med andra ord finns många goda skäl att börja slipa på 
laguppställningen redan nu. Hoppas att vi ses i sommar!



VINN!
UPPBLÅSBAR  

FLYTVÄST FRÅN  
BALTIC

Förra numrets gåta var en 
Storebro Storö 47, vilket 
bland andra Karl-Henrik 
Malmqvist i Göteborg 
visste. Grattis! Vi skickar 
en flytväst.

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”. 

102 4 2018

gissa båtenTÄVLING



BESTÄLL I BUTIK, ORDERTELEFON 060-64 17 00, ORDER@HJERTMANS.SE ELLER HJERTMANS.SE
KAMPANJEN GÄLLER PÅ HJERTMANS.SE OCH I VÅRA TIO BUTIKER T.O.M. 27 MAJ 2018

Gummibåt Maritim 280cm
Gummibåt med 3-delad plywooddurk. Maxlast 500kg. 
Inkl styrlina, åror, pump, toft, reparationsset och väska.7910-280 (Alltid lågpris!)

3990 kr

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

5630-3205 (3890 kr)
3495kr

5630-2408 (3390 kr)
3195kr

5630-2208 (3290 kr)
2895kr

5630-1908 (2890 kr)
2790kr

5874-3 (2390 kr)
1990kr

5874-396 (2990 kr)
2690kr

Peke med stege
Rostfri fastsvetsad stege, 3-steg. 
L78xB40cm. Stege L89xB21cm. 

Peke
Smidigt rostfritt peke. L65xB40cm.
Inkl teleskopstag. Multimarine.

5369-320 (3895 kr)
3195kr

5518-55 (1990 kr)
1590kr

5518-20 (890 kr)
690kr

5518-110 (2590 kr)
2290kr
5518-35 (1490 kr)
990kr

7609-115 (3990 kr)
3790kr

Hydraulstyrning 
Max 120 hk. För utombordare.
Inkl slang och olja.

4587-310 Alltid lågpris!
499kr

7997-23 (4490 kr)
3790kr

Varmvattenberedare SPA
Isotemp. 20lit. Plasthölje med kraftig 
isolering för lägsta värmeförlust.

5642-38 (1290 kr)
1190kr

LTC marin LED-TV
Med bland annat DVD(ej 32”), 
uttag för CA-modul och USB-uttag. 
12V och 110-230V.

19”

22”

24”

32”

LTC TV-antenn
Digital marin antenn som även fungerar 
till VHF, UHF och FM. Inkl 20m kabel.

Polermaskin 180mm
Steglös hastighet 
0-4300 varv/min. 

Yachtsafe spårsändare G32
Trådlöst GPS-larm för tex båt, 
motor eller skoter. Används med app.

Böjbar solpanel Multimarine
Tålig smutsavvisande yta som även är 
halkmönstrad. Platt kabel på baksidan.

20W

55W

35W

110W

7681-21 (3390 kr)
3190kr

Ocean Bike Cykel 20tum
Stadig och bekväm cykel med 3-stegs 
Shimanoväxel. Stålram, kraftig 
pakethållare och aluminiumfälgar. 
Justerbart styre och sits.

4587-315 Alltid lågpris!
999kr

4587-319 Alltid lågpris!
2850kr

Polermaskin 150mm
Steglös hastighet 
2000-6400 varv/min.

Polermaskin 150mm
6 valbara hastigheter.
2500-6500 varv/min.

Inkl väska!



MARKNADENMARKNADEN

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

Saltsjö-Boo Kummelbergets Industriområde

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

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

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

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

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

hydroscand.se

Hydroscand har rätt produkter och rätt kunskap för din båt

SÄKRA DINA SLANGAR

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

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.

Husbilar                    Båtar  • Tillbehör

Välkommen till båtstaden Oxelösund!

Se fler bra erbjudanden 
på www.oxbom.se

 0155-319 00

Vår passion för båtar 
och erfarenhet av 
båtliv gör det till en 
självklarhet att en 
båt provkörs i sitt 
rätta element innan 
leverans.

år

1966 - 2018

årår52

Kapellagning i Norrort

Dags att se över ditt 

BÅTKAPELL?

070-763 00 05 

kapellagning.se

- Fönsterrutor

- Blixtlås

- Reparera sömmar

- Klä om båtdynor

Kapellagning i Norrort hjälper dig! 
Vi utför tvätt, impregnering och reparation!

Här kan du 
lämna in ditt kapell:

Bammarboda - Åkersberga
Roys Maskin - Rimbo 
Hjertmans - Uppsala
Tvätt och syateljé 

finns på Sälna Gård mellan 
Vallentuna och 

Upplands Väsby

Kapellagning i Norrort

Dags att se över ditt 

BÅTKAPELL?

070-763 00 05 

kapellagning.se

- Fönsterrutor

- Blixtlås

- Reparera sömmar

- Klä om båtdynor

Kapellagning i Norrort hjälper dig! 
Vi utför tvätt, impregnering och reparation!

Här kan du 
lämna in ditt kapell:

Bammarboda - Åkersberga
Roys Maskin - Rimbo 
Hjertmans - Uppsala
Tvätt och syateljé 

finns på Sälna Gård mellan 
Vallentuna och 

Upplands Väsby
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Kapellagning i Norrort

Dags att se över ditt 

BÅTKAPELL?

070-763 00 05 

kapellagning.se

- Fönsterrutor

- Blixtlås

- Reparera sömmar

- Klä om båtdynor

Kapellagning i Norrort hjälper dig! 
Vi utför tvätt, impregnering och reparation!

Här kan du 
lämna in ditt kapell:

Bammarboda - Åkersberga
Roys Maskin - Rimbo 
Hjertmans - Uppsala
Tvätt och syateljé 

finns på Sälna Gård mellan 
Vallentuna och 

Upplands Väsby

Detta ingår:
 - Linder 460 Arkip
 - Yamaha F50
 - Båttrailer 80 km  - Båttrailer 80 km 
 - Garmin 722 sx
 - Nyckelfärdig 
Pris: 169 900SEKPris: 169 900SEK

Delaryvägen 5      343 36 Älmhult 
Tel:0476-52135    info@nyvab.se 
             www.nyvab.se

Se vår nya hem-

sida, många bra

erbjudanden !! 
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Bli regelbunden givare på cancerfonden.se 
eller ring 020-59 59 59.

Vi tänker besegra cancer. Vill du vara med?

Bli Livsviktig!

gataforalla.segataforalla.se

Vi stödjer
kampanjen
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MARKNADENMARKNADEN

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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SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER

hydroscand.se

Hydroscand har rätt produkter och rätt kunskap för din båt

SÄKRA DINA SLANGAR

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

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

Vi söker samarbetspartners. 
Gärna kapellmakare, varv och marinor.

Husbilar                    Båtar  • Tillbehör

Välkommen till båtstaden Oxelösund!

Se fler bra erbjudanden 
på www.oxbom.se

 0155-319 00

Vår passion för båtar 
och erfarenhet av 
båtliv gör det till en 
självklarhet att en 
båt provkörs i sitt 
rätta element innan 
leverans.

år

1966 - 2018

årår52

Kapellagning i Norrort

Dags att se över ditt 

BÅTKAPELL?

070-763 00 05 

kapellagning.se

- Fönsterrutor

- Blixtlås

- Reparera sömmar

- Klä om båtdynor

Kapellagning i Norrort hjälper dig! 
Vi utför tvätt, impregnering och reparation!

Här kan du 
lämna in ditt kapell:

Bammarboda - Åkersberga
Roys Maskin - Rimbo 
Hjertmans - Uppsala
Tvätt och syateljé 

finns på Sälna Gård mellan 
Vallentuna och 

Upplands Väsby
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Kapellagning i Norrort

Dags att se över ditt 

BÅTKAPELL?

070-763 00 05 

kapellagning.se

- Fönsterrutor

- Blixtlås

- Reparera sömmar

- Klä om båtdynor

Kapellagning i Norrort hjälper dig! 
Vi utför tvätt, impregnering och reparation!

Här kan du 
lämna in ditt kapell:

Bammarboda - Åkersberga
Roys Maskin - Rimbo 
Hjertmans - Uppsala
Tvätt och syateljé 

finns på Sälna Gård mellan 
Vallentuna och 

Upplands Väsby

Detta ingår:
 - Linder 460 Arkip
 - Yamaha F50
 - Båttrailer 80 km  - Båttrailer 80 km 
 - Garmin 722 sx
 - Nyckelfärdig 
Pris: 169 900SEKPris: 169 900SEK

Delaryvägen 5      343 36 Älmhult 
Tel:0476-52135    info@nyvab.se 
             www.nyvab.se

Se vår nya hem-

sida, många bra

erbjudanden !! 
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Bli regelbunden givare på cancerfonden.se 
eller ring 020-59 59 59.

Vi tänker besegra cancer. Vill du vara med?

Bli Livsviktig!

gataforalla.segataforalla.se

Vi stödjer
kampanjen
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hamnen nacka strand 

www.marinmaklarna.se   info@marinmaklarna.se  +46 8 466 95 15
 

LEGACY YACHTS  32-42 ft
 

TARTAN  YACHTS   34-53 ft 
 

since 1990

BOKA EN TYST PROVTUR

kör svenskt !

marinmäklarna ab 

hamnen nacka strand

www.marinmaklarna.se  +46 8 466 95 15

Arronets gummiupphängda

hyttbåtar

marinmaklarna_nackastrand marinmaklarna ab
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HITTA DIN ÅTERFÖRSÄLJARE PÅ WWW.PIONERBOAT.SE
Båten på bilden kan vara extra utrustad. Kampanjpriserna gäller på lagerförda produkter.  
Frakttillägg kan tillkomma. Vi reserverar oss för ev. tryckfel och felskrivningar.

Läs testet på pionerboat.se

KAMPANJPRIS INKL. 25 HK FRÅN 98 500 KR 

Ord. pris från ca. 110 000 kr. Inkl. Motor 25 hk, styrpulpet, vindruta, rutbåge, sidoräcken, ryggstöd, säkerhetsstege, lanternmast.

PIONER 14 ACTIVE – Testvinnare i Båtnytt! 
Den nya folkbåten som kombinerar tradition och trygghet med modern design.

DESIGNED AND PRODUCED IN NORWAY


