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FLAAR M37
NYA AXOPAR 28
BOSTON WHALER 170 MONTAUK

HEMLIG HUSBÅT 
FULL MED TEKNIK
Garmins uppfinnare 
med kontoret i sjön

TEKNIK

SPÄNN RIGGEN 
SOM PROFFSEN
Bästa tipsen för att 
fixa riggen själv

TEKNIK

KANAL TVÄRS 
GENOM LANDET
Vi seglar genom 64 
slussar i Göta kanal 

RESMÅL

NY STIL I NÄSTA
AMERICA’S CUP
Nästa omgång blir det  
foilande kölbåtar

REPORTAGE

RAND 18 - TYST ELBÅT
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T H E  P R I N C E S S  V4 0
E X P E R I E N C E  T H E  E X C E P T I O N A L®

Välkommen att se nya Princess V40 i vår utställningshall.

INA MARIN AB
+46 8 732 03 60
info@inamarin.se

FIND OUT MORE AT PRINCESSYACHTS.COM
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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

SIMRAD-YACHTING.COM/GO

S
IM

0567 (S
W

E) 03-18

JUST GO.

TILL ETT VÄRDE PÅ UPP TILL 2,490 KR*

VID KÖP AV UTVALDA PRODUKTER!

GRATIS
*Regler och villkor gäller

www.simrad-yachting.com/freechart

SIM0567 GO Series - Radar Ad SWE with Free Chart Flash (for Batnytt) 03-18.indd   1 26/03/2018   11:15



SLÅ INTE RUNTVILKEN BÅT UNDER 100 000 
KRONOR SKULLE DU KÖPA?

CHEFREDAKTÖR  
MAX CARLGREN

MAX CARLGREN, CHEFREDAKTÖR

ANNA SANDGREN, REDAKTÖR

MIKAEL MAHLBERG, REDAKTÖR

ANDERS JEPPSSON, ANNONSSÄLJARE

En rymlig segelbåt från 
70-talet med bytt motor och 
fräscha segel. Och segla 
bort från mobiltäckningen.

Sålde nyss min Uttern 5000 
AC. Skulle förmodligen köpa 
en precis likadan igen.

En TG 5000, jag gillar att 
åka under tak. Även en 
vacker sommar som denna.

En ribb med så mycket 
motor som pengarna räcker 
till. Perfekt med inbyggda 
fendrar.

Premiärturen i vår gamla Ockelbo B15 klara-
des av i strålande sol. Båten är från 70-talet, 
lite sliten men har ändå hållit ihop. Framför 
allt fyller den sitt syfte väl: att med en billig 
tiohästare transportera ut oss till fiske och bad. 

Fördelen med att ha en gammal beige båt med ett märke på 
motorn som inte toppar stöldstatistiken är att den får ligga 
i fred. Jag och brorsan kan slänga i den utan större besvär, 
och ungarna kan köra runt i den utan att jag behöver oroa 
mig för repor i gelcoaten.

Men den har ändå tre irritationsmoment. Det första är 
att tofterna inte är fastgjorda, det andra att årtullarna  sitter 
löst och det tredje är att luckan till stuven för tanken i 
aktern lossnat. Jag roade mig med att leta i arkivet för att 
se om vi testat just denna båtmodell tidigare. Och visst, 
Lars H Lindén testade den 1973 i ett stort roddbåtstest och 
prickade in båtens svagheter mycket exakt. ”Frågetecken 
för årtullarnas infästningar”, ”Lastrumsluckan bara popni-
tad” och ”Tofterna ej säkrade”. Egentligen är det bara detta 
som hamnar på minuskontot. I texten står även att båten 
kräver en kraftig motor, nämligen tio hästar. Och det stäm-
mer. Den är lite tung och klumpig och inte direkt något 
fartmonster. Dessutom rätt kass att ro.

Testresultatet från 1973 påminner rätt mycket om det 
vi fick fram när vi testade roddbåtar i höstas, men med en 
viktig skillnad: på 70-talet var tre av tio båtar lätta eller 
relativt lätta att välta. I vårt test gick de knappt att få runt. 
Så när jag stör mig på de knirrande tofterna kan jag sam-
tidigt glädjas åt att båten knappast kommer att kapsejsa. 
” Oerhört svår att kränga ner” lyder testpatrullens omdöme. 
Det känns tryggt. 
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Båtnytts material lagras 
elektroniskt. Externa skribenter, 
fotografer och tecknare måste 
meddela eventuella förbehåll 
mot detta. Utbetalt arvode 
inkluderar rätt till elektronisk 
publicering. För ej beställt 
material ansvaras ej. Eventuell 

skatt på vinster i tävlingar som 
anordnas av  Båtnytt betalas av 
vinnaren.  
Denna tidnings utlåning 
eller kopiering i förvärvssyfte 
förbjudes.Citera oss gärna men 
ange källan. 
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, 
sker kontinuerligt. Information 

om min användning av digitala 
tjänster inhämtas med bl.a. 
cookies. Jag kan även få 
erbjudanden från Egmonts sam-
arbetspartners, som återfinns 
inom följande branscher, direkt 
relaterade till våra produkter: 
Tidningar, böcker, film, spel, 
pussel, leksaker, mode, skönhet, 
sport, fritid, heminredning, 
hälsa, mat, dryck, djur, natur, 
motor. 
Uppgifter som jag lämnar direkt 
eller indirekt genom att använda 
Egmontkoncernens tjänster och 
erbjudanden kan tillsammans 
med övriga uppgifter användas 
inom Egmont för marknadsfö-
ring och för att anpassa inne-
håll, tjänster och annonsering till 
mig samt för utveckling av nya 
tjänster och produkter. 

Den rättsliga grunden för vår 
behandling av dina personupp-
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 kla-
gomål, 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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NYANSEN KAN VARIERA
NÅGOT BEROENDE PÅ VÄGVAL

JEEP® GRAND CHEROKEE. I NYTT MONOKROMT UTFÖRANDE.

575.900
K AMPANJPRIS FRÅNEXEMPEL PÅ STANDARDUTRUSTNING

KR

FINANSIERING FRÅN

KR/MÅN5.495

3.895 4.213KR/MÅN KR/MÅN

FÖRETAGSLEASING FRÅN

12,0
FÖRMÅNSVÄRDE FRÅN BASBELOPP

EXEMPEL PÅ STANDARDUTRUSTNING

• 20” svarta aluminiumfälgar

• Uconnect 8,4” pekskärm med nav

• Svarta läderklädda sportsäten

• Park View backkamera

• Key less Enter-n-Go system

• Bi-Xenon med LED-varselljus

Jeep Grand Cherokee S 3,6 286 hk AUT 4WD. Bränsleförbrukning blandad körning: 10,4 l/100 km. CO2-utsläpp: 244 g/km. Miljöklass Euro 6. Rek pris från 609.900 kr. Finansiering beräknad på 36 månader, 20% kontantinsats, restvärde från 
49%. Ränta 3,33 %, effektiv ränta från 3,83%. Avi- och uppläggningsavgift tillkommer. Företagspris från 436.720 kr. Företagsleasing anges exkl. moms. Förmånsvärde 2018 netto per månad vid 50% marginalskatt, 49% restvärde och 36 
månaders avtalstid. Erbjudandet gäller t.o.m. 30/6 2018. Kan ej kombineras med ramavtal, taxi, hyrbilar eller andra kampanjer/erbjudanden. Med reservation för eventuella tryckfel och slutförsäljning. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

225x298 GC.indd   1 2018-05-09   10:55



NU KOMMER BOWRIDERS PÅ EL

L änge har den som velat åka elektriskt på sjön fått 
nöja sig med att glida fram i fem-sex knop. Bärplan 

har ansetts vara det enda sättet att nå högre farter 
med eldrift, men nu kommer vanliga, planande båtar 
med elmotorer.

Danska Rand, som gjort sig kända för den lilla 
el båten Picnic (testad på sidan 39), kommer till hösten 
med Rand 26 Sport, en stilren bowrider med en helt ny, 
tysk eldrivlina. 

Motorerna, som tillverkas i Tyskland men säljs under 
Rands varumärke, är på 50 eller 100 kW (motsva-
rande 68 eller 146 hk) och ska ge en toppfart på 20 
respektive 30 knop. Men det unika med Rand 26 Sport 
är inte hastigheten utan det stora batteripacket på 100 
kWh som är mer än tre gånger så stort som Torqeedos 
standardpack.

– Vi har valt att göra ett skrov som planar redan vid 
13 knop, för i den farten känns båten snabb, säger 
Oscar Rand, grundare och delägare i det danska 
familjeföretaget.

Skrovet är relativt flackt i aktern, 19 grader, och 
därmed lättdrivet. För att ändå gå mjukt i sjön är fören 
rak och vass. Priset är i skrivande stund oklart men 
Rand menar att branschstandarden för batteripaketet 
är ”1000 euro per kWh” – vilket alltså innebär ett pris 
på en miljon bara för batterierna.

Höstens andra elbowrider kommer från slovenska 
Greenline, som har gjort sig kända för sina hybridbåtar. 
Den tio meter långa Neo kan förses med bensin- eller 
eldrift. Två Deep Blue-elmotorer från Torqeedo på 
motsvarande 80 hästkrafter ger en toppfart på 16 
knop. Dubbla litiumjonbatteripack på 30,5 kWh räcker i 
sex knop till 40 sjömils räckvidd men vid maxfarten på 

16 knop sjunker den till 20 sjömil. Men Neo kan också 
förses med förbränningsmotorer, maximalt dubbla 300 
hästars utombordare. Skillnaden mellan elmoto-
rerna och bensinmotorerna när det gäller toppfart, 
räckvidd och inte minst pris är slående. Med dubbla 
300- hästare gör Neo 42 knop och med den inbyggda 
bränsletanken bör en marschfart på 25 knop och räck-
vidd på över 100 sjömil inte vara ett problem. Eldriften 
med batterier och motorer, men utan installation, kostar 
cirka en miljon kronor, medan dubbla Yamaha 300 
kostar går på cirka 600 000 kronor.

Om och när Greenline Neo kommer till Sverige är 
oklart.

Båtar med bärplan på el 
har vi redan sett. Nu kom-
mer planande daycruisers 
med eldrift.

10 6 2018
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Flytande sommarnöje!

Terhi 385Terhi 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

Nordkapp blir kantig
N ya Nordkapp 660 är märkets senaste 

daycruiser – och en båt som visar 
hur framtida Nordkapp-modeller lär se 
ut. Espen Thorup har som vanligt hållit i 
pennan, men till skillnad från de rundare 
former han tidigare gett Nordkapp- 
båtarna är nya Noblesse 660 en kantig 
historia i allt från vecken på skrovsidorna 
till den fasettformade rutramen.

Nordkapp 660 ersätter den äldre 
daycruisern Noblesse 625, men trots 
skillnaden i beteckning är skroven 
ungefär lika långa – cirka 6,3 meter. 
Dock är nyheten bredare, vilket ger plats 

för en mycket bekväm inredning. En 
stor U-soffa ger de sex personerna som 
båten är godkänd för gott om plats att 
bre ut sig. 

Solsäng kan bäddas ut, och det går 
förstås även för två personer att sova 
under fördäck, i den ljusa ruffen där två 
rejäla fönster i skrovsidorna svarar för 
ljusinsläpp. 

Skrovet är inte lika V-bottnat och 
extremt som de längre men smalare 
modellerna i 705-serien, men ändå 
snabbt. Med en 200 hästars Evinrude 
HO-motor ska toppfarten vara 47 knop.

116 2018
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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   19:21

YAMAHA TAR TÄTEN I HÄSTKRAFTSRACET

E fter några års stiltje i hästkraftsracet mellan de stora 
utombordartillverkarna rycker nu Yamaha ifrån ärke

rivalen Mercury. Till hösten är det nämligen premiär 
för Yamaha F425, en helt ny V8 som blir 25 hästar 
starkare än Mercurys toppmodell, Verado 400.

Nya F425 blir också den första snurran i Yamahas 
nya Offshoreserie. Motorn är nyutvecklad och har 
5,6 liters cylindervolym. Några av nyheterna är direkt 
bränsleinsprutning i cylindrarna, att växelhusservice går 
att göra när motorn ligger i vattnet, och att styrningen 
numera sköts med elmotorer istället för hydraulik och 
att styrningen är helt inbyggd i motorn.

Den visuellt största skillnaden mot Yamahas tidigare 
största utombordare, V8:an på 350 hästkrafter, är ett 
nytt utseende där motorns kåpa är kortare, vilket gör 
den lättare att ta av för service och kontroll.

Nya F425 blir också en riktigt tungviktare. Med en 
vikt på 440 kg blir den cirka 100 kg tyngre än Yamahas 
350hästare och hela 140 kg tyngre än huvudkonkur
renten Mercury Verado 400, som väger 303 kg.

– Det här är en motor som är tänkt att sitta på 
 tyngre båtar, snarare än racingbåtar. Och på vissa båtar 
kan en singel F425 ersätta dubbelmontage av V6:or. 
Då är det bra om motorn väger en del så att båtens 

balans blir oförändrad, säger Daniel Dellgar på Yamaha 
motor.

F425 kommer också som 375hästare. Men med 
tanke på cylindervolym och vikt är det inte otroligt 
att blocket tål fler hästar. Hästkraftsracet går alltså 
vidare…

12 6 2018
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Ä ven Mercury storsatsar på nya 
utombordare. Efter den nya familjen 

V6:or som visades upp på Miami- 
mässan i februari, kommer nu en helt ny 
V8-familj.

V8:an säljs i en mängd styrkor som 
175, 200, 225, 250 och 300 hästkraf-
ter. De starkaste – 250 och 300 hk – 
viks för varumärket Verado, som tidigare 
har betytt kompressormatade motorer. 
Den nya V8:an saknar dock kompres-
sor, istället betyder numera Verado att 
motorerna kommer som standard med 
elektroniskt gasreglage och ett speciellt 
motorfäste, kallat Advance Mid Section. 
Detta ska minska vibrationer och ge 
tystare gång.

Den nya V8:an ersätter de nuvarande 
kompressormatade Verado-motorerna, 
som är V6:or på 2,6 liter. Kunden kom-
mer att se en tydlig skillnad, då de nya 
motorerna har en kantigare form och 
möjlighet till fler färger på kåpan. Priset 
kommer dock att vara oförändrat.

Mercury storsatsar på Verado

E FP16 är en ny svensk bärplansbåt 
ritad av Mannerfelt design team och 

utrustad med det svenska bärplans-
systemet Foiltwister.

Den lilla båten är 4,90 meter lång 
och kan utrustas med en 30 hästars 
 elmotor från Aquawatt. I foilande läge 
ska motorn ge en toppfart på 35 knop 
och i 24 knop drar båten bara motsva-
rande 0,2 liter bensin per sjömil, visar 
testerna av en prototyp.

Bärplanen, utvecklade av uppfinnarna 
Alexanders Sahlin och Björn Ljungdahl, 
skevar när båten kränger och rätar där-
med upp den 4,9 meter långa farkosten 
mekaniskt och automatiskt. Därför 
behöver EFP16 varken elektroniskt 
styrsystem eller avancerade sensorer. 
Batterierna räcker till en timmes körning 
i marschfart med fyra personer. Priset 
för seriebåten blir 695 000 kronor.

Mannerfelt-ritad bärplansbåt på el
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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.
Det här är kanske den perfekta båten för nöjeskörning och pendling till 
stugan. Med sitt sportiga skrov skär den vågorna mjukt och bekvämt. 
Låg förbrukning och stor bränsletank ger dessutom ovanligt lång räckvidd! 
AMT står för Advanced Marine Technology.

AMT 175 BR

E n ABC-jolle, en motorkryssare och en snipa är tre av 
de nio båtar som Sjöhistoriska museet beslutat att 

K-märka i år.
Den 2,4 meter långa ABC-jollen står ut från de 

övriga pampigare fritidsbåtarna på listan. Denna en 
gång så vanliga jolle från det sena 50-talet användes 
som släpjolle för större båtar. Numera finns få kvar i fint 
skick och just detta exemplar är därför värt K-märk-
ningen, menar Sjöhistoriska museet. Ägaren Anders 
Wiss har redan tre K-märkta båtar.

– Jag tänkte kolla om de ville K-märka denna oan-
senliga båt, som snabbt kastades när gummibåtarna 
kom, säger Anders Wiss, som tror att hans ABC-jolle är 
en av få kvarvarande i landet.

Årets båtar K-märkta

14 6 2018
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The easy way on board

Bättre säkerhet
och köregenskaper

Zipwake
interceptor 5-10 

gånger snabbare än 
trimplan

Full automatik
i roll och pitch

Smarta lösningar för den enkla vägen ombord - besök vårt galleri på hemsidan
Båtsystem AB, 031 69 03 80, info@batsystem.se, www.batsystem.se

ENASTÅENDE KOMFORT

Traneredsvägen 112   426 53 Västra Frölunda 
Tel: 031 69 03 80   E-mail: info@batsystem.se    www.batsystem.se

Nya
interceptorer



NORDISK   MÄSTARMATCHTEST
SUPER

När vi  kommer ned till Norberg & Nilssons 
brygga i Nynäshamn börjar jag undra över 
vad vi håller på med. Kan man verkligen 
jämföra en helsvetsad hårding som Anytec 
A23 med den madrasserade halv plastbåten 

Nordkapp 705 Ranger Avant?
Jo, visar det sig, det går alldeles utmärkt.
Våra tre testbåtar är alla bowriders och strax under sju 

meter långa. Alla tre är praktiska allt-i-allo-båtar. Med 
många sittplatser i både förskepp och akter rymmer de 
både en och två familjer på badutflykt eller transport 
till  sommarstugan. Tack vare de öppna förbrunnarna är 
de också lättare att kliva i och ur än en daycruiser men 
 erbjuder samtidigt bättre vindskydd bakom rutan än en 
mittpulpetbåt.

Även om de skiljer sig åt, strävar Buster Magnum, 

16 6 2018
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NORDISK   MÄSTARMATCH

Hårda Anytec A23, kluriga Nordkapp 705 eller 
praktiska Buster Magnum? Båtnytt ställer tre 

olika men ändå lika sjumetersbåtar mot varandra 
för att se vilken som är den bästa bowridern.

TEXT MIKAEL MAHLBERG FOTO KARL HALLQVIST

 Anytec A23 och Nordkapp 705 Avant Ranger också efter att 
lägga sig mitt i träffområdet för båtköparnas önskningar. 
Anytec har med nya A23 tagit ett stort kliv mot bekvämare 
båtar med fler sittplatser. 

Samtidigt har Nordkapp, som för bara några år se-
dan enbart gjorde plastbåtar, tuffat till sig och vill med 
Ranger- serien visa att man också kan göra lite tåligare bå-
tar med plåtskrov. Buster känner konkurrenterna nafsa i 

hälarna och har med den nya Magnum-generationen fått 
till en både bekvämare och hårdare modell där den gamla 
plywooddurken ersatts med aluminium och inredningen 
blivit trevligare.

Det är alltså tre olika båtar som tävlar om ungefär 
 samma kunder: de som vill åka ut på sjön i en öppen men 
ändå bekväm båt.

Låt oss göra precis det. 
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Det är svårt att sluta le. Efter en timmes bus
körande i den krabba havssjön utanför Nynäs
hamn känns Nordkapp som en förlängning av 
min gashand. I 45 knop skär skrovet  genom 
den höga motsjön så mjukt att fotografKarl 

för första gången under dagen vågar släppa sitt krampakti
ga grepp om teleobjektivet och njuta av färden.

Vi har visserligen kört Nordkapps 24 grader djupa och 
blott 2,30 meter breda aluminiumskrov under hela förra 
sommaren, i formen av den långtidstestade  styrpulpetbåten 
705 Enduro. Men först nu, i jämförelse med de två övri
ga båtarna, står det klart att skrovet är överlägset konkur
renterna i den här i klassen. I praktiken innebär det att 
Nordkapp kan hålla 30 knops fart genom sjö där andra 
båtar måste dra ned för att passagerarna ska hålla ihop. 
Nordkapp 705 Avant Ranger skär silkeslent genom krabb 
sjö. Denna sportiga och bekväma racer är det rätta valet för 
den som gillar snabba utflykter till sol och bad.

På akterspegeln hänger Evinrudes 200 HO. Det sist
nämnda står för High Output, och innebär i praktiken att 
motorn utvecklar ungefär samma kraft som 225hästarsmo
torerna på Anytec och Buster. Vi mäter toppfarten till 45 
knop och i marschfarten 24 knop drar Evinruden exakt en 
liter per sjömil – snålast i testet. Nordkapp säljs enbart med 
tvåtakts Evinrudemotorer, som kommer med den inbygg
da fördelen att de automatiskt kan vinterkonserveras hem
ma på tomten och därför bara behöver servas vart tredje år. 
Maxmotor på Nordkapp 705 är 250 hästkrafter och topp
farten då över 50 knop, en hastighet skrovet tål med råge. 
Då hamnar prislappen på cirka 770 000 kronor.

Sjöegenskaperna beror på Vformen, låga fribord och 
smal bredd, som dock ger en trängre inredning än de övri
ga båtarna i testet. Att Nordkapp känns något trång beror 
också på att designern Espen Thorup sin vana trogen pack
at in så många kluriga soffor, solsängar och sittplatser han 

 p Nordkapps förskepp har flest sittplatser och visst går det även att sträcka 
ut sig. Att ta sig ombord i den låga båten är däremot snäppet svårare.

 p Gott om sittplatser och solbäddar gör Nordkapp till den trevligaste båten 
för den som vill lapa sol.

 Nordkapp 705 Avant Ranger

ÖVERLÄGSNA SJÖEGENSKAPER

 p Nordkapp har ett 24 
grader vasst V-skrov och går 
klart bäst av testbåtarna.

bara förmår. Det låter sig göras då Nordkapp till skillnad 
från Buster och Anytec har en gjuten, lättformad plastin
nerline.

Förskeppet är en orgie i soffor och dynor. Längs hela 
styrbordssidan löper en lång divan, som kan bäddas till 
en solbädd med dynor som vanligtvis ryms i stuvfacken 
undertill. Stuvutrymmet är överlag rikligt ombord, bland 
annat finns ett jättefack med portapotti i förarkonsolen. 

Via en smal dörr i rutramen kliver vi in i den aktre sitt
brunnen. Här skiljer sig möblemanget från Buster och 
 Anytec. Nordkapp har satsat på en rak soffa i aktern, 
 förarstol och en passagerarstol med vändbart ryggstöd. 
Med en enkel iläggsskiva går det också att bädda upp en 
mindre solbädd i aktern. Totalt ryms faktiskt hela sju per
soner i sittbrunnen, även om alla inte sitter optimalt.

De många sittplatserna och soldynorna gör Nordkapp 
till en utmärkt sol och badbåt för den som villa ta med 
många ut på sjön. Det sportiga, strömlinjeformade ut
seendet fångar också en del blickar. Denna glassiga racer 
är dock inte lika praktisk som snygg. Den lätt prångiga 
inredningen gör det krångligt att pressa sig in i båten med 
matkassar och packning, likaså mindre smidig för en äldre/
större person.

Den sportiga rutramen är på tok för låg för att längre 
förare ska kunna se genom glaset. Dessutom är rutan kraf
tigt bakåtlutad och instrumentpanelen undertill är helt vit, 
vilket resulterar i kraftiga reflexer. Denna soliga dag väljer 
jag därför att halvstå och köra. Förarplatsen får dock stort 
plus för ett riktigt bra handskfack. 

Några andra detaljer i den finessrika båten är också min
dre genomtänkta, som att aktersoffan är omöjlig att öppna 
med kudden på, eller att de många dynorna är bökiga att 
knäppa fast. Men dessa mindre missar är lätta ha överseen
de med.  Nordkapp 705 Avant Ranger är en havets sportbil 
– inte alltid praktisk, men en riktig humörhöjare.
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 p Föraren sitter bra men tyvärr är vindrutan för låg och vinklad för att längre förare ska kun-
na se genom den. Dessutom är panelen under rutan vit vilket ger störande reflexer i solljus. 

 p Solbädden i aktern funkar för en tupplur. Under passagerarkommoden finns också en liten 
kylbox för lunchen och svala drycker.
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 p Den utmärkta stolen, hög vindruta och en liten kudde för gasarmen gör Anytecs förarplats 
till den bästa i testet.

 p Utmärkta stolar med Öhlins-dämpning är standard ombord – och en nödvändighet för att 
kunna köra skrovet i högre vågor.
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Den helsvetsade A23 är testets mest robusta 
båt. Tyvärr går denna tuffing också rätt hårt i 
sjön. Havet utanför Nynäshamn är sommar
blått, en stor kontrast mot när vi i  januari 
körde Anytec A23 första gången. Då var him

len blygrå och på hemvägen föll snön över fördäck. Vågor
na var långa och i dyningarna upplevde jag att A23 gick 
mjukt och harmoniskt.

Men denna dag, med krabbare sjö, känns Anytec A23 
stötigare än både Buster och speciellt Nordkapp. När 
vi sätter 25 knops fart genom den krabba motsjön är 
 färden jobbig för fotografKarl i aktersoffan. Min rygg 
 räddas däremot av de fenomenala, dämpade stolarna med 
 Öhlinsfjädrar som tar upp det allra mesta av skrovets stö
tighet. Stolarna är en nödvändighet för att två ska kunna 
åka bekvämt i båten.

Anytec A23 har också, jämfört med konkurrenterna, en 
tendens att lätta från vågorna även med fören nedtrimmad. 
I nedslagen slamrar skrovet också på klassiskt  alubåtsmanér. 
Bästa sättet att angripa den krabba sjön är att flyga över 
vågtopparna i 3035 knop, men det kräver körskicklighet 
och visst mod från passagerarna. Maxfarten med den 225 
hästkrafter starka Mercury Veradomotorn är 43 knop och 
motorn drar då cirka två liter per sjömil. De kompressor
matade Veradosnurrorna är kända för att vara törstiga. 
I bästa marschfarten, 27 knop, är bränsleförbrukningen 
drygt 1,3 liter per sjömil – drygt 30 procent mer än  Yamaha 
och Evinrudemotorerna på Buster och Nordkapp.

Men Anytec A23 har också många goda sidor. Båten är 
välbyggd. Det mesta, som knapar och räcken, är fastsvetsa
de och båten håller troligen närmast en evighet.

Säkerheten är hög. Vi bordar enkelt och tryggt förifrån 
tack vare två rejäla svetsade hajfeneräcken och ett halk
skyddat fördäck.

Fördäck är mest en plats att stå på vid förtöjning,  fiske 

 p De grova svetsade räckena gör det enkelt att gå ombord i A23. För
brunnen är mest en yta att vistas på i lugn fart och när båten ligger still.

 p Soffan är något trång, då kapellgaraget inkräktar på sittytan i ändorna. 
A23 bör beställas med tillvalet Usoffa, som dock kostar 24 800 kronor.

 Anytec A23

HÅRD PÅ ALLA SÄTT

 p Anytecs karakteristiska, 
kantiga utseende sticker 
ut och båten får blickar i 
gästhamnen.

eller dylikt. Här finns två mindre förvaringslådor för fen
drar och tampar. Det är bakom den tvådelade, ytterst re
jäla dörren till akterbrunnen som Anytecs passagerare trivs 
bäst.

Anytecs stora fördel är den höga och raka rutan som ger 
ett bra vindskydd för de åkande. Visserligen har varvet fallit 
för frestelsen att sänka rutan vid dörren för att få till det lätt 
arga utseende som är Anytecs signum, men det stör varken 
sikt eller funktion.

Från min fjädrade förarstol, som är klart bekvämast av 
stolarna i testet, är utsikten över vågorna suverän.  Gasarmen 
vilar på en liten avlastande kudde. Under instrumentpane
len finns till och med ett fack att lägga solglasögon och 
mobilen i – synd bara att usbuttaget inte sitter i närheten.

Vår testbåt rymmer fem personer, två på de utmärkta 
fjädrande stolarna och tre i den raka aktersoffan. Soffan 
kan, som tidigare nämnts i den här tidningen, förlängas 
med två sittdelar till en Usoffa. Det kostar 24 800 kronor 
men är att  rekommendera eftersom den raka standardsof
fan är relativt trång.

Överlag är sittbrunnen något trängre än den snudd på 
likadant möblerade Bustern men svängrummet är bättre än 
i den finessrika och med diverse solbäddar försedda Nord
kappen.

Stuvutrymme för helgpackningen och matkassarna 
finns i aktersoffan och även pulpeterna, där luckorna är för 
små med tanke på det stora utrymme som faktiskt döljer 
sig inuti. Ankare och fendrar ryms dock fint i de stora an
karboxarna i aktern. Här hittar vi också den imponerande 
targabåge som funkar som radarfäste, wakeboardtorn och 
fäste för allehanda vattenleksaker.

Grundpriset för Anytec A23 med 225 hästar är 944 000 
kronor. Med Usoffa och lite extrautrustning går båten på 
en miljon kronor, klart dyrast i testflottan. 
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Buster Magnum har alltid varit en praktisk 
båt, men med den senaste generationen – den 
fjärde i ordningen – har Magnum kommit 
ifatt konkurrensen när det gäller komfort.

Med drygt 5 000 sålda exemplar sedan 1991 
är Buster Magnum den bäst säljande nordiska alubåten 
över sex meter.

Populariteten beror på att Magnum alltid varit en prak
tisk allroundbåt. Det gäller även vår testbåt. Att kliva i för
brunnen via Busters klassiska breda, räfflade aluminium
förskepp är lätt även för en person med stela leder. 
Förbrunnen är rena motsatsen till Nordkapps kuddrum: 
här saknas soffor, istället finns två fotsteg för att man en
kelt ska kunna kliva upp vid sidoförtöjning. Buster vet helt 
enkelt att väldigt få sitter i förbrunnen under gång. Istället 
har Buster tänkt på viktiga detaljer som ett öppet fack att 
lägga in tamparna i och att förtoftens stuvfackslucka aldrig 
slår igen på fingrarna, tack vare snarast överdimensionerade 
stötdämpare.

Det är också gott om svängrum i båten. Via den breda 
passagen mellan styrpulpeterna når vi den aktre sitt
brunnen. Buster har här möblerat med två stolar för förare 
och passagerare, samt en rak aktersoffa som gott och väl 
sväljer fyra personer. Men vi har tidigare testat nya Buster 
 Magnum med tillvalet Usoffa, som är att rekommendera 
för de som ofta åker fler ombord. Då skruvas två extra mo
duler fast i durken vilket gör att sex personer sitter i soffan 
utan problem. 

Soffan är välstoppad, djup och därmed bekvämast i 
 testet. Att slå sig ned här ger en känsla av trygghet, du 
sitter väl skyddad från havets krafter. Med testbåtens raka 
soffa blir det gott om durkyta mellan soffa och stolar – bra 
när du vill ställa ned matkassarna, resväskan eller klotgril
len. Stuvutrymme finns det också gott om, dels i de stora 
pulpeterna, dels i den djupa aktersoffan. Ett stort plus är 

 p Busters raka U-soffa har bekvämt ryggstöd och rymmer fyra personer. 
Som synes är det gott om durkyta att ställa packningen på.

 p Magnums rena förbrunn är perfekt för fiske. Plus för det öppna facket där 
tamparna förvaras lätt åtkomliga.

 Buster Magnum

PRAKTISK UTAN BLOTTOR

 p Buster Magnum gene-
ration fyra har ett nytt skrov 
som skiljer sig helt från det 
tidigare, som ritades redan 
1990. Nya Magnum har 
steglister och går därför 
snabbast i testet, men ändå 
relativt mjukt.

att stuvfacksluckorna är gasdämpade och alltså stannar i 
öppet läge. Dessutom går soffans lock att öppna även med 
kudden på, något som spar en hel del irritation.

När vi stävar ut på den öppna fjärden söder om Ny
näshamn möter vi motvinden, men bakom rutan sitter 
vi tryggt och skyddat. Buster har lyckligtvis inte fallit för 
frestelsen att göra en sportigt låg vindruta. Förarstolen är 
bekväm men har tyvärr ett urtag i bakkanten, vilket gör 
att innehållet i förarens bakfickor kan slinka ut på durken.

Framför mig har jag Busters eget navigationssystem, Q. 
Det har utvecklats av ett finskt mjukvaruföretag för  Busters 
räkning och sitter som standardutrustning i alla större mo
deller. Skärmen är enorm, 16 tum, och ekolod finns som 
tillval. Här finns grundläggande funktioner som ruttplane
ring med waypoints och annat som mer etablerade konkur
renter har. Det som skiljer är att Q känns mer lättanvänd 
än många konkurrenter och dessutom uppdateras via bå
tens inbyggda wifi. Att båten också har ett eget internet
abonnemang som ingår i två år är en modern bonus.

På akterspegeln hänger maxmotorn, Yamahas 225  hästar 
starka V6. Det nya Magnumskrovet har till skillnad från 
det gamla steglister och planar upp snabbt, utan direkt 
tröskel. Efter några sekunder dansar vi fram över de krabba 
vågorna i 46,8 knop – testets högsta toppfart.

Skrovet tuggar sig igenom den krabba Nynäs-sjön utan 
problem. Båten har bra balans och även om skrovet går 
hårdare än den sylvassa Nordkappen, är färden kontrolle
rad och luftfärderna uteblir. Skrovljuden är också behagligt 
dämpade, varvet har klart lyckats med ljudisoleringen. Kör
egenskaperna är trygga.

Buster Magnum generation fyra är en båt utan direkta 
blottor. Att Buster också hållit nere prislappen är ett stort 
plus. Vår testbåt kostar 666 000 kronor, alltså ungefär lika 
mycket som den utgående generationen.
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 p Magnum är standardutrustad med det egna navigationssystemet Buster Q. Navigatorn på 
16 tum är större än konkurrenternas skärmar och i flera fall mer lättanvänd.

 p Förbrunnen är visserligen mest en plats för förtöjning och fiske, men det går till nöds att 
sitta på de praktiska fotstegen som gör det enkelt att gå ur båten vid sidoförtöjning.

 Buster Magnum

PRAKTISK UTAN BLOTTOR
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Efter en dags hårdtestande utanför Nynäs-
hamn är testlaget enigt.

Anytec A23 är testets hårdaste båt, försedd 
med den inbyggda kvalitet som en helsvetsad 
aluminiumbåt ger. Förarplatsen är ergonomisk 

och den höga vindrutan ger ett utmärkt vindskydd för 
passagerarna. Men i jämförelse med de andra  testbåtarna 
är skrovet stötigt och bullrar. Anytec är dessutom cirka 
300 000 kronor dyrare än konkurrenterna, ett pris som 
känns svårsmält med tanke på skrovets egenskaper.

Det blir därför Nordkapp och Buster som får tävla om 
att krönas till testlagets favorit.

Nordkapp 705 Avant Ranger är den bästa sjöbåten i ska-
ran. Det smala, V-bottenskrovet med racing-dna klarar 30 
knop även i grövre inomskärssjö och är stabilt i över 50 
knop. Nordkapp har dessutom en inredning som sväljer 
många passagerare och goda stuvutrymmen. Det gör 705 
Avant Ranger till testets bästa sol- och badbåt, om än inte 
den mest praktiska laståsnan.

Testlagets allround-favorit blir Buster Magnum. ” Funkar 
lika bra för att hämta mormor vid glasskiosken som att åka 
på svensexa i ytterskärgården”, menar en testare. Poängen 
är att praktiska Magnum är en båt för alla. Det är enkelt att 
kliva ombord och röra sig. Den generösa durk ytan lockar 
den som vill fiska eller lasta grejer.  Samtidigt gör den djupa 
soffan (eller U-soffan) Buster till en mycket  bekväm båt. 
Att Magnum dessutom har  sportiga sjöegenskaper och en 
konkurrenskraftig prislapp avgör frågan. Buster  Magnum 
generation fyra har alla chanser att fortsätta modellens 
 segertåg bland båtköparna. 

# 6 2018TEST
VINNARE

NORDKAPP  
705 AVANT RANGER
TEKNISK INFO

Längd 7,05 meter
Bredd 2,3 meter
Vikt 1 420 kg
Motor max 250 hk
Last 7 personer
Bränsle 200 liter
Pris 708 000 kronor 
med Evinrude 200 HO

TESTKÖRNINGEN

Last 2 personer
Motor Evinrude 200 HO
Fart 45,1 knop

VÄRT ATT NOTERA

+ Mycket bra sjöegen-
skaper

+ Många soffor och 
solbäddar

+ Stora stuvutrymmen

– Solreflexer i vindrutan

KONTAKT

nordkapp-boats.eu

FAKTA
BUSTER  
MAGNUM
TEKNISK INFO

Längd 7,20 meter
Bredd 2,50 meter
Vikt 1 178 kg
Motor max 225 hk
Last 8 personer
Bränsle 300 liter
Pris 666 000 kronor 
med Yamaha 225 hk

TESTKÖRNINGEN

Last 2 personer
Motor Yamaha 225 hk
Fart 46,8 knop

VÄRT ATT NOTERA

+ Trygg inredning

+ Bekväm och djup 
U-soffa

+ Bra vindskydd

+ Genomtänkta detaljer

KONTAKT

Yamaha-motor.eu

FAKTA

# 6 2018TEST
VINNARE

ANYTEC  
A23
TEKNISK INFO

Längd 6,83 meter
Bredd 2,32 meter
Vikt 1 226 kg
Motor 225 hk
Last 6 personer
Bränsle 200 liter
Pris 944 000 kr med 
Mercury Verado 225 hk

TESTKÖRNINGEN

Last 2 personer
Motor Verado 225 hk
Fart 43,7 knop

VÄRT ATT NOTERA

+ Helsvetsad, alltså 
hållbar

+ Bra vindskydd

+ Bra fäste för radar och 
vattenleksaker

– Stötig

KONTAKT

Anytec.se

FAKTA

24 6 2018
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795
Merry Fisher

Cabin

www.yamaha-marine.se

The Merry Fisher 795 adopts a dynamic and rewarding design, both inside and out. All the innovations of the recent 
Merry Fisher 695 can be found on board, plus many more!



SJUNDE   VÅGEN
När den sjunde vågen 
av Beneteau Oceanis nu 
sköljer fram, är det med 
ännu fler valmöjlighe-
ter än tidigare. 51.1 ska 
kunna fås i hela 700 
olika kombinationer.
TEXT JOAKIM HERMANSSON  
FOTO BERTEL KOLTHOF & JOAKIM HERMANSSON

26 6 2018
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Oceanismodellerna från Beneteau har sedan 
premiären 1986 varit många familjers dröm
båtar, för komfortabel semestersegling till 
någor lunda överkomligt pris. Numera   spänner 
Oceanisprogrammet över åtta båtar mellan 31 

och 55 fot, och när den sjunde generationen på tre decen
nier började matas fram för ett par år sedan, fick den till
satsen .1 i modellbeteckningen. Konceptet har förfinats 
ytterligare under resans gång, och nu när det senaste ny
tillskottet 51.1 haft premiär, erbjuds nästintill oändliga va
riationsmöjligheter – eller enligt det franska storvarvet åt
minstone omkring 700 möjliga kombinationer.

Beneteaus First Lineserie riktar sig till  prestandasökande 
seglare med högre rigg av kolfiber eller aluminium, avance
rade segel i högteknologiska material och med upp till en 
tredjedel större segelyta, plus djupare köl i kombination 
med lägre vikt. Att den så kallade First Line nu adderas till 
Oceanis, innebär samtidigt att First som egen produktlinje 
försvinner nästan helt. Kvar blir endast två småbåtar på 20 
respektive 25 fot.

Föga förvånande var det också just 51.1 First Line som 
Beneteau erbjöd juryledamöterna i European Yacht of the 
Year, när de nominerade båtarna nyligen skulle provseglas 
och bedömas i spanska Port Ginesta. Att totalupplevelsen 
tenderar att toppa i den båt som också seglar bäst, behöver 
man inte precis vara raketforskare för att begripa. Att få 
fart på en 16metersbåt på modiga 14 ton är dock en ut
maning i sig, även om det vid en provsegling som denna 
underlättas av att varvet oftast håller med en båt i absolut 

topptrim. Torra vattentankar och ett minimum av bränsle, 
inte tillstymmelse till semesterpackning, kylar och skafferi
skåp som gapar tomma, helt ren botten och nya fräscha 
segel gör förstås skillnad jämfört med hur båten normalt 
används, men det får vägas in i bedömningen.

Och visst seglar Beneteau Oceanis 51.1 på riktigt väl, i 
synnerhet när den knallröda gennakern på knappt 200 
kvadratmeter går upp i toppen av kolpipan. De dubbla 
 rodren håller greppet intakt, även när vi kränger mer än 
vad som hade varit optimalt med fler gubbar på railen, 
och komposit  rattarna känns lätta och fina att styra med 
trots att  båten nog egentligen är lite lovgirig. Rorsman kan 
 också sitta skönt, med ryggen mot mantåget och  fötterna 

Visst seglar 
Beneteau Oceanis 
51.1 på riktigt väl

 p Dubbla roder ger säkert 
grepp i vattnet, även när 
Beneteau Oceanis 51.1 
kränger betydligt mer än 
som här på bilden. Akter-
spegeln kan fällas ut till en 
badplattform.

 t Den förhållandevis låga 
och smäckra överbyggna-
den märks inte nämnvärt 
i salongen, som kan ståta 
med fin höjd, U-soffa om 
styrbord och en extra 
sittbänk mittemot.

28 6 2018
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i  avslappnat spjärn mot en uppvinklad durkplatta, och har 
ute på kanten god överblick även när sprayhooden är upp
fälld. 

De skarpa slagen i friborden sträcker sig från aktern 
nästan fram till mitten, där båten är som bredast. Vitsen 
med det är att kunna få volym interiört, samtidigt som 
bredden i vattenlinjen, och därmed den våta ytan, inte 
 följer med proportionerligt. Förskeppet är äggformat och 
bulligt, inte riktigt på samma sätt som på en renodlad scow, 
men med tydlig inspiration hämtad därifrån. Den fylliga 
formen ger också ett särdeles rymligt fördäck, med plats 
för dubbla solsängar bakom den snyggt helflushade däcks
luckan, och tack vare bredden i aktern ryms många gäster 
i sittbrunnen. Eller en kappseglingsbesättning, om bordet 
först demonteras. Det innehåller annars både elektriskt 
kylskåp och förvaringsplats för livflotten. Längst bak kan 
hela akterspegeln fällas ner elektriskt till en badplattform, 
och istället för ett utrymmeskrävande jollegarage finns 
 ändamålsenliga teleskopdävertar att välja till. En  skyddande 
targabåge över sittbrunnen går också att få, vilket då för
flyttar storskotspunkten akterut och uppåt, jämfört med 
testbåtens något korta skena framför sprayhooden.

Beneteau Oceanis 51.1 byggs i beprövad vakuuminjicerad 
sandwichkonstruktion, med balsaträ som distansmaterial i 
skrovet och PVCskum i däcket. Det finns tre kölalternativ, 
som varierar djupgåendet mellan 1,92 och 2,88 meter, och 
vikten mellan 3 198 och 3 604 kg. För att kunna summe
ra totalen av kombinationer till 700 krävs dock att vi be

ger oss under däck, för det är interiört som  majoriteten av 
 valen kan göras, med textilier, kulörer och träslag i mängd 
att botanisera bland. Dessutom kan   själva planlösningen 
konfigureras i flera varianter, från den provseglade båtens 
dubbla akterhytter med gemensam toa, och ägarhytt med 
privat toa och dusch i fören, upp till en femkabinslösning 
med tre toaletter, för charterverksamhet eller storfamiljer. 
Alla erbjuder också möjlighet till en helt separat skeppar
hytt framme i fören, med ingång genom däcksluckan och 
den enkla bädden på tvären över båten.

Att överbyggnaden är förhållandevis låg och smäcker 
märks inte nämnvärt nere i salongen, som kan ståta med 
drygt två meters ståhöjd, Usoffa om styrbord och en  extra 

 p Förens magnifika ägarhytt har stora skrovfönster att titta ut igenom på 
båda sidor. Den lyfts på gasfjädrar och rymmer massor av stuv undertill.

 p Standard är två akterhytter, lika stora men självklart spegelvända. Ytterli-
gare tre-fyra kabiner med tillhörande toaletter kan få plats.

 t Sittbrunnen rymmer 
många gäster. Rorsman 
kan sitta med fotstöd mot 
en uppvinklad durkplatta, 
och har ute på kanten god 
överblick även med uppfälld 
sprayhood.

 p I versionen med två toaletter har båda helt separat duschkabin, som man 
kan stänga till med en snygg plexiglasdörr.
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sittbänk mittemot. Pentryt skulle kunna vara hämtat ur 
vilken fräck storstadslya som helst, med glasad vinkyl, 
 stora arbetsytor, mycket förvaring och möjlighet till disk
maskin. Lite förvånande i den här moderna båten så har 
Nauta Design, som svarar för inredningen, behållit något 
så traditionellt som navigationsbordet. Å andra sidan är det 
framflyttat till huvudskottet, där man kan sitta bekvämt i 
babordssoffans schäslongdel, och såklart arbeta även med 
allt annat än sjökort vid det.

Förens magnifika ägarhytt förtjänar ett eget stycke, 
med 1,95 meters ståhöjd och en 160säng som lyfts på gas
fjädrar och blottar mängder av stuvutrymme undertill. På 
var sida om bädden ryms inte bara en skön sittbänk, utan 
också helt integrerade skrovfönster i en storlek som både 
imponerar och väcker farhågor. Kan de verkligen hålla…? 
Källarkänslan från forna tiders förpikar är i alla fall som 
bortblåst, när man nu kan ligga till sängs och njuta av ut
sikten. Ett eget duschrum finns här också, mittemot toan 
som är belägen på hyttens styrbordssida. Men om du inte 
skulle vilja ha ägarhytten utan istället två mindre hytter 
med varsin toalett här framme, så går det alltså också att 
ordna. Valmöjligheterna i nya Beneteau Oceanis 51.1 är, 
som sagt, i det närmaste oändliga.

Svenska importören Yachtsale i Saltsjöbaden rapporte
rar stort intresse för båten, och därmed långa leveranstider. 
Förhoppningen är att Beneteau inom kort ska kunna öka 
produktionstakten med ytterligare en uppsättning formar 
att plasta skrov och däck i, så att köparna slipper vänta mer 
än ett år på sina nya båtar. 

 p Självslående fock är standard på Beneteau Oceanis 51.1, men med First 
Line får man högre mast, större storsegel och en genua istället för focken. 

JEANNEAU  
YACHT 51
I Jeanneaus Yachtserie med 
lite elegantare och lyxigare 
familjebåtar är 51-fotaren 
visserligen minst, men med 
bara små skillnader från 
den en miljon kronor dyrare 
storasystern på 54 fot. 

HANSE  
505
I en flört med chartermarkna-
den erbjuds Hanse 505 med 
upp till fem separata hytter. 
Med gennaker som här på 
bilden tuffar den på fint, och 
rorsman sitter bra vid någon 
av de båda styrpiedestalerna.

BAVARIA  
C50
Det tyska storvarvet enga-
gerade italienske designern 
Maurizio Cossutti för att 
skapa nya C50. Gemensamt 
för dem är stora integrerade 
skrovfönster, helt flushade 
däcksluckor och dubbla rattar.

TRE KONKURRENTER

BENETEAU  
OCEANIS 51.1
TEKNISK INFO

Längd över allt 15,94 m
Skrovlängd 14,98 m
Längd i vattenlinjen 
14,52 m
Bredd 4,8 m
Djup 1,92/2,88/2,36 m
Vikt 13 930 kg
Kölvikt 3 604/ 3 396/ 
3 198 kg
Storsegel 57/63,5 kvm
Försegel 46,1/72 kvm
Gennaker 180 kvm
Masthöjd 21,4/22,91 m
Bränsle 200 plus 200 l
Vatten 440 plus 330 l
Motor Yanmar 80 hk
CE-godkänd i klass A 
för 13 personer
Design Berret Racopeau 
Yacht Design
Pris från 3,5 miljoner 
kronor

VÄRT ATT NOTERA

+ De många valmöjlig-
heterna

+ Beprövad sandwich-
konstruktion

– Inget speciellt

OUTSPÄTT

Med Beneteau Oceanis 
51.1 fortsätter det 
franska jättevarvet att 
byta ut sina modeller till 
senaste designen, med 
ett fylligt skrov som ändå 
smalnar av fartgivande 
i vattenlinjen. Interiört 
är valmöjligheterna 
som störst, med många 
kabinlösningar.

KONTAKT

yachtsale.se  
beneteau.com

FAKTA

 p Båda rorsmansplatserna är välordnade, med vinschar och trimtampar 
nära till hands, för den som seglar utan en massa gastar.

30 6 2018
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Mercury´s nya fyrtakts V6 – 175,200 och 225
Väl balanserad motor, förpackad med 
avancerad teknologi och fördelar som förbättrar 
upplevelserna och tillförlitligheten. Mercury 
3,4 L V-6 motor är designad för att vara lätt och 
maximerar bränsleeffektiviteten samt ger bäst 
vridmomentet. Toppfart, bränsleeffektiv och 
oöverträffad dämpning av ljud och vibrationer för 
en överlägsen båtupplevelse.

mercurymarine.com
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FÖREGÅNGARE   I NY SKEPNAD

Axopar 28 har inför årets säsong blivit längre, 
bredare och högre. Det gör den både tryggare och 
mer förlåtande, men fortfarande väldigt rolig att 
köra med en 350-hästare på akterspegeln.
TEXT ANNA SANDGREN FOTO PÄR OLSSON

32 6 2018
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Mycket har hänt sedan Axopar 28 sjö-
sattes för första gången för drygt fyra 
år sedan. Det finska företaget, som har 
sin produktion förlagd till Polen, har 
 erövrat flera länder med sitt koncept 

och kammat hem priser för sin design. Männen bakom 
 Axopar, Jan-Erik Viitala och Sakari Mattila, var snabba 
med att följa upp framgångarna. Redan efter drygt ett år 
fick 28-fotaren sällskap av den större Axopar 37 och den 
mindre Axopar 24. Totalt har väl över 1 000 båtar sålts, 
varav 28:orna toppar försäljningsligan med över 700 sålda 
exemplar till kunder över en stor del av världen. Sverige har 
hittills varit det land dit flest 28:or exporterats. När 37:an 
lanserades var det med siktet inställt på USA-marknaden 
och efterfrågan där har idag passerat den svenska med råge.

Nu satsar man på ännu fler marknader och ett sätt är 
att förbättra Axopar 28-serien, ett önskemål som delvis 
kommer från de nordamerikanska återförsäljarna. 2018 års 
28-fotare ska erbjudas till 30 olika länder via 60 olika åter-
försäljare spridda över fem kontinenter. Precis som tidigare 
kommer 2018 års Axopar 28 i tre versioner: Cabin, Open 
och T-Top. Alla tre kan fås med tre olika konfigurationer 
för akterdäcket. Som standard ingår ett öppet akterdäck 
med plats för mycket last på däck, men också i de  stora 
stuvarna under däck. Som tillval finns dels en wetbar med 
vask och kyl, dels Axopars finurliga ”sovlåda”, med plats 
för två personer. Just ”sovlådan” är något som vi  hyllat 
 tidigare, mycket på grund av att den är en nytänkande 

 lösning som faktiskt fungerar. Mer än väl dessutom. Nu-
mera har ”lådan” dessutom försetts med dubbla takluckor 
som tillsammans med sidofönstren bäddar för en ovanligt 
trivsam sömn. Dagtid förvandlas sovkabinens tak enkelt 
till en lyxig solbädd med plats för två. Den som blir nödig 
kan fortfarande krypa in i toalettutrymmet, som även på de 
nya modellerna är placerat framför förarplatsen. De första 

 p Förarplatsen påminner även i den uppdaterade versionen av 28:an om den i en bil. Modernt, funktionellt 
och bekvämt. 

Det är ett perfekt testväder med gott 
om vågor och vi flyger fram över dem

 p Axopar 28 är en sann 
njutning att köra. Fart- och 
körglädjen finns kvar, men 
gången är mer förlåtande 
och trygg. 

34 6 2018
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modellerna saknade rutan i toalettdörren, men nu sitter 
den där och minskar känslan av klaustrofobi. Faktum är jag 
fortfarande tycker att rent socialt och inredningsmässigt är 
28:an bra mycket bättre planerad än 37:an. 

Förarplatsen är snyggt och praktiskt utformad och på
minner om den i en bil. Sikten är god, stolarna bekväma 
och det är skönt med armstöd. En fördel är att så många 
passagerare kan sitta framåtvända under färd. En stor skill
nad är att årets 28:or är gjutna i nya formar och att  finishen 
är högre än tidigare. Skroven har blivit 13 centimeter längre 
och 5 centimeter bredare. Dessutom har båtarna gjorts 8 
centimeter högre i friborden för att förbättra sittbrunns
komforten. Allt från skrovuppbyggnad, balkar, akterspegel, 
motorfäste med mera har setts över och gjorts starkare och 
styvare än tidigare. Att slutfinishen har blivit bättre syns 
tydligt när vi kliver ombord på vår testbåt, en TTop för
sedd med ”sovlådan”. Pulpit och relingar har blivit grövre 
och det är nu enklare att röra sig ombord tack vare att bå
tens ökade bredd använts till att göra gångpassagerna bre
dare. En hel del av förändringarna har kommit till efter 
gamla kunders önskemål – att smidigt och snabbt kunna 
röra sig över båten. Även aktern är bättre planerad med 
rundande hörn vilket gör det lätt att ta sig till akterdäck 
och badplattformar. 

Nya Axopar 28 är alltså mer vridstyv än föregångarna, 
vilket gör den lättare och mer förlåtande att hantera även i 
mer i utmanande vågor. En förklaring till att båten känns 
snällare är att man har valt att runda av de två nedersta 

steglisterna, vilket i sin tur ger en mjukare gång. Konsten 
ligger i att man, som jag ser det, har lyckats få båten mer 
lätthanterlig utan att ge avkall på varken körglädje eller 
temperament. Vår testbåt är utrustad med högsta motor
styrkan, en Mercury på 350 hästkrafter. Axopars grund
känsla finns där, ändå är det stor skillnad körmässigt. När 
jag trixat mig ut ur den trånga hamnen, låter 350hästa
ren jobba och sedan drar några skarpa svängar händer inte 
mycket. Jo, självklart svänger båten – men helt utan drama
tik. Beteendet är annorlunda. Köregenskaperna är mjukare 
och mer förlåtande, men långt ifrån långtråkiga.

Det är ett perfekt testväder med gott om vågor och vi 
flyger fram över dem, även här helt utan dramatik. Med 
350hästaren kommer vi blixtsnabbt upp både i plan och 

 p Förbrunnen är smal, men rymmer ändå en soffa med förvaring och bord. 
Tyvärr måste man lossa dynan för att kunna öppna locket till stuvfacket.

 p Hela fem personer sitter här mycket bekvämt och framåtvänt. Dagtid görs 
sovlådans tak om till ett rymligt soldäck.

 t ”Sovlådan” är en finurlig 
och väl fungerande lösning 
för den som vill övernatta 
bekvämt. De många ljusin-
släppen bidrar till känslan 
av rymd. 

 p Axopar 28 anno 2018 finns förutom T-Top som Cabin och Open. Till alla tre versionerna kan du beställa ”sovlådan”.
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maxfarten, på nära 50 knop. En behaglig marschfart  ligger 
runt 28 knop, med en snittförbrukning på 1,4 l/Nm. Med 
en 150-hästare ligger marschfarten på runt 19 knop och 
toppfarten på 35 knop. Väljer du en starkare motor, vilket 
är att rekommendera om du gillar att köra båt, men ändå 
inte vill överdriva fartresurserna, så är 250 hk ett vettigt 
alternativ. Då ligger marschfarten på cirka 26 knop och 
som mest kommer du upp i nära 43 knop. Till skillnad 
mot många andra nya båtar i samma storleksklass presterar 
 Axopar utmärkt med bara en singelmotor. En av förkla-
ringarna till det är så klart det långa, låga och skarpt v-bott-
nade skrovet, en annan den dubbelstegade bottnen. Bidrar 
gör också designen ovanför vattenlinjen. 

Båtens tyngdpunkt är låg, mer som på en ribb än som 
på en cruiser. Det gör att stäven inte tenderar att resa sig, 
samtidigt som båten går förhållandevis tryggt. Att bygga 
med minimal vikt är en annan del i Axopars förmåga att 
klara sig med minimalt antal hästkrafter. Med tanke på det-
ta får man ta att utrymmet i stäven är smalt, men här finns 
ändå plats för en soffa och ett bord, samt förvaring under 
soffan. Dock ett minus för att du måste knäppa av dynan 
för att kunna öppna stuvfacket. I övrigt finns inte mycket 
att klaga på. Trots förbättringar ska vikten vara densamma 
som tidigare. Vår testbåt väger 1 790 kg utan motor. Även 
prislappen ska vara ungefär densamma som tidigare. Dess-
utom har alla modeller av Axopar 28, förutom Open utan 
akterkabin, uppgraderats till kategori B offshore gällande 
för upp till sex personer ombord. 

 p 2018 års Axopar 28 har fått en smartare utformning i aktern. Bland annat har gångpassagerna blivit bredare.

NIMBUS  
T9
Fantastiskt skrov och en något 
öppnare layout. Ruffen ligger 
i fören vilket är en smart pla-
cering som ger fler sittplatser 
än i Axopar 28. Pris: 1,45 
miljoner standardutrustad.

CHRIS CRAFT  
CORSAIR 27
Klassisk skönhet på gränsen 
till retro. En öppen glidare 
med gott om plats att sitta, 
men även med en vanlig ruff 
där två sover bra. Kostar från 
1 632 000 kronor.

DRACO  
27 RS
Återupplivade Dracos nya 
27-fotare är en stilren bow-
rider som passar bäst med 
svart skrov och läppstiftsröd 
inredning som garanterat syns 
vid bryggan. Mycket bra skrov. 
Från 1 miljon med 300 hk.

TRE KONKURRENTER

AXOPAR  
28 T-TOP
TEKNISK INFO

Längd 9,18 meter (8,75 
utan badplattform)
Bredd 2,95 meter
Vikt ca 1 790 kg (utan 
motor)
Rek motor 150-350 hk
Bränsle 300 liter
Antal personer 6 kate-
gori B, 9 kategori C
Pris Från ca 1,1 miljon

TESTKÖRNINGEN

Last 1 person
Motor Verado 350 hk
Fart 48 knop

I KORTHET

+ Snygg design

+ Bra utformning av 
akterdäcket

+ Köregenskaperna

– Infästningen av dynor-
na på fördäck

OUTSPÄTT 

Med 350 hk på akter-
spegeln är Axopar 28 
T-Top en fartmaskin med 
såväl sportiga och under-
hållande som förlåtande 
köregenskaper. 

KONTAKT

axopar.fiEmporibusdam

FAKTA
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Varför betala mer?

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

Flytväst uppblåsbar 165 N
25-5528

599:-
Flytväst uppblåsbar 165 N
25-5529

649:-
Flytväst 50 N
25-5552–25-5555

179:-

Säker båtfärd 
i sommar!

Inbyggd
säkerhetssele

Åror, 2 st.
25-0421–25-0423

389:-
Från
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FINNMASTER 55 BR
Ibland kan det vara skönt att bara göra det enkelt för sig och då är Finnmaster 55 BR båten för dig. Denna modell är 

mångsidig och fungerar precis lika bra vid korta förbindelseturer och transport till sommarstugan som för oförglömliga 
sommardagar i skärgården. Tack vare vårt Smart Design-koncept är Finnmaster 55 BR även mycket enkel att använda vilket 

gör att hela familjen kan njuta av alltifrån fartfyllda vattensporter till sköna badturer vid outforskade naturhamnar.

www.finnmaster.fi

MADE IN THE MIDNIGHT SUN

Spara 
33 300 kr

KAMPANJ! 
Köp en Finnmaster 55 BR och få teakdurk och en 
Garmin echoMAP 72sv med innvändig givare.



UNDERBART 
LÅNGSAM

Rand 18 Picnic drivs helst på el och gör då 
drygt sex knop. När du lärt dig att koppla 

av är det den perfekta farten att glida fram 
i helt ljudlöst genom sommarvärmen.

TEXT MAX CARLGREN FOTO MIKAEL MAHLBERG
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Det är högsommarvärme i mitten av maj när 
vi testar Rand 18 Picnic i Nacka Strand. Per
fekt väder för denna typ av båt, varmt, skönt, 
nästan vindstilla och en klockren dag att åka 
en långsam maklig tur i en knäpptyst elbåt. Vi 

tillbringar hela eftermiddagen i Djurgårdsbrunnskanalen, 
förbi kungliga slottet och runt större delen av Stockholms 
inlopp. Ändå har vi 65 procent kvar på batteriet när vi väl 
kommer tillbaka till kajen närmare fem timmar senare.

Men till en början har vi svårt att komma iväg. Det är 
lätt att bli lite styv i korken när man testat hundratals  båtar. 
När killen på bryggan säger åt oss att Rand 18 Picnic har rak 
axel och kan vara svår att manövrera när vi backar  fnyser jag 
och kollegan Micke nästan förnärmat. Vi har minsann kört 
rak axel och haft snipa och ska nog kunna ta oss ur den lilla 
marinan. Sedan ägnar vi en bra stund med att köra läskigt 
nära miljonbåtar från Chris Craft och Azimut i marinan i 
Nacka Strand utan att lyckas ta oss ut. För Rand 18 Picnic 
vill verkligen inte svänga när vi backar. Fördelen med båten 
är att den är väldigt liten och lätt, så om du inte känner att 
prestigeförlusten blir för stor är det lätt att vrida upp båten 
i rätt riktning vid bryggan och backa rakt ut.

Vi ger oss dock inte och lyckas så klart manövrera ut. 
Förklaringen till att båten beter sig som den gör är delvis 
att den har rak axel. Rodret bakom propellern får ingen 
större verkan när vattnet pressas framåt istället för bakåt 
mot rodret. Men det beror även på att Rand 18 är byggd för 
att passa flera olika motorer och farter. Vår båt är utrustad 

med en Torqeedo Cruise 4,0 och fyra batterier på samman
lagt 10,8 kWh. Men du kan även få den med en utom
bordare som går på el, eller bensinmotor på upp till 60 
hästar. Det gör att Rand inte kan ha ett klassiskt snipskrov 
med en köl, utan är platt i botten mot aktern. I fören är 
den vass för att kunna klyva vågor, men det platta skrovet 
gör ändå båten känslig för vind och knepig att manövrera 
med inom bordaren på el. Med en utombordare på el får 

Vid det här laget har vi vant 
oss vid att det går långsamt

 p Känslan av att glida fram 
helt tyst och kunna prata i 
normal samtalston är skön 
när du är van vid mullrande 
motorer.

 p Den stora ratten är lätt att svänga runt med ett finger. Den är också behaglig att vila händerna på när du 
sitter och kör.
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du samma tysta, sköna känsla och bättre manöverbarhet, 
men tyvärr blir badbryggan i aktern inte lika rolig med en 
motor mitt på.

Personligen anser jag att finessen med Rand 18 Picnic 
försvinner om du slänger på 60 hästar och får en toppfart 
på över 25 knop. Då konkurrerar den med alla andra öpp-
na båtar på drygt fem meter med en 60-hästare på, och då 
har den inte något särskilt att komma med. Men som en 
knäpptyst, eldriven glidare för lugna utflykter har den inte 
särskilt många konkurrenter och är desto mer unik. Och 
det är lätt att falla för detta koncept en solig dag som vår 
testdag.

Vi börjar med att smyga ut till Fjäderholmarna, den 
lilla ön strax innan inloppet till Stockholm. Laddmätaren 
visar 99 procent när vi ger oss av. Vi glider fram så tyst till 
bensinbryggan att den stora hunden som vanligtvis kom-
mer springande och hälsar inte ens märker att vi lägger 
till, utan vilar vidare i skuggan från bensinkiosken. Istäl-
let för att tanka bensin för en tusenlapp eller två som vi 
brukar, tankar vi varsin glass och en flaska vatten för 60 
spänn. Sedan funderar vi på att åka till Gåshaga, men in-
ser snabbt att de tre distansen som tar några minuter i en 
snabb motorbåt tar en halvtimme i sex knop. Så vi styr mot 
Djurgårds brunnskanalen istället. Och där är båten helt 
perfekt. Flanörer längs vattnet höjer på ögonbrynen och 
frågar vad det är för båt. Och vi hör vad de säger eftersom 
det enda ljudet är porlandet från vattnet bakom akterspe-
geln.  Ingen motor som stör, jag tar en kort filmsnutt och 

kan höra koltrastsång istället för motorbuller när jag tittar 
på filmen senare på dagen.

Vid det här laget har vi vant oss vid att det går lång-
samt. I början kändes den låga farten stressande, men nu 
njuter vi av det istället. Micke hoppar i vattnet för ett kallt 
dopp utanför Sjöhistoriska museet, innan vi fortsätter förbi 
Kungliga motorbåtsklubben och vidare mot slottet. 

Det enda vi saknar ombord är ett ryggstöd för föraren, 

 p Solbädden ligger på bordet som är enkelt att fälla ned. Ett par delar fyller 
utrymmet mellan bänken och bordet och allt går ned i akterstuven.

 p Trädetaljer kombinerat med flexiteak på durken och vissa delar i 
 aluminium ger ett sobert intryck och är samtidigt hyfsat lätt att sköta om.

 p Nödbrytaren sitter fast med en magnet. Så fort du rycker loss den slutar motorn att driva framåt. Men 
systemet är igång och så fort du sätter tillbaka brytaren är det bara att gasa igen.

 p Enkelt och avskalat, en rejäl soffa i fören, ett stort bord som går att plocka 
bort och en aktersoffa att sitta och köra i samt en badbrygga. That´s it.
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det ligger kvar på land och finns att montera. I aktern finns 
en stor stuv som rymmer fyra rejäla fendrar och tre mel-
lanstora väskor utan problem. Det enda du ska tänka på är 
att inte trycka bak saker mot rodret, för då kan prylarna 
hamna i vägen för styrningen som sitter längst bak i ut-
rymmet. I fören finns ytterligare en stuv som sträcker sig 
bak i sofforna längs sidan. Den kommer du bara ned i via 
en lucka längst fram. Det gör det svårt att komma åt batte-
rierna som sitter monterade längs sidan, långt in i stuven.

På badplattformen finns den obligatoriska stegen snyggt 
infälld men lite svår att upptäcka. Fyra mugghållare sitter i 
bordet och en liten stereo finns på plats. Ett givet tillbehör 
är den stora soldynan som går att bygga i fören genom att 
sänka ned bordet.

Under vår eftermiddagstur hinner vi aldrig att drabbas 
av någon räckviddsångest. Vi kör på för fullt under många 
sträckor och toppar drygt 6 knop. Trots det har vi över 70 
procent kvar när vi vid slottet bestämmer oss för att åka 
tillbaka genom Saltsjön. Här går det svall från färjor och 
det har börjat blåsa. En våg lyckas stänka in, i övrigt håller 
vi oss torra. Men den helt öppna båten gör sig bäst vid  stilla 
väder eftersom vindskyddet är obefintligt. Som  mysbåt i 
sommarvärme är den däremot oöverträffad. Gott om 
plats, liten och behändig och helt tyst. Dessutom gör den 
låga farten att det aldrig blir obehagligt för passagerarna.  
Rand 18 Picnic susar fram med fyra litiumjonbatterier 
som låter dig åka en hel dag utan att behöva oroa dig för 
 laddmöjligheter. 

 p Begränsat med svall men så är också vågorna bakom båten det enda som 
hörs. I tre knop går det helt tyst och helt utan svall.

 p De låga friborden gör det lätt att komma i och ur vid vanliga bryggor. Lägger du till vid högre pirar får du klättra lite.

CRESCENT  
20 ALLURE
Klassisk svensk snipa som 
går att få både med elmotor 
och diesel.  
Enkel men mysig, kostar från 
cirka 300 000 kronor.

HWILA  
25
Går att få både med el och 
bensin precis som Rand. Lång 
och smal gör den lättdriven, 
kostar ungefär som Rand 18 
Picnic med elmotor.

MERIONE  
22 LC
Finska Merione är eldriven 
men gör över 20 knop med 
Torqeedos större system. Lär 
dock kosta runt det dubbla 
jämfört med Rand.

TRE KONKURRENTER

RAND  
18 PICNIC
TEKNISK INFO

Längd 5,35 meter
Bredd 2,1 meter
Vikt 390 kg
Bränsle 10,8 kWh 
litiumjonbatterier
Antal personer 10
Max motor 60 hk
Pris 469 000 kr för 
testbåten

TESTKÖRNINGEN

2 personer
Motor Torqeedo Cruise 
4,0 FP (ca 8 hk)
6,3 knop

VÄRT ATT NOTERA

+ Tyst!

+ Solbädden

+ Mysig

– Dyr

– Svår att backa

OUTSPÄTT

Rand 18 Picnic ska 
ha elmotor, då är den 
en perfekt utflyktsbåt i 
mysiga kanaler, i städer 
med mycket vatten eller 
skärgårdar där du inte 
ska färdas långa avstånd 
utan vill njuta av just den 
tysta, behagliga färden.

KONTAKT

Vatt.se

FAKTA

 p Fyra batterier på 10,8 kWh laddas på cirka 8 timmar. I fem knop kan du 
köra i åtta timmar, i maxfart 3,5 timmar och i 3,5 knop hela 27 timmar.
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Seglarväst Baltic Classic
Seglarväst i klassisk form med moderna färger. 
Justerbart midjeband med snabblås och hällor. 
Knytband i hals och midja. 
(art.nr 07663-66) 228:-

Räddningsväst 
Erlandsons Brygga by Baltic
Uppblåsbar räddningsväst med automatisk eller 
manuell gasuppblåsning. Bekväm fleecefodrad 
krage. Munventil för munuppblåsning och töm-
ning av lungan. Sex reflexer. (art.nr 06827) 795N

Tub Extreme 61’’
Slitstark 61’’ PVC-tub med plats för två! Försedd med gjutna vadderade handtag och skyddad snabb-
ventil för bästa komfort. ø 1550 mm. (art.nr 07737) 1.195:-

Automatiskt uppblåsbar Baltic Legend
Automatisk uppblåsningsmekanism. Legend har en helt annan design jämfört med traditionella upp-
blåsbara räddningsvästar, vilket gör att västen sitter stadigt och bra på både på tjejer och killar. Färg: 
UV-orange, Rosa, Vit, svart, röd eller blå (art.nr 17264-73) 1.345N

Kneeboard Cyclone
Traditionell V-formad design i superlätt 
konstruktion. Rejäl urskålning för att skydda 
knäna vid landning. Grafiken kan variera. 
(art.nr 07788) 1.895:-

Badplattform X-SEAPLORE 2,5x1,6 m
Extremt styv badplattform tillverkad i mycket slit-
stark PVC. Försedd med handtag för att kunna ta 
sig upp på den samt med D-ringar för att fästa den 
så att den inte flyter iväg. Levereras med pump, 
lagningssats samt förvaringsväska. Bärighet: 
270 kg Lufttryck: 15 PSI. (art.nr 07774) 5.995:-

Kapokkudde enkel blå
Fylld med 100% kapok. Marinblå Rötbeständigt 
UV-stabiliserat bomullstyg. (art.nr 02950)  125:-
Kapokkudde dubbel blå
(art.nr 02954)  248:- 176:-

Kapokkudde enkel
Fylld med 100% kapok. Röd, Offwhite, Burgundy, 
Grå, Vit, Svart, Randig. 
Rötbeständigt UV-stabiliserat bomullstyg. 
(art.nr 02952-67) 148:

Vattenskida Combo
Traditionell comboskida i glasfiber.
 Standardbindning i storlek 37 - 47. 
Längd: 1700 mm. (art.nr 07782) 1.845:-

MYSINGE ALU ihopfällbar cykel 20’’
3-växlad cykel med ram av aluminium.
Fotbroms. Shimanoväxel (art.nr 23000) 3.995:-

Kayak Challenger 1 pers
Stabil uppblåsbar kajak för 1 person. 
Levereras komplett med: Högtryckspump, paddel, 
avtagbar stjärtfena samt uppblåsbar toft.
(art.nr 10594) 1.495:-

Kayak Explorer 2 pers
Stabil uppblåsbar kanot för 2 personer. 
Levereras komplett med: Högtryckspump, 
2 paddlar, avtagbar stjärtfena samt 2 uppblåsbara 
tofter. (art.nr 10595) 1.995:-

E-Bridge Vikstol De-Luxe
Bekväm, stabil och smidig stol med bekväma armstöd! Ryggstödet kan justeras i sex lägen. Vattentätt 
och UV-stabiliserat marinblått tyg, PVC under sittdynan.  Praktiskt bärhandtag. (art.nr 02972) 695:-

Däckstol Yachting
Klassisk däckstol / fällstol. Ram av aluminium, 
armstöd av trä samt sits av marinblått tyg med 
vita detaljer. (art.nr 02946) 775:-

Båtbord
Fällbart bord med kompassros. 
Ram av aluminium, skiva av Melamin.
880x440 mm (art.nr 02941) 795:-
880x600 mm (art.nr 02942) 895:- 

Klotgrill
Liten klotgrill med praktiska 
lösningar som hopfällbara ben 
och låsning av lock. 
Grillyta:  ø 340 mm 
(art.nr 04285) 248:-

Cylindergrillen
Används antingen utfälld eller 
som traditionell klotgrill. Grilly-
ta: 2 x (340x220 mm)
(art.nr 04280) 378:-

Gasolgrillen Alf
Kompakt gasolgrill med lock. Enkel 
att bära med upp på klipporna!
Försedd med termometer i locket. 
Mått 650x440x430 mm. 
(art.nr 04289) 1995:-

Raymarine Dragonfl y 5M
Sjökortsplotter från Raymarine med ljusstark och högupplöst 5’’-skärm försedd 
med unikt snabbfäste. (art.nr 63714) 4.290D

E-Bridge Vikstol
Bekväm, stabil och smidig stol. Ryggstödet kan justeras i sex lägen. 
Vattentätt och UV-stabiliserat marinblått tyg, PVC under sittdynan.  
Praktiskt bärhandtag. (art.nr 02970) 475:-

SUP X-SEAPLORE 9,5’
Uppblåsbar SUP i allroundmodell. Dubbla lager laminat 
vilket ger bästa styvhet. Bärighet 150 kg. Levereras 
inkl ryggsäck, fenor, pump, fångrem, reparations-
kit och paddel som ställs in efter användarens längd.
(art.nr 07776) 6.495:-

Bäddset Kust
Maritimt bäddset med populära svenska kuststäder 
tryckt på. Tillverkat i mikrofiber, 100% polyester. 
(art.nr 23099)  248:-

Fågelskrämman Windy
Fågelskrämma med 1,18 m vingspann. 
Levereras med ett 6 m teleskopspö, markspett samt 
förvaringsväska. (art.nr 01246) 995:-

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

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

Plotter Simrad GO7 XSE inkl sjökort
Storsäljande sjökortsplottern från Simrad med 7” 
multitouchdisplay med  inbyggt WiFi. Levereras med ett 
C-map sjökort till ett värde av 2.490:- 
(art.nr 64013) 9.590D 

tom 31 augSommarpriser 2018

Solna
Bagartorpsringen

 Vardagar 9-19
 Lördagar 9-15
 Söndagar(1 10-14

Kungens Kurva
Stalandshuset

 Vardagar 10-19
 Lördagar 10-18
 Söndagar(2 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(1 10-14

Göteborg
Sisjön

 Vardagar 10-19
 Lördagar 9-15
 Söndagar(1 10-14

Västervik
Gamla Pappersbruket

 Vardagar 10-18
 Lördagar 10-14
 Söndagar(2 10-14

Webbshop

www.erlandsonsbrygga.se / 010-722 20 00

-37%

- Dubbla lager 
 laminat
- Endast 10 cm tjock

379:-

4.795:-

3.490:-

2.695:-

198:-

795:-

1.295:-

4.995:-

- 48%

PASSA PÅ!
inkl. C-map
tom 180630

198:- 690:- 995:-

549:-

1.275:- 1.695:-
4.495:-

88:-
enkel 118:- 1.595:- 3.395:-

1.195:- 1.595:-

648:-
748:-
880 x 600 mm

648:-
880 x 440 mm

198:- 298:- 1.595:-
1.595:-

SVERIGES MESTA
PRISPRESSARE PÅ
BÅTTILLBEHÖR!

10%
Storköpsrabatt vid köp över 
3000 kr på fler än 6500 
artiklar i våra butiker och 

webbshop tom 31 aug
Undantaget redan nedsatta priser, 

netto- och dagspriser
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Seglarväst Baltic Classic
Seglarväst i klassisk form med moderna färger. 
Justerbart midjeband med snabblås och hällor. 
Knytband i hals och midja. 
(art.nr 07663-66) 228:-

Räddningsväst 
Erlandsons Brygga by Baltic
Uppblåsbar räddningsväst med automatisk eller 
manuell gasuppblåsning. Bekväm fleecefodrad 
krage. Munventil för munuppblåsning och töm-
ning av lungan. Sex reflexer. (art.nr 06827) 795N

Tub Extreme 61’’
Slitstark 61’’ PVC-tub med plats för två! Försedd med gjutna vadderade handtag och skyddad snabb-
ventil för bästa komfort. ø 1550 mm. (art.nr 07737) 1.195:-

Automatiskt uppblåsbar Baltic Legend
Automatisk uppblåsningsmekanism. Legend har en helt annan design jämfört med traditionella upp-
blåsbara räddningsvästar, vilket gör att västen sitter stadigt och bra på både på tjejer och killar. Färg: 
UV-orange, Rosa, Vit, svart, röd eller blå (art.nr 17264-73) 1.345N

Kneeboard Cyclone
Traditionell V-formad design i superlätt 
konstruktion. Rejäl urskålning för att skydda 
knäna vid landning. Grafiken kan variera. 
(art.nr 07788) 1.895:-

Badplattform X-SEAPLORE 2,5x1,6 m
Extremt styv badplattform tillverkad i mycket slit-
stark PVC. Försedd med handtag för att kunna ta 
sig upp på den samt med D-ringar för att fästa den 
så att den inte flyter iväg. Levereras med pump, 
lagningssats samt förvaringsväska. Bärighet: 
270 kg Lufttryck: 15 PSI. (art.nr 07774) 5.995:-

Kapokkudde enkel blå
Fylld med 100% kapok. Marinblå Rötbeständigt 
UV-stabiliserat bomullstyg. (art.nr 02950)  125:-
Kapokkudde dubbel blå
(art.nr 02954)  248:- 176:-

Kapokkudde enkel
Fylld med 100% kapok. Röd, Offwhite, Burgundy, 
Grå, Vit, Svart, Randig. 
Rötbeständigt UV-stabiliserat bomullstyg. 
(art.nr 02952-67) 148:

Vattenskida Combo
Traditionell comboskida i glasfiber.
 Standardbindning i storlek 37 - 47. 
Längd: 1700 mm. (art.nr 07782) 1.845:-

MYSINGE ALU ihopfällbar cykel 20’’
3-växlad cykel med ram av aluminium.
Fotbroms. Shimanoväxel (art.nr 23000) 3.995:-

Kayak Challenger 1 pers
Stabil uppblåsbar kajak för 1 person. 
Levereras komplett med: Högtryckspump, paddel, 
avtagbar stjärtfena samt uppblåsbar toft.
(art.nr 10594) 1.495:-

Kayak Explorer 2 pers
Stabil uppblåsbar kanot för 2 personer. 
Levereras komplett med: Högtryckspump, 
2 paddlar, avtagbar stjärtfena samt 2 uppblåsbara 
tofter. (art.nr 10595) 1.995:-

E-Bridge Vikstol De-Luxe
Bekväm, stabil och smidig stol med bekväma armstöd! Ryggstödet kan justeras i sex lägen. Vattentätt 
och UV-stabiliserat marinblått tyg, PVC under sittdynan.  Praktiskt bärhandtag. (art.nr 02972) 695:-

Däckstol Yachting
Klassisk däckstol / fällstol. Ram av aluminium, 
armstöd av trä samt sits av marinblått tyg med 
vita detaljer. (art.nr 02946) 775:-

Båtbord
Fällbart bord med kompassros. 
Ram av aluminium, skiva av Melamin.
880x440 mm (art.nr 02941) 795:-
880x600 mm (art.nr 02942) 895:- 

Klotgrill
Liten klotgrill med praktiska 
lösningar som hopfällbara ben 
och låsning av lock. 
Grillyta:  ø 340 mm 
(art.nr 04285) 248:-

Cylindergrillen
Används antingen utfälld eller 
som traditionell klotgrill. Grilly-
ta: 2 x (340x220 mm)
(art.nr 04280) 378:-

Gasolgrillen Alf
Kompakt gasolgrill med lock. Enkel 
att bära med upp på klipporna!
Försedd med termometer i locket. 
Mått 650x440x430 mm. 
(art.nr 04289) 1995:-

Raymarine Dragonfl y 5M
Sjökortsplotter från Raymarine med ljusstark och högupplöst 5’’-skärm försedd 
med unikt snabbfäste. (art.nr 63714) 4.290D

E-Bridge Vikstol
Bekväm, stabil och smidig stol. Ryggstödet kan justeras i sex lägen. 
Vattentätt och UV-stabiliserat marinblått tyg, PVC under sittdynan.  
Praktiskt bärhandtag. (art.nr 02970) 475:-

SUP X-SEAPLORE 9,5’
Uppblåsbar SUP i allroundmodell. Dubbla lager laminat 
vilket ger bästa styvhet. Bärighet 150 kg. Levereras 
inkl ryggsäck, fenor, pump, fångrem, reparations-
kit och paddel som ställs in efter användarens längd.
(art.nr 07776) 6.495:-

Bäddset Kust
Maritimt bäddset med populära svenska kuststäder 
tryckt på. Tillverkat i mikrofiber, 100% polyester. 
(art.nr 23099)  248:-

Fågelskrämman Windy
Fågelskrämma med 1,18 m vingspann. 
Levereras med ett 6 m teleskopspö, markspett samt 
förvaringsväska. (art.nr 01246) 995:-

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

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

Plotter Simrad GO7 XSE inkl sjökort
Storsäljande sjökortsplottern från Simrad med 7” 
multitouchdisplay med  inbyggt WiFi. Levereras med ett 
C-map sjökort till ett värde av 2.490:- 
(art.nr 64013) 9.590D 

tom 31 augSommarpriser 2018

Solna
Bagartorpsringen

 Vardagar 9-19
 Lördagar 9-15
 Söndagar(1 10-14

Kungens Kurva
Stalandshuset

 Vardagar 10-19
 Lördagar 10-18
 Söndagar(2 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(1 10-14

Göteborg
Sisjön

 Vardagar 10-19
 Lördagar 9-15
 Söndagar(1 10-14

Västervik
Gamla Pappersbruket

 Vardagar 10-18
 Lördagar 10-14
 Söndagar(2 10-14

Webbshop

www.erlandsonsbrygga.se / 010-722 20 00

-37%

- Dubbla lager 
 laminat
- Endast 10 cm tjock

379:-

4.795:-

3.490:-

2.695:-

198:-

795:-

1.295:-

4.995:-

- 48%

PASSA PÅ!
inkl. C-map
tom 180630

198:- 690:- 995:-

549:-

1.275:- 1.695:-
4.495:-

88:-
enkel 118:- 1.595:- 3.395:-

1.195:- 1.595:-

648:-
748:-
880 x 600 mm

648:-
880 x 440 mm

198:- 298:- 1.595:-
1.595:-

SVERIGES MESTA
PRISPRESSARE PÅ
BÅTTILLBEHÖR!

10%
Storköpsrabatt vid köp över 
3000 kr på fler än 6500 
artiklar i våra butiker och 

webbshop tom 31 aug
Undantaget redan nedsatta priser, 

netto- och dagspriser
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Vattentät & 
flyter

Vattentät & 
flyter

Airtronic
Dieseldriven luftvärmare för segel- eller motorbåtar. Levereras med  
kabintermostat, bränslepump, avgasljuddämpare och kablage.
Airtronic D2  (art.nr 04394)  13.790N 12.890:- 
Airtronic D4  (art.nr 04396) 17.490N 16.490:-

Båtlåspaket Klass 3 Assa & Abloy
Abloy PL340 Protec hänglås och Pewag 2,5 m 
klass 3 båtlåskätting med ring och strumpa.  
Paketet ligger snyggt förpackad i en robust plastlå-
da med handtag. (art.nr 95490) 895N

Hänglås klass 3
Klass 3 lås för båtar, motorcyklar och mopeder. 
Certifierat av ”Svensk Brand & Säkerhets- 
certifiering AB”. Levereras med 2 nycklar.  
Används med låskätting 02895.  
(art.nr 02881) 345:-

Hänglås klass 3
Klass 3 lås för båtar, motorcyklar och  
mopeder. Används med låskätting 02895.  
(art.nr 02875) 295:-

Låskätting klass 3
Låskätting som uppfyller försäkringsklass 3. Löp-
ring i ena änden samt klädd med skyddsstrumpa. 
Längd: 2 m. (art.nr 02895) 525:-

Hamnguiden
Guidebok med beskrivningar av natur- och gästhamnar.
Göteborg-Svinesund nr 5 (art.nr 70962)  598:- 
Danmark-sv Sverige nr 6 (art.nr 70964)  598:- 
Söderköping-Skanör nr 7 (art.nr 70966)  598:- 
Arholma-Landsort nr 8 (art.nr 70968)  598:- 
Göta kanal, Vän. Vätt nr 9 (art.nr 70970)  598:-

Raymarine Dragonfly 5M
Sjökortsplotter från Raymarine med ljusstark och 
högupplöst 5’’-skärm försedd med unikt snabbfäste. 
(art.nr 63714) 4.290D

Axiom 7’’ DV inkl givare och sjökort
Raymarine Axiom 7 plotter har en Quad-core processor vilket gör att den reage-
rar 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

Garmin echoMAP 52cv CHIRP
echoMAP 52dv har en 5-tums färgskärm med hög 
kontrast och automatisk justering av bakgrundsbelys-
ningen. Förberedd för ekolod. Ekolods- 
givare 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 bakgrundsbelys-
ningen. Inbyggt ClearVü- och SideVü-ekolod som ger 
de skarpaste bilderna. Ekolodsgivare säljs separat.. 
(art.nr 69629) 8.490D

Lowrance HOOK-9 HDI
9’’-kortsplotter med ekolod som är både prisvärd och fylld med funktioner, 
utan att kompromissa med den kvalitet som dagens fiskare förväntar sig från 
Lowrance. Givare och sjökort säljs separat. (art.nr 64018) 8.990D

Simrad GO9 XSE inkl sjökort och radar
Ljusstark widesreendisplay med multi-touch. Inbyggd GPS-mottagare. 
GoFree® Wi-Fi och NMEA 2000®.  (art.nr 64019) 31.990D

Plotter Simrad GO7 XSE inkl sjökort
Storsäljande sjökortsplottern från Simrad med 7” multitouchdisplay med inbyggt 
WiFi. Levereras med ett C-map sjökort till ett värde av 2.490:- (art.nr 64013) 9.590D 

Rorkultspilot ST2000+ 
Rorkultspilot för segelbåtar upp till ca 4.5 ton. Med en bakgrunds-
belyst display så ser man sin kurs. Monteringsbar på styrbord och 
babords sida. (art.nr 05151) 6.290D

Autopilot EV-100 Rorkult
Senaste autopiloten från Raymarine för segelbåtar med  
rorkultsstyrning. Passar för segelbåtar upp till 6ton.  
Levereras med ACU-100 kursdator, EV-1 kompass, P70S  
kontrollenhet, rorkultsdrivenhet och kablage för inkoppling.  
(art.nr 63734) 14.990D

Autopilot EV-100 Ratt
Senaste autopiloten från Raymarine för segelbåtar med rattstyr-
ning. Passar för båtar upp till 7,5ton. Levereras med ACU-100 
kursdator, EV-1 kompass, P70S kontrollenhet, rattdrivenhet och 
kablage för inkoppling. (art.nr 05160) 14.990D

EV-100 Power Hydraul
För båtar med Hydraulstyrning. Levereras med ACU-100 kursda-
tor, EV-1 kompass, P70RS kontrollenhet, hydraulpump och kabla-
ge för inkoppling. (art.nr 05164) 14.990D

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

AIS Transponder 
Klass b AIS från Seapilot som både sänder och tar emot AIS infor-
mation. NMEA2000 & NMEA0183 anslutning. Levereras med en 
kombinationsantenn för GPS & VHF.  (art.nr 03173) 6.490D
AIS Transponder med splitter 
Levereras med GPS-antenn. (art.nr 03174) 7.690D 5.990:-

Icom VHF IC-M93D bärbar
Den tunnaste flytande bärbara radio någon-
sin från Icom. Radion har inbyggd GPS, aktiv 
brusreducering samt DSC-funktionalitet med en 
egen mottagare för att övervaka kanal 70. (art.nr 
64089) 3.390N

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 
användningen enkel. Vattentät. (art.nr 64088) 2.295N

Cobra VHF MR HH500
Handhållen VHF från Cobra med 6watt uteffekt. 
Alla internationella kanaler + L1 & L2. Levereras 
med bordsladdare 12&220 volt, bältesclip och 
handlovsrem. Inkl. ’’Say again’’-funktion och Blu-
etooth. (art.nr 04145) 2.090D

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

Cobra VHF MR HH-600
Vattentät och flytande toppmodell från Cobra. In-
byggd GPS och DSC. Distressknapp. Med hjälp 
av Bluetooth kan VHF:en kopplas ihop med mo-
biltelefonen. Levereras med: Bordsladdare 12 & 
230 Volt, bältesclip, handlovsrem (art.nr 04148) 
2.790N

Icom VHF IC-M25 bärbar
IC-M25 är en liten och kompakt marinradio full 
med smarta och innovativa lösningar. Försedd 
med Float’n Flash vilket gör att om radion hamnar 
i vattnet så flyter den och blinkar.(art.nr 64090) 
1.890N

LED-TV widescreen 19’’ 
m inbyggd DVD & digitalbox
En LED-TV från LTC passar såväl i båten, husvagnen som i köket 
eller sovrummet. Både 12 & 230 V. Samtliga är utrustade med 
DVD-spelare, USB och HDMI. Levereras med Nätdel för 110-
240V, 12V-cig.kabel samt fjärrkontroll.
(art.nr 09999)  2.890D

LED-TV widescreen m inbyggd DVD & digitalbox
En LED-TV från LTC passar såväl i båten, husvagnen som i köket 
eller sovrummet. Både 12 & 230 V. Samtliga är utrustade med 
DVD-spelare, USB och HDMI.  
22’’ (art.nr 10000) 3.290D 2.895:- 
24’’ (art.nr 10002) 3.390D 3.195:-

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

TV/FM-antenn TRIAX UFO MARINE
Rundstrålande antenn för bruk på båten eller husvagnen.  
Levereras med förstärkarbox och fyra uppsättningar fästen. 
(09983) 1.248:-

12.890:-
D2

Inkl. avvgasgenomföring och digitalt minireglage

220:-

445:-

795:-

295:-

545:-

2.695:- 3.490:- 4.990:-

5.995:- 20.990:-

4.995:-7.490:-

- 48%

5.490:-

13.990:-

13.990:-

13.990:-

28.900:-
4.990:-

1.190:-

1.890:-

2.590:-

1.490:-

2.890:-

1.990:-

2.595:-
19’’

2.895:-
22’’

998:- 990:-



Sommarpriser 2018 Sommarpriser 2018Sommarpriser 2018 Sommarpriser 2018www.erlandsonsbrygga.se www.erlandsonsbrygga.se

Öv
er

st
ru

kn
a 

rö
da

 p
ris

er
 s

am
t p

ris
er

 m
ed

 *
 ä

r v
år

t n
et

to
- e

lle
r d

ag
sp

ris
 fr

ån
 k

at
al

og
 2

01
8.

 P
ris

er
na

 i 
an

no
ns

en
 g

äl
le

r t
om

 3
1 

au
gu

st
i 2

01
8 

el
le

r s
å 

lå
ng

t l
ag

re
t r

äc
ke

r. 
Fö

r ö
vr

ig
a 

kö
pv

ill
ko

r s
e 

si
d 

3 
i k

at
al

og
 2

01
8.

 
Vi

 re
se

rv
er

ar
 o

ss
 fö

r t
ry

ck
fe

l s
am

t p
ris

än
dr

in
ga

r o
ch

 m
od

el
lä

nd
rin

ga
r t

ill
ko

m
na

 e
fte

r a
nn

on
se

ns
 u

tg
iv

ni
ng

. P
ris

er
na

 i 
de

nn
a 

an
no

ns
 k

an
 e

j k
om

bi
ne

ra
s 

m
ed

 a
nd

ra
 e

rb
ju

da
nd

en
.

An
gå

en
de

 ö
pp

et
tid

er
na

: 1
) S

ol
na

, H
an

in
ge

 o
ch

 S
is

jö
n 

ha
r s

ön
da

gs
öp

pe
t t

om
 2

01
8-

06
-1

7.
 2

) K
un

ge
ns

 K
ur

va
 o

ch
 V

äs
te

rv
ik

 h
ar

 s
ön

da
gs

öp
pe

t t
om

 2
01

8-
07

-2
9

Vattentät & 
flyter

Vattentät & 
flyter

Airtronic
Dieseldriven luftvärmare för segel- eller motorbåtar. Levereras med  
kabintermostat, bränslepump, avgasljuddämpare och kablage.
Airtronic D2  (art.nr 04394)  13.790N 12.890:- 
Airtronic D4  (art.nr 04396) 17.490N 16.490:-

Båtlåspaket Klass 3 Assa & Abloy
Abloy PL340 Protec hänglås och Pewag 2,5 m 
klass 3 båtlåskätting med ring och strumpa.  
Paketet ligger snyggt förpackad i en robust plastlå-
da med handtag. (art.nr 95490) 895N

Hänglås klass 3
Klass 3 lås för båtar, motorcyklar och mopeder. 
Certifierat av ”Svensk Brand & Säkerhets- 
certifiering AB”. Levereras med 2 nycklar.  
Används med låskätting 02895.  
(art.nr 02881) 345:-

Hänglås klass 3
Klass 3 lås för båtar, motorcyklar och  
mopeder. Används med låskätting 02895.  
(art.nr 02875) 295:-

Låskätting klass 3
Låskätting som uppfyller försäkringsklass 3. Löp-
ring i ena änden samt klädd med skyddsstrumpa. 
Längd: 2 m. (art.nr 02895) 525:-

Hamnguiden
Guidebok med beskrivningar av natur- och gästhamnar.
Göteborg-Svinesund nr 5 (art.nr 70962)  598:- 
Danmark-sv Sverige nr 6 (art.nr 70964)  598:- 
Söderköping-Skanör nr 7 (art.nr 70966)  598:- 
Arholma-Landsort nr 8 (art.nr 70968)  598:- 
Göta kanal, Vän. Vätt nr 9 (art.nr 70970)  598:-

Raymarine Dragonfly 5M
Sjökortsplotter från Raymarine med ljusstark och 
högupplöst 5’’-skärm försedd med unikt snabbfäste. 
(art.nr 63714) 4.290D

Axiom 7’’ DV inkl givare och sjökort
Raymarine Axiom 7 plotter har en Quad-core processor vilket gör att den reage-
rar 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

Garmin echoMAP 52cv CHIRP
echoMAP 52dv har en 5-tums färgskärm med hög 
kontrast och automatisk justering av bakgrundsbelys-
ningen. Förberedd för ekolod. Ekolods- 
givare 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 bakgrundsbelys-
ningen. Inbyggt ClearVü- och SideVü-ekolod som ger 
de skarpaste bilderna. Ekolodsgivare säljs separat.. 
(art.nr 69629) 8.490D

Lowrance HOOK-9 HDI
9’’-kortsplotter med ekolod som är både prisvärd och fylld med funktioner, 
utan att kompromissa med den kvalitet som dagens fiskare förväntar sig från 
Lowrance. Givare och sjökort säljs separat. (art.nr 64018) 8.990D

Simrad GO9 XSE inkl sjökort och radar
Ljusstark widesreendisplay med multi-touch. Inbyggd GPS-mottagare. 
GoFree® Wi-Fi och NMEA 2000®.  (art.nr 64019) 31.990D

Plotter Simrad GO7 XSE inkl sjökort
Storsäljande sjökortsplottern från Simrad med 7” multitouchdisplay med inbyggt 
WiFi. Levereras med ett C-map sjökort till ett värde av 2.490:- (art.nr 64013) 9.590D 

Rorkultspilot ST2000+ 
Rorkultspilot för segelbåtar upp till ca 4.5 ton. Med en bakgrunds-
belyst display så ser man sin kurs. Monteringsbar på styrbord och 
babords sida. (art.nr 05151) 6.290D

Autopilot EV-100 Rorkult
Senaste autopiloten från Raymarine för segelbåtar med  
rorkultsstyrning. Passar för segelbåtar upp till 6ton.  
Levereras med ACU-100 kursdator, EV-1 kompass, P70S  
kontrollenhet, rorkultsdrivenhet och kablage för inkoppling.  
(art.nr 63734) 14.990D

Autopilot EV-100 Ratt
Senaste autopiloten från Raymarine för segelbåtar med rattstyr-
ning. Passar för båtar upp till 7,5ton. Levereras med ACU-100 
kursdator, EV-1 kompass, P70S kontrollenhet, rattdrivenhet och 
kablage för inkoppling. (art.nr 05160) 14.990D

EV-100 Power Hydraul
För båtar med Hydraulstyrning. Levereras med ACU-100 kursda-
tor, EV-1 kompass, P70RS kontrollenhet, hydraulpump och kabla-
ge för inkoppling. (art.nr 05164) 14.990D

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

AIS Transponder 
Klass b AIS från Seapilot som både sänder och tar emot AIS infor-
mation. NMEA2000 & NMEA0183 anslutning. Levereras med en 
kombinationsantenn för GPS & VHF.  (art.nr 03173) 6.490D
AIS Transponder med splitter 
Levereras med GPS-antenn. (art.nr 03174) 7.690D 5.990:-

Icom VHF IC-M93D bärbar
Den tunnaste flytande bärbara radio någon-
sin från Icom. Radion har inbyggd GPS, aktiv 
brusreducering samt DSC-funktionalitet med en 
egen mottagare för att övervaka kanal 70. (art.nr 
64089) 3.390N

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 
användningen enkel. Vattentät. (art.nr 64088) 2.295N

Cobra VHF MR HH500
Handhållen VHF från Cobra med 6watt uteffekt. 
Alla internationella kanaler + L1 & L2. Levereras 
med bordsladdare 12&220 volt, bältesclip och 
handlovsrem. Inkl. ’’Say again’’-funktion och Blu-
etooth. (art.nr 04145) 2.090D

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

Cobra VHF MR HH-600
Vattentät och flytande toppmodell från Cobra. In-
byggd GPS och DSC. Distressknapp. Med hjälp 
av Bluetooth kan VHF:en kopplas ihop med mo-
biltelefonen. Levereras med: Bordsladdare 12 & 
230 Volt, bältesclip, handlovsrem (art.nr 04148) 
2.790N

Icom VHF IC-M25 bärbar
IC-M25 är en liten och kompakt marinradio full 
med smarta och innovativa lösningar. Försedd 
med Float’n Flash vilket gör att om radion hamnar 
i vattnet så flyter den och blinkar.(art.nr 64090) 
1.890N

LED-TV widescreen 19’’ 
m inbyggd DVD & digitalbox
En LED-TV från LTC passar såväl i båten, husvagnen som i köket 
eller sovrummet. Både 12 & 230 V. Samtliga är utrustade med 
DVD-spelare, USB och HDMI. Levereras med Nätdel för 110-
240V, 12V-cig.kabel samt fjärrkontroll.
(art.nr 09999)  2.890D

LED-TV widescreen m inbyggd DVD & digitalbox
En LED-TV från LTC passar såväl i båten, husvagnen som i köket 
eller sovrummet. Både 12 & 230 V. Samtliga är utrustade med 
DVD-spelare, USB och HDMI.  
22’’ (art.nr 10000) 3.290D 2.895:- 
24’’ (art.nr 10002) 3.390D 3.195:-

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

TV/FM-antenn TRIAX UFO MARINE
Rundstrålande antenn för bruk på båten eller husvagnen.  
Levereras med förstärkarbox och fyra uppsättningar fästen. 
(09983) 1.248:-

12.890:-
D2

Inkl. avvgasgenomföring och digitalt minireglage

220:-

445:-

795:-

295:-

545:-

2.695:- 3.490:- 4.990:-

5.995:- 20.990:-

4.995:-7.490:-

- 48%

5.490:-

13.990:-

13.990:-

13.990:-

28.900:-
4.990:-

1.190:-

1.890:-

2.590:-

1.490:-

2.890:-

1.990:-

2.595:-
19’’

2.895:-
22’’

998:- 990:-



Sommarpriser 2018 Sommarpriser 2018Sommarpriser 2018 Sommarpriser 2018www.erlandsonsbrygga.se www.erlandsonsbrygga.se

Öv
er

st
ru

kn
a 

rö
da

 p
ris

er
 s

am
t p

ris
er

 m
ed

 *
 ä

r v
år

t n
et

to
- e

lle
r d

ag
sp

ris
 fr

ån
 k

at
al

og
 2

01
8.

 P
ris

er
na

 i 
an

no
ns

en
 g

äl
le

r t
om

 3
1 

au
gu

st
i 2

01
8 

el
le

r s
å 

lå
ng

t l
ag

re
t r

äc
ke

r. 
Fö

r ö
vr

ig
a 

kö
pv

ill
ko

r s
e 

si
d 

3 
i k

at
al

og
 2

01
8.

 
Vi

 re
se

rv
er

ar
 o

ss
 fö

r t
ry

ck
fe

l s
am

t p
ris

än
dr

in
ga

r o
ch

 m
od

el
lä

nd
rin

ga
r t

ill
ko

m
na

 e
fte

r a
nn

on
se

ns
 u

tg
iv

ni
ng

. P
ris

er
na

 i 
de

nn
a 

an
no

ns
 k

an
 e

j k
om

bi
ne

ra
s 

m
ed

 a
nd

ra
 e

rb
ju

da
nd

en
.

An
gå

en
de

 ö
pp

et
tid

er
na

: 1
) S

ol
na

, H
an

in
ge

 o
ch

 S
is

jö
n 

ha
r s

ön
da

gs
öp

pe
t t

om
 2

01
8-

06
-1

7.
 2

) K
un

ge
ns

 K
ur

va
 o

ch
 V

äs
te

rv
ik

 h
ar

 s
ön

da
gs

öp
pe

t t
om

 2
01

8-
07

-2
9

3

Solcellspanel std
36 högeffektiva polykristallina celler. Högtransparent härdat glas, ram av anodiserad aluminium.
25W  592 x 357 x 30  (art.nr 06042) 475N 445:-  
50W  675 x 534 x 30  (art.nr 06044) 845N 790:- 
80W  1209 x 514 x 30 (art.nr 06046) 1.245N 1.090:- 
100W  1062 x 675 x 30 (art.nr 06047) 1.595N 1.490:-

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:-

SOLARMARE Marinpanel
Högeffektiva polykristallina kiselceller  
monterade på en platta  
av salt- och korrosionsbeständig aluminium.
25W (art.nr 06036) 1.395N 1.195:- 
35W art.nr 06037) 1.895N 1.395:- 
45W (art.nr 06038) 2.195N 1.695:-

Solarmare Flex ETFE
Portabla marina solcellspaneler för användning på 
välvda ytor. Mycket flexibel, tål att böjas ca 20%. 
Förbättrat skyddsskikt av slitstark EFTE-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:-

NASA Batteriövervakning BM-1
Visar laddning, förbrukning, totalförbrukning 
och batteristatus. Levereras med mätshunt för 
förbrukning samt 5 m kabel.  
(art.nr 05008) 1.890N
Batteriövervakning BM-1 Compact
(art.nr 05009) 1.890 N

Gill OS23
Seglarstället med laminerat membran ger överläg-
sen prestanda kombinerad med smidighet och låg 
vikt. Dam och herrmodeller. Färg: Röd eller grafit.
Jacka Dam grafit 
(art.nr 18502-05) 3.795:- 3.295:-
Jacka Herr röd / grafit (art.nr 18467-70 /  
18497-18500) 3.795:- 3.295:-
Byxa Dam grafit 
(art.nr 18512-16) 2.595:- 2.195:-
Byxa Herr grafit 
(art.nr 18508-11) 2.595:- 2.195:-

Solglasögon Barz Optics
Polariserande, flytande solglasögon utvecklade av surfare i Australien.  
Levereras i neoprenfodral.
Fiji(1  Svart/grå (art.nr 18876)  495:- 395:- 
Hereon (2  Dammodell Tortoise/grå (art.nr 18888)  495:- 395:- 
Floater(3 Svart/grå / Tortoise/bärnsten (art.nr 18870, -72)  748:- 595:- 
Tavarua(4  Grå/röd (art.nr 18874)  748:- 595:- 

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

CTek Batteriladdare MXS
En utmärkt batteriladdare för alla båtägare. 
M45 3,6A (art 05472) 585N 530:- 
M100 7,0A (art 05469) 1.125N 1.040:-

CTek Batteriladdare
En utmärkt batteriladdare för alla båtägare. 
M200 15A (art.nr 05491) 1.550N 1.390:- 
M300 25A (art.nr 05504) 2.250N 2.130:-

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

MARIN DUAL 80Ah/350Wh
12 V. Freeline/Marine batterierna har en patenterad 
tippsäker, lock-konstruktion samt The Magic Eye 
där man enkelt kontrollerar batteriets laddings- 
tillstånd. 270x173x222. (art.nr 05488) *Nettopris

Ankarspelspaket aktermontage  
Balder Quick m fjärrkontroll
Ankarspel för aktermontering och användning 
med blyad lina 12-16 mm.
600X för båtar 6-9 m 
(art.nr 12800)  11.890N 10.490:- 
900X för båtar 8-12 m  
(art.nr 12802)  13.690N 11.890:-

Ankarspel S900 / S2000
Ankarspel som är speciellt utvecklat för akter-
montering. 
S900 för båtar <32’ 
(art.nr 12336)  11.990N 10.495:-
S2000 för båtar <48’ 
(art.nr 12337)  14.990N 13.295:-

Laddningsregulator
Regulator 10A PWM
(art.nr 06072)  395:- 295:-
Regulator 20A PWM
(art.nr 06074)  895:- 695:-
Regulator MPPT 10A med display
(art.nr 06039)  995:- 795:-

Kylskåp Cruise 42 liter
(art.nr 08952)  5.690N
Kylskåp Elegance 42 liter
(art.nr 08906)  6.690N 6.290:-

Kylskåp Cruise 49 liter
(art.nr 08984)  6.490N
Kylskåp Elegance 49 liter
(art.nr 08908)  7.490N 6.990:-

Kyl-/frysbox TB18
Kyl-/frysbox med riktig Danfoss kompressor som 
kan kyla ner till -15°C. Mycket marginell strömför-
brukning (0,5/2,8A). Kopplas via 12V-uttaget eller 
direkt till batteriet. (art.nr 08954) 4.990N

Pentrypump Floline
Tryckvattenpump med 4-kammars membran. 
Ledningsfilter ingår. Tryckvakt är inbyggd i pen-
trypumpen. Tryck: 35PSI. Kap: 12,5 lit/min. 
(artnr 04176) 848:-

Gasolspis Techimpex
Rostfritt stål. Emaljerad ugn. Levereras med ugns-
galler, balansupphängning och kastrullhållare.  
Försedd med tändsäkring. 
Bredd: 450 mm. (art.nr 04533) 5.695N  
Bredd: 500 mm. (art.nr 04532) 5.695N

Septiktank
Tillverkad i rostfritt stål.  
Avfall in och ut ø 38 mm, avluftning ø 19 mm 
24 liter (art.nr 04261) 1.450:- 995:-
Mått: 300 x 400 x 200

40 liter (art.nr 04241) 1.750:- 1.395:-
Mått: 500 x 400 x 200

56 liter (art.nr 04269) 2.095:- 1.695:-
Mått: 700 x 400 x 200  

Kylanläggning Compact 2001
O-förångare med 4 l frysfack. Inbyggnadsaggregat 
för boxar upp till 125 l. Komplett sats med  
Danfosskompressor, 2 m flexirör med åter-
öppningsbara snabbkopplingar, termostat och 
fästskruvar. (art.nr 08960) 4.490N 

Kyl-/frysbox TB31
Kylbox med kraftiga bärhandtag och ett gediget lås 
på locket. Digital termostat med temperaturregle-
ring inom området +10 till -18°C. Termostaten har 
även ett ekonomiläge. Inbyggd fläktkyld Danfoss-
kompressor (BD35F) som är av AC/DC typ.Nätdrift 
prioriteras automatiskt. (art.nr 08963) 5.495N

OCEANCOOL Kyl-/frysbox 10 liter
12V kompressorbox med turbofunktion som är 
bra att använda under motorkörning. 
(art.nr 09050) 2.995N

OCEANCOOL Kyl-/frysbox 25 liter
12V kompressorbox med turbofunktion som är 
bra att använda under motorkörning.  
(art.nr 09052) 3.495N

Varmvattenberedare SPRING 20L
Emaljerad varmvattenberedare. Elpatron 230V/ 
750 W, som ligger i botten och värmer vattnet.  
Kan monteras liggande eller stående. 
Mått: ø 295 x 620 mm. (art.nr 09016) 3.190:-

Varmvattenberedare SPA
Varmvattenberedare med oömt hölje av plast. 
Blandningsventil monterad. 230V
15L (art.nr 09026) 3.890N 3.490:- 
Mått: ø 310 x 450 mm.

20L (art.nr 09027) 4.490N 3.790:- 
Mått: ø 310 x 550 mm.

25L (art.nr 09028) 5.190N 4.690:- 
Mått: ø 310 x 650 mm.

Tallrikar Dupont Sorona
Går utmärkt att diska tallrikarna i diskmaskin 
samt använda dem i micro. Gummiklädd 
botten. Fri från melamin & BPA.
Frukostskål (art. 13276) 98:- 78:- 
Assiette (art. 13277) 88:- 68:- 
Tallrik (art. 13278) 98:- 78:-

Whiskyglas Marc Newson
Glasklar Tritan™ plast med tyngd som riktigt 
glas. Glasen är stapelbara och med gummi- 
belagd undersida. Glaset tål maskindisk.  
Färg: Blå, Grön Turkos eller orange. BPA-fri. 
(art. 13292-98) 88:-

Vinglas Marc Newson
Glasklar Tritan™ plast med tyngd som riktigt 
glas. Glasen är stapelbara och med gummi- 
belagd undersida. Glaset tål maskindisk.  
Färg: Blå, Grön Turkos eller orange. BPA-fri. 
(art. 13293-99) 98:-

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

Pentrypump Par Max 2,9
En 3-kammars pentrypumpar för upp till tre 
utlopp med pentry, dusch och varmvatten- 
beredare. Kapacitet: 10,9 l/min, Tryck: 2.8 bar 
(artnr 04497) 1.145:-

Kylanläggning ASU 3201
Inbyggnadsaggregat för boxar upp till  125 l.  
Mikroprocessorstyrd Danfosskompressor 12/24 V 
med ASU-funktion.
(art.nr 08958) 9.670N

Båt-WC Ocean Soft Close manuell
(art.nr 04307)  1.295:-
Båt-WC Ocean Soft Close 12V
(art.nr 04305)  2.695:- 2.095:-

445:-
25W

1.690:-
50W

1.790:-

3.295:-
Jacka

1

2 4

5.390:-

530:-
M45

1.390:-
M200

1090:-*690:-

10.495:-
S900

1.295:-
50W

1.195:-
25W

10.490:-
500X

4.890:-

648:-

4.495:-

8.990:-

5.190:-

2.495:- 3.195:-

2.490:-
20 liter

3.490:-
15 liter

78:-
Frukostskål

68:-

78:-

1.590:-

895:-

5.490:- 5.990:-
4.390:-

995:-
manuell

995:-
24 liter
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Solcellspanel std
36 högeffektiva polykristallina celler. Högtransparent härdat glas, ram av anodiserad aluminium.
25W  592 x 357 x 30  (art.nr 06042) 475N 445:-  
50W  675 x 534 x 30  (art.nr 06044) 845N 790:- 
80W  1209 x 514 x 30 (art.nr 06046) 1.245N 1.090:- 
100W  1062 x 675 x 30 (art.nr 06047) 1.595N 1.490:-

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:-

SOLARMARE Marinpanel
Högeffektiva polykristallina kiselceller  
monterade på en platta  
av salt- och korrosionsbeständig aluminium.
25W (art.nr 06036) 1.395N 1.195:- 
35W art.nr 06037) 1.895N 1.395:- 
45W (art.nr 06038) 2.195N 1.695:-

Solarmare Flex ETFE
Portabla marina solcellspaneler för användning på 
välvda ytor. Mycket flexibel, tål att böjas ca 20%. 
Förbättrat skyddsskikt av slitstark EFTE-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:-

NASA Batteriövervakning BM-1
Visar laddning, förbrukning, totalförbrukning 
och batteristatus. Levereras med mätshunt för 
förbrukning samt 5 m kabel.  
(art.nr 05008) 1.890N
Batteriövervakning BM-1 Compact
(art.nr 05009) 1.890 N

Gill OS23
Seglarstället med laminerat membran ger överläg-
sen prestanda kombinerad med smidighet och låg 
vikt. Dam och herrmodeller. Färg: Röd eller grafit.
Jacka Dam grafit 
(art.nr 18502-05) 3.795:- 3.295:-
Jacka Herr röd / grafit (art.nr 18467-70 /  
18497-18500) 3.795:- 3.295:-
Byxa Dam grafit 
(art.nr 18512-16) 2.595:- 2.195:-
Byxa Herr grafit 
(art.nr 18508-11) 2.595:- 2.195:-

Solglasögon Barz Optics
Polariserande, flytande solglasögon utvecklade av surfare i Australien.  
Levereras i neoprenfodral.
Fiji(1  Svart/grå (art.nr 18876)  495:- 395:- 
Hereon (2  Dammodell Tortoise/grå (art.nr 18888)  495:- 395:- 
Floater(3 Svart/grå / Tortoise/bärnsten (art.nr 18870, -72)  748:- 595:- 
Tavarua(4  Grå/röd (art.nr 18874)  748:- 595:- 

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

CTek Batteriladdare MXS
En utmärkt batteriladdare för alla båtägare. 
M45 3,6A (art 05472) 585N 530:- 
M100 7,0A (art 05469) 1.125N 1.040:-

CTek Batteriladdare
En utmärkt batteriladdare för alla båtägare. 
M200 15A (art.nr 05491) 1.550N 1.390:- 
M300 25A (art.nr 05504) 2.250N 2.130:-

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

MARIN DUAL 80Ah/350Wh
12 V. Freeline/Marine batterierna har en patenterad 
tippsäker, lock-konstruktion samt The Magic Eye 
där man enkelt kontrollerar batteriets laddings- 
tillstånd. 270x173x222. (art.nr 05488) *Nettopris

Ankarspelspaket aktermontage  
Balder Quick m fjärrkontroll
Ankarspel för aktermontering och användning 
med blyad lina 12-16 mm.
600X för båtar 6-9 m 
(art.nr 12800)  11.890N 10.490:- 
900X för båtar 8-12 m  
(art.nr 12802)  13.690N 11.890:-

Ankarspel S900 / S2000
Ankarspel som är speciellt utvecklat för akter-
montering. 
S900 för båtar <32’ 
(art.nr 12336)  11.990N 10.495:-
S2000 för båtar <48’ 
(art.nr 12337)  14.990N 13.295:-

Laddningsregulator
Regulator 10A PWM
(art.nr 06072)  395:- 295:-
Regulator 20A PWM
(art.nr 06074)  895:- 695:-
Regulator MPPT 10A med display
(art.nr 06039)  995:- 795:-

Kylskåp Cruise 42 liter
(art.nr 08952)  5.690N
Kylskåp Elegance 42 liter
(art.nr 08906)  6.690N 6.290:-

Kylskåp Cruise 49 liter
(art.nr 08984)  6.490N
Kylskåp Elegance 49 liter
(art.nr 08908)  7.490N 6.990:-

Kyl-/frysbox TB18
Kyl-/frysbox med riktig Danfoss kompressor som 
kan kyla ner till -15°C. Mycket marginell strömför-
brukning (0,5/2,8A). Kopplas via 12V-uttaget eller 
direkt till batteriet. (art.nr 08954) 4.990N

Pentrypump Floline
Tryckvattenpump med 4-kammars membran. 
Ledningsfilter ingår. Tryckvakt är inbyggd i pen-
trypumpen. Tryck: 35PSI. Kap: 12,5 lit/min. 
(artnr 04176) 848:-

Gasolspis Techimpex
Rostfritt stål. Emaljerad ugn. Levereras med ugns-
galler, balansupphängning och kastrullhållare.  
Försedd med tändsäkring. 
Bredd: 450 mm. (art.nr 04533) 5.695N  
Bredd: 500 mm. (art.nr 04532) 5.695N

Septiktank
Tillverkad i rostfritt stål.  
Avfall in och ut ø 38 mm, avluftning ø 19 mm 
24 liter (art.nr 04261) 1.450:- 995:-
Mått: 300 x 400 x 200

40 liter (art.nr 04241) 1.750:- 1.395:-
Mått: 500 x 400 x 200

56 liter (art.nr 04269) 2.095:- 1.695:-
Mått: 700 x 400 x 200  

Kylanläggning Compact 2001
O-förångare med 4 l frysfack. Inbyggnadsaggregat 
för boxar upp till 125 l. Komplett sats med  
Danfosskompressor, 2 m flexirör med åter-
öppningsbara snabbkopplingar, termostat och 
fästskruvar. (art.nr 08960) 4.490N 

Kyl-/frysbox TB31
Kylbox med kraftiga bärhandtag och ett gediget lås 
på locket. Digital termostat med temperaturregle-
ring inom området +10 till -18°C. Termostaten har 
även ett ekonomiläge. Inbyggd fläktkyld Danfoss-
kompressor (BD35F) som är av AC/DC typ.Nätdrift 
prioriteras automatiskt. (art.nr 08963) 5.495N

OCEANCOOL Kyl-/frysbox 10 liter
12V kompressorbox med turbofunktion som är 
bra att använda under motorkörning. 
(art.nr 09050) 2.995N

OCEANCOOL Kyl-/frysbox 25 liter
12V kompressorbox med turbofunktion som är 
bra att använda under motorkörning.  
(art.nr 09052) 3.495N

Varmvattenberedare SPRING 20L
Emaljerad varmvattenberedare. Elpatron 230V/ 
750 W, som ligger i botten och värmer vattnet.  
Kan monteras liggande eller stående. 
Mått: ø 295 x 620 mm. (art.nr 09016) 3.190:-

Varmvattenberedare SPA
Varmvattenberedare med oömt hölje av plast. 
Blandningsventil monterad. 230V
15L (art.nr 09026) 3.890N 3.490:- 
Mått: ø 310 x 450 mm.

20L (art.nr 09027) 4.490N 3.790:- 
Mått: ø 310 x 550 mm.

25L (art.nr 09028) 5.190N 4.690:- 
Mått: ø 310 x 650 mm.

Tallrikar Dupont Sorona
Går utmärkt att diska tallrikarna i diskmaskin 
samt använda dem i micro. Gummiklädd 
botten. Fri från melamin & BPA.
Frukostskål (art. 13276) 98:- 78:- 
Assiette (art. 13277) 88:- 68:- 
Tallrik (art. 13278) 98:- 78:-

Whiskyglas Marc Newson
Glasklar Tritan™ plast med tyngd som riktigt 
glas. Glasen är stapelbara och med gummi- 
belagd undersida. Glaset tål maskindisk.  
Färg: Blå, Grön Turkos eller orange. BPA-fri. 
(art. 13292-98) 88:-

Vinglas Marc Newson
Glasklar Tritan™ plast med tyngd som riktigt 
glas. Glasen är stapelbara och med gummi- 
belagd undersida. Glaset tål maskindisk.  
Färg: Blå, Grön Turkos eller orange. BPA-fri. 
(art. 13293-99) 98:-

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

Pentrypump Par Max 2,9
En 3-kammars pentrypumpar för upp till tre 
utlopp med pentry, dusch och varmvatten- 
beredare. Kapacitet: 10,9 l/min, Tryck: 2.8 bar 
(artnr 04497) 1.145:-

Kylanläggning ASU 3201
Inbyggnadsaggregat för boxar upp till  125 l.  
Mikroprocessorstyrd Danfosskompressor 12/24 V 
med ASU-funktion.
(art.nr 08958) 9.670N

Båt-WC Ocean Soft Close manuell
(art.nr 04307)  1.295:-
Båt-WC Ocean Soft Close 12V
(art.nr 04305)  2.695:- 2.095:-

445:-
25W

1.690:-
50W

1.790:-

3.295:-
Jacka

1

2 4

5.390:-

530:-
M45

1.390:-
M200

1090:-*690:-

10.495:-
S900

1.295:-
50W

1.195:-
25W

10.490:-
500X

4.890:-

648:-

4.495:-

8.990:-

5.190:-

2.495:- 3.195:-

2.490:-
20 liter

3.490:-
15 liter

78:-
Frukostskål

68:-

78:-

1.590:-

895:-

5.490:- 5.990:-
4.390:-

995:-
manuell

995:-
24 liter
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Sommarpriser 2018
SVERIGES MESTA
PRISPRESSARE PÅ
BÅTTILLBEHÖR!

10%
Storköpsrabatt vid köp över 
3000 kr på fler än 6500 
artiklar i våra butiker och 

webbshop tom 31 aug
Undantaget redan nedsatta priser, 

netto- och dagspriser

Ankaroboj 56m/25mm
Förtöjningsband i rullkassett lämplig för montage 
på pushpit. Vitt band av polyester. Lämplig för 
båtar upp till 3 ton. Levereras med vev och 
monteringsbeslag. (art.nr 02252) 1.490:-

Stukankare rostfritt
Rostfritt stål, AISI316 .
5 kg  (art.nr 02344) 1.395:- 1.150:-
7,5 kg  (art.nr 02346) 2.095:- 1.650:-
10 kg  (art.nr 02348) 2.795:- 2.250:-
15 kg  (art.nr 02350) 3.995:- 3.350:-
20 kg  (art.nr 02352) 5.295:- 4.450:-

Förtöjningslina med kaus
3-slagen ankarlina i polyestersilke med plastkaus.
ø10mm/30m (art.nr 06210) 228:- 188:-
ø12mm/35m (art.nr 06213) 398:- 318:-
ø14mm/40m (art.nr 06216) 578:- 458:-
ø16mm/40m (art.nr 6217) 678:- 538:-

Fågelskrämman Ufven
Vindaktiverad uggla som skrämmer bort fåglar 
och andra skadedjur. (art.nr 01893) 248:-

Plattfender
Smidig fender för trånga 
hamnar! Tillverkad i skumplast.
500x200x50 mm (08658) 228:- 178:-
600x300x80 mm (08660) 298:- 248:-

HANDYDOCK 23 (Art.nr 02362) 325:- 258:-
Förtöjningskrok för alla typer av förtöjning. Greppar runt max 23 mm rundhult.

HANDYDOCK 33 (Art.nr 02363) 375:- 298:-
Förtöjningskrok för alla typer av förtöjning. Greppar runt max 33 mm rundhult.

TELESKOPHAKE 96-165cm (Art.nr 02366) 345:- 275:-
TELESKOPHAKE 110-200cm (Art.nr 02367) 395:- 315:-
Alla Handydock båtshakar levereras komplett med båtshakebeslaget monterat.

HANDY DOCK VALUE PACK 33
Komplett paket med 2st HandyDock 33 & 2 st sling för enkel förtöjning 
runt pollare, pålar m.m. Komplettera med lämplig HandyDock båtshake 
så har du ett komplett förtöjningspaket. (Art.nr 02369) 795:-

Fender
Uppblåsbar. Vit PVC med 
svarta ändar. Luftventil av mässing. 
Korf2 120x420mm (art.nr 08600) 110:- 89:-
Korf3 150x600mm (art.nr 08601) 165:- 129:-
Korf4 190x680mm (art.nr 08602) 215:- 169:-
Korf6 250x800mm (art.nr 08603) 339:- 269:-

Fenderskydd 2-pack
Fenderskydden är UV-resistenta och 
tillverkade i 100% akryl. Färg: Marinblå
150x560 mm Korf3 (08793) 255:- 218:-
200x600 mm Korf 4 (08794) 275:- 238:-
230x760 mm (08796) 305:- 258:-

B-ring
Bojankare i rostskyddsmålat stål. Kätting används 
med fördel mellan B-ring och boj! Rekommenda-
tionstabell  finns i katalogen.
25 kg (art.nr 02491) 998:- 788:-
40 kg (art.nr 02492) 1.798:- 1.388:-
70 kg (art.nr 02494) 2.898:- 2.288:-

Bryggstege uppfällbar
Uppfällbar bryggstege i varmgalvaniserat stål. 
4 steg i trä. Längd från bryggan 950 mm.
(art.nr 01014) 1.795:-

Bryggstege uppfällbar rostfri
Fällbar badstege med 5 steg, i elektropolerat 
rostfritt stål. Längd från bryggan 1040 mm. 
(art.nr 11304) 4.995:-

Bryggstege 4-steg rostfri
Bryggstege i rostfritt stål, 4 steg i tryckimpregnerat 
virke. Total längd:1690 mm (art.nr 11300) 3.995:-

Bryggstege 4-steg
Varmgalvaniserad stege med fotsteg av trä. 
Total längd 1880 mm. (art.nr 01002) 1.695:-

Förtöjningsboj TM
Förtöjningsboj tillverkad av rotationsgjuten 
polyetylen med väl tilltagen tjocklek och fyllda 
med EPS skum.
60 L  (art.nr 16000) 1.650:- 1.295:-
120 L  (art.nr 16001) 2.395:- 1.895:-

Boj
Uppblåsbar. Orange PVC. 
Galvaniserad ten. Luftventil av mässing. 
12 kg  (art.nr 08614) 545:- 448:-
30 kg  (art.nr 08615) 745:- 648:-
60 kg (art.nr 08616) 995:- 848:-
100 kg (art.nr 08617) 1.095:- 948:-

Bojlina med Flexhake
24-flätad bojlina i polyestersilke med RF flexhake.
ø 12 mm / 2 x 12 m (art.nr 15144) 1.295:- 995:-
ø 14 mm / 2 x 15 m (art.nr 15146) 1.495:- 1.195:-
ø 16 mm / 2 x 15 m (art.nr 15148) 1.895:- 1.495:-

Förtöjningslina ø14 mm / 8 m
Färdigsplitsad 16-flätad förtöjningslina tillverkad 
av polyestersilke. Levereras i pvc-förpackning 
(art.nr 15285) 248:-

Bryggfender
Kan monteras på såväl brygga som Y-bom. 
Tillverkad av PVC. Ventil av mässing. Vit eller 
marinblå. (art.nr 05675, -77) 655:-

Fågelskrämma ScareGull
Glasfiberförstärkt UV skyddad nylon/ rostfritt 
stål, klarar salt vatten och hårda vindar. Passar 
alla båtar. (art.nr 01238) 669:-

Fågelskrämman Windy
Fågelskrämma med 1,18 m vingspann. 
Levereras med ett 6 m teleskopspö, markspett samt 
förvaringsväska. (art.nr 01246) 995:-

Finsk-
tillverkad

Treslagen förtöjningslina med 
gummifjäder
3-slagen förtöjningslina i polyestersilke med ryck-
dämpare, kaus och schackel.
ø12mm/3,4 m (art.nr 06146) 198:- 148:-
ø14mm/4 m (art.nr 06141) 248:- 198:-
ø16mm/4 m (art.nr 06147) 288:- 228:-
ø20mm/4,5 m (art.nr 06148) 408:- 328:-

Flätad förtöjningslina med 
gummifjäder
24-flätad förtöjningslina i polyestersilke med ryck-
dämpare, kaus och schackel.
ø12mm/3,8m (art.nr 06623) 255:- 218:-
ø14mm/5m (art.nr 06625) 355:- 298:-
ø16mm/5m (art.nr 06645) 395:- 328:-

Elmotor AQUATIC BAS 36 
inkl. automatsäkring
Kompakt smidig 12 volts elmotor. 
Reglerbar gas med 5 steg framåt samt 3 steg 
bakåt. (art.nr 14760) 1.695D
Batterilåda Aquatic (art.nr 14759) 875:- 695:-

Dingy Rings
Innovativ och patenterad gummibåtsdävert som erbjuder enkel 
förvaring av en uppblåst gummijolle. (Bilden föreställer Slim)

Slim (art.nr 10407)  4.990:-
Flex (art.nr 10405)  4.990:- 3.990:-
Bold (art.nr 10403)  9.990:- 7.990:-

Elmotor 
AQUATIC SALT med TILT
Saltvattenbeständig. Kompakt smidig och 
miljövänlig 12 volts elmotor. Teleskopiskt 
rorkult som kan dras ut 15 cm samt tilta s 30°. 
Reglerbar gas med 5 steg framåt samt 3 steg 
bakåt. Motorn är utrustad med en 10-stegs 
batteriindikator. Levereras inkl. automatsäkring. 
Salt 36  (art.nr 14766) 2.095N 1.895:-
Salt 46  (art.nr 14768) 2.395N 2.195:-
Salt 55 (art.nr 14770) 2.695N 2.495:-

AquaSmart Light 2,4 Uppblåsbar durk
Lättviktsgummibåt med uppblåsbar durk och köl samt med raka pon-
toner. 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:-

AquaSmart AIR275
Gummibåt med konformade pontoner. Kraftiga grabband i PVC. 
1 skjutbar toft ingår. Levereras med bärväska, reparationssats, luft-
pump, åror samt spännband för bränsletank. 2 års garanti. 
ø ponton 440 mm. Rek motor: 10 Hk. (art.nr 10415) 8.995:-

AquaSmart ALU250
Gummibåt med konformade pontoner. Levereras med Bärväska, 
reparationssats, luftpump, åror samt spännband för bränsletank. 
ø ponton: 420 mm. Rek motor: 6 Hk. (art.nr 10411) 7.495:-

AquaSmart ROW180
Gummibåten från AquaSmart för dig som vill ta det med ro! 
Levereras med aluminiumtoft, pump, väska, reparations-
sats  och åror. Försedd med D-ringar i fören för bogsering. 
(art.nr 10475) 3.995:-
AquaSmart ROW230 (art.nr 10477)  4.495:- 3.495:-

Åror
Ugnstorkad furu. 
Limmade och lackerade. Säljs i par.

5’  1,5 m  (art 02312) 475:- 
6’  1,8 m  (art 02314) 535:- 448:-
7’  2,1 m  (art 02316) 565:- 478:-
8’  2,4 m  (art 02318) 625:- 528:-
9’  2,7 m  (art 02319) 675:- 558:-
10’ 3,0 m  (art 02321) 785:- 648:-

- Saltvatten-
   beständig!
- Automatsäkring 
  ingår!

Mercury 4-takt
Alla modellerna med rorkultsstyrning.  
4-6 Hk med Integrerad bränsletank..
2,5 stdrigg  (14866) 7.910D 7.490:-
3,5 std-/långrigg (14868, -69) 8.980D 8.550:-
4 std-/långrigg (14870, -71) 10.100D 9.590:-
5  std-/långrigg (14872, -73) 12.900D 12.290:-
5 Sailrigg  (14882) 14.510D 12.790:-
6  std-/långrigg (14874, -75) 14.200D 13.490:-
9,9  std-/långrigg (14876, -77) 26.320D 24.290:-

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

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

890:-

1.195:-

1.495:-

98:-

548:-
1.295:-

3.995:-

2.995:- 198:-

548:-

795:-

178:-
500x200

598:-
VALUE PACK 33

995:-
ø12 mm

Solna
Bagartorpsringen

 Vardagar 9-19
 Lördagar 9-15
 Söndagar(1 10-14

Kungens Kurva
Stalandshuset

 Vardagar 10-19
 Lördagar 10-18
 Söndagar(2 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(1 10-14

Göteborg
Sisjön

 Vardagar 10-19
 Lördagar 9-15
 Söndagar(1 10-14

Västervik
Gamla Pappersbruket

 Vardagar 10-18
 Lördagar 10-14
 Söndagar(2 10-14

Webbshop

www.erlandsonsbrygga.se / 010-722 20 00

2.995:-
ROW180 4.995:-

1.350:-

5.995:- 6.995:-

1.895:-
Salt 36

3.990:-
Slim

398:-
5’

7.490:-
2,5 Hk

349:- 1.195:-

tom 31 aug
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Sommarpriser 2018
SVERIGES MESTA
PRISPRESSARE PÅ
BÅTTILLBEHÖR!

10%
Storköpsrabatt vid köp över 
3000 kr på fler än 6500 
artiklar i våra butiker och 

webbshop tom 31 aug
Undantaget redan nedsatta priser, 

netto- och dagspriser

Ankaroboj 56m/25mm
Förtöjningsband i rullkassett lämplig för montage 
på pushpit. Vitt band av polyester. Lämplig för 
båtar upp till 3 ton. Levereras med vev och 
monteringsbeslag. (art.nr 02252) 1.490:-

Stukankare rostfritt
Rostfritt stål, AISI316 .
5 kg  (art.nr 02344) 1.395:- 1.150:-
7,5 kg  (art.nr 02346) 2.095:- 1.650:-
10 kg  (art.nr 02348) 2.795:- 2.250:-
15 kg  (art.nr 02350) 3.995:- 3.350:-
20 kg  (art.nr 02352) 5.295:- 4.450:-

Förtöjningslina med kaus
3-slagen ankarlina i polyestersilke med plastkaus.
ø10mm/30m (art.nr 06210) 228:- 188:-
ø12mm/35m (art.nr 06213) 398:- 318:-
ø14mm/40m (art.nr 06216) 578:- 458:-
ø16mm/40m (art.nr 6217) 678:- 538:-

Fågelskrämman Ufven
Vindaktiverad uggla som skrämmer bort fåglar 
och andra skadedjur. (art.nr 01893) 248:-

Plattfender
Smidig fender för trånga 
hamnar! Tillverkad i skumplast.
500x200x50 mm (08658) 228:- 178:-
600x300x80 mm (08660) 298:- 248:-

HANDYDOCK 23 (Art.nr 02362) 325:- 258:-
Förtöjningskrok för alla typer av förtöjning. Greppar runt max 23 mm rundhult.

HANDYDOCK 33 (Art.nr 02363) 375:- 298:-
Förtöjningskrok för alla typer av förtöjning. Greppar runt max 33 mm rundhult.

TELESKOPHAKE 96-165cm (Art.nr 02366) 345:- 275:-
TELESKOPHAKE 110-200cm (Art.nr 02367) 395:- 315:-
Alla Handydock båtshakar levereras komplett med båtshakebeslaget monterat.

HANDY DOCK VALUE PACK 33
Komplett paket med 2st HandyDock 33 & 2 st sling för enkel förtöjning 
runt pollare, pålar m.m. Komplettera med lämplig HandyDock båtshake 
så har du ett komplett förtöjningspaket. (Art.nr 02369) 795:-

Fender
Uppblåsbar. Vit PVC med 
svarta ändar. Luftventil av mässing. 
Korf2 120x420mm (art.nr 08600) 110:- 89:-
Korf3 150x600mm (art.nr 08601) 165:- 129:-
Korf4 190x680mm (art.nr 08602) 215:- 169:-
Korf6 250x800mm (art.nr 08603) 339:- 269:-

Fenderskydd 2-pack
Fenderskydden är UV-resistenta och 
tillverkade i 100% akryl. Färg: Marinblå
150x560 mm Korf3 (08793) 255:- 218:-
200x600 mm Korf 4 (08794) 275:- 238:-
230x760 mm (08796) 305:- 258:-

B-ring
Bojankare i rostskyddsmålat stål. Kätting används 
med fördel mellan B-ring och boj! Rekommenda-
tionstabell  finns i katalogen.
25 kg (art.nr 02491) 998:- 788:-
40 kg (art.nr 02492) 1.798:- 1.388:-
70 kg (art.nr 02494) 2.898:- 2.288:-

Bryggstege uppfällbar
Uppfällbar bryggstege i varmgalvaniserat stål. 
4 steg i trä. Längd från bryggan 950 mm.
(art.nr 01014) 1.795:-

Bryggstege uppfällbar rostfri
Fällbar badstege med 5 steg, i elektropolerat 
rostfritt stål. Längd från bryggan 1040 mm. 
(art.nr 11304) 4.995:-

Bryggstege 4-steg rostfri
Bryggstege i rostfritt stål, 4 steg i tryckimpregnerat 
virke. Total längd:1690 mm (art.nr 11300) 3.995:-

Bryggstege 4-steg
Varmgalvaniserad stege med fotsteg av trä. 
Total längd 1880 mm. (art.nr 01002) 1.695:-

Förtöjningsboj TM
Förtöjningsboj tillverkad av rotationsgjuten 
polyetylen med väl tilltagen tjocklek och fyllda 
med EPS skum.
60 L  (art.nr 16000) 1.650:- 1.295:-
120 L  (art.nr 16001) 2.395:- 1.895:-

Boj
Uppblåsbar. Orange PVC. 
Galvaniserad ten. Luftventil av mässing. 
12 kg  (art.nr 08614) 545:- 448:-
30 kg  (art.nr 08615) 745:- 648:-
60 kg (art.nr 08616) 995:- 848:-
100 kg (art.nr 08617) 1.095:- 948:-

Bojlina med Flexhake
24-flätad bojlina i polyestersilke med RF flexhake.
ø 12 mm / 2 x 12 m (art.nr 15144) 1.295:- 995:-
ø 14 mm / 2 x 15 m (art.nr 15146) 1.495:- 1.195:-
ø 16 mm / 2 x 15 m (art.nr 15148) 1.895:- 1.495:-

Förtöjningslina ø14 mm / 8 m
Färdigsplitsad 16-flätad förtöjningslina tillverkad 
av polyestersilke. Levereras i pvc-förpackning 
(art.nr 15285) 248:-

Bryggfender
Kan monteras på såväl brygga som Y-bom. 
Tillverkad av PVC. Ventil av mässing. Vit eller 
marinblå. (art.nr 05675, -77) 655:-

Fågelskrämma ScareGull
Glasfiberförstärkt UV skyddad nylon/ rostfritt 
stål, klarar salt vatten och hårda vindar. Passar 
alla båtar. (art.nr 01238) 669:-

Fågelskrämman Windy
Fågelskrämma med 1,18 m vingspann. 
Levereras med ett 6 m teleskopspö, markspett samt 
förvaringsväska. (art.nr 01246) 995:-

Finsk-
tillverkad

Treslagen förtöjningslina med 
gummifjäder
3-slagen förtöjningslina i polyestersilke med ryck-
dämpare, kaus och schackel.
ø12mm/3,4 m (art.nr 06146) 198:- 148:-
ø14mm/4 m (art.nr 06141) 248:- 198:-
ø16mm/4 m (art.nr 06147) 288:- 228:-
ø20mm/4,5 m (art.nr 06148) 408:- 328:-

Flätad förtöjningslina med 
gummifjäder
24-flätad förtöjningslina i polyestersilke med ryck-
dämpare, kaus och schackel.
ø12mm/3,8m (art.nr 06623) 255:- 218:-
ø14mm/5m (art.nr 06625) 355:- 298:-
ø16mm/5m (art.nr 06645) 395:- 328:-

Elmotor AQUATIC BAS 36 
inkl. automatsäkring
Kompakt smidig 12 volts elmotor. 
Reglerbar gas med 5 steg framåt samt 3 steg 
bakåt. (art.nr 14760) 1.695D
Batterilåda Aquatic (art.nr 14759) 875:- 695:-

Dingy Rings
Innovativ och patenterad gummibåtsdävert som erbjuder enkel 
förvaring av en uppblåst gummijolle. (Bilden föreställer Slim)

Slim (art.nr 10407)  4.990:-
Flex (art.nr 10405)  4.990:- 3.990:-
Bold (art.nr 10403)  9.990:- 7.990:-

Elmotor 
AQUATIC SALT med TILT
Saltvattenbeständig. Kompakt smidig och 
miljövänlig 12 volts elmotor. Teleskopiskt 
rorkult som kan dras ut 15 cm samt tilta s 30°. 
Reglerbar gas med 5 steg framåt samt 3 steg 
bakåt. Motorn är utrustad med en 10-stegs 
batteriindikator. Levereras inkl. automatsäkring. 
Salt 36  (art.nr 14766) 2.095N 1.895:-
Salt 46  (art.nr 14768) 2.395N 2.195:-
Salt 55 (art.nr 14770) 2.695N 2.495:-

AquaSmart Light 2,4 Uppblåsbar durk
Lättviktsgummibåt med uppblåsbar durk och köl samt med raka pon-
toner. 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:-

AquaSmart AIR275
Gummibåt med konformade pontoner. Kraftiga grabband i PVC. 
1 skjutbar toft ingår. Levereras med bärväska, reparationssats, luft-
pump, åror samt spännband för bränsletank. 2 års garanti. 
ø ponton 440 mm. Rek motor: 10 Hk. (art.nr 10415) 8.995:-

AquaSmart ALU250
Gummibåt med konformade pontoner. Levereras med Bärväska, 
reparationssats, luftpump, åror samt spännband för bränsletank. 
ø ponton: 420 mm. Rek motor: 6 Hk. (art.nr 10411) 7.495:-

AquaSmart ROW180
Gummibåten från AquaSmart för dig som vill ta det med ro! 
Levereras med aluminiumtoft, pump, väska, reparations-
sats  och åror. Försedd med D-ringar i fören för bogsering. 
(art.nr 10475) 3.995:-
AquaSmart ROW230 (art.nr 10477)  4.495:- 3.495:-

Åror
Ugnstorkad furu. 
Limmade och lackerade. Säljs i par.

5’  1,5 m  (art 02312) 475:- 
6’  1,8 m  (art 02314) 535:- 448:-
7’  2,1 m  (art 02316) 565:- 478:-
8’  2,4 m  (art 02318) 625:- 528:-
9’  2,7 m  (art 02319) 675:- 558:-
10’ 3,0 m  (art 02321) 785:- 648:-

- Saltvatten-
   beständig!
- Automatsäkring 
  ingår!

Mercury 4-takt
Alla modellerna med rorkultsstyrning.  
4-6 Hk med Integrerad bränsletank..
2,5 stdrigg  (14866) 7.910D 7.490:-
3,5 std-/långrigg (14868, -69) 8.980D 8.550:-
4 std-/långrigg (14870, -71) 10.100D 9.590:-
5  std-/långrigg (14872, -73) 12.900D 12.290:-
5 Sailrigg  (14882) 14.510D 12.790:-
6  std-/långrigg (14874, -75) 14.200D 13.490:-
9,9  std-/långrigg (14876, -77) 26.320D 24.290:-

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

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

890:-

1.195:-

1.495:-

98:-

548:-
1.295:-

3.995:-

2.995:- 198:-

548:-

795:-

178:-
500x200

598:-
VALUE PACK 33

995:-
ø12 mm

Solna
Bagartorpsringen

 Vardagar 9-19
 Lördagar 9-15
 Söndagar(1 10-14

Kungens Kurva
Stalandshuset

 Vardagar 10-19
 Lördagar 10-18
 Söndagar(2 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(1 10-14

Göteborg
Sisjön

 Vardagar 10-19
 Lördagar 9-15
 Söndagar(1 10-14

Västervik
Gamla Pappersbruket

 Vardagar 10-18
 Lördagar 10-14
 Söndagar(2 10-14

Webbshop

www.erlandsonsbrygga.se / 010-722 20 00

2.995:-
ROW180 4.995:-

1.350:-

5.995:- 6.995:-

1.895:-
Salt 36

3.990:-
Slim

398:-
5’

7.490:-
2,5 Hk

349:- 1.195:-

tom 31 aug
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SNABBSEGLARE 
FÖR GRUNDA  

VATTEN

Specialbåtarna i European Yacht of the Year 
kan vara riktigt säregna, och Flaar M37 

är ett typexempel. Läckert röda och lätta 
 Trentasette ska slå rekord runt Balatonsjön.

TEXT JOAKIM HERMANSSON FOTO BERTEL KOLTHOF & JOAKIM HERMANSSON
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En ganska stor del av juryöverläggningarna 
i European Yacht of the Year handlar om att 
kategorisera de intressantaste båtarna på rätt 
sätt. Specialbåtar är ofta sådana som inte själv-
klart passar i någon av de andra kategorierna, 

eller kanske båtar som utvecklats för ett väldigt speciellt 
ändamål. Till de sistnämnda hör definitivt Flaar M37, 

som tagits fram enkom för att vara den absolut snabbaste 
enskrovsbåten under 40 fot på Balatonsjön i västra Ungern. 
Kékszalag är ungerska för Blå bandet, som i ungersk tapp-
ning innebär en kappsegling runt hela den 78 kilometer 
långa och 15 kilometer breda Balatonsjön. 

Balatonsjön har visserligen som mest ett vattendjup på 
drygt tolv meter, men medelvärdet 3,2 meter skvallrar om 
att det finns många betydligt grundare partier än så. Det 
begränsade vattendjupet är en starkt bidragande orsak till 
den uppfinningsrikedomen bland konstruktörerna som 
karaktäriserar båtarna i Kékszalag. Den hittills snabbaste 
enskrovsbåten Principessa har inte ens någon köl, men är 
åtta meter bred och har lika många gastar stående i trapets 
för att undvika kapsejsning. Och 41-fotaren Lisa från Patu-
celli är mer än fem meter bred, med hela 17 besättningsmän 
på railen. Flaar M37 lanserades i fjol, och om man nu i de 
här sammanhangen kan tala om mer traditionella båtar, så 
är hon väl exempel på en sådan:

– Trentasette är den mest konventionella båten i Kéksza-
lag, ganska normalt dimensionerad och med bara en hand-
full besättningsmedlemmar, menar Zoltán Meney, vd för 
Flaarvarvet och medkonstruktör till M37:an, som just nu 
är fjärde snabbaste enskrovsbåt runt Balatonsjön.

Trentasette är italienska för 37 och en av de största bå-
tarna som lämnat Flaarvarvet, åtminstone om man räknar 
båtar avsedda för serieproduktion. Hittills har M37 dock 
bara byggts i ett enda exemplar, men intentionen är att 
bygga fler och det finns formar för det. Imoca 60:an Spirit 
of Hungary är störst av Flaars byggen, medan de mindre 

 p Ståhöjden är inget att skryta om i Flaar M37. Under däck får man klänga omkring kraftigt nedhukad när 
något behöver fixas, men den vitmålade interiören underlättar.

Den lätta och 
vältrimmade Trentasette 
bygger sin egen fartvind

 p Det är på platt vatten, 
och med den gigantiska 
gennakern halsad på det 
nästan tre meter långa 
kolfiberpeket, som Flaar 
M37 Trentasette kommer till 
sin fulla rätt.
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Flaar 18, 26 och 26RR summerar flest byggda båtar på det 
lilla entusiastvarvet. Specialiteten är lättviktskonstruktioner 
i kolfiber och epoxi, som vakuuminjiceras runt sandwich
material av PVCskum, och Flaar M37 Trentasette produ
ceras med just den byggmetoden.

Båtnytts testexemplar har en lyftköl där djupgåendet 
kan varieras mellan 1,6 och 2,2 meter, men M37 kan också 
fås med en svängköl, som flyttar den tunga bulben åt lovart 
för att minska lutningen. Båda alternativen ger möjlighet 
att ställa båten i 45 graders vinkel på trailer efter en större 
personbil. I ”vår” båt är det istället för svängköl två vatten
tankar, på 460 liter vardera, som får göra det krängnings
hämmande jobbet. Vattnet kan antingen tankas på med 
slang på marinan, innan båten lämnar bryggan. Eller så 
fyller man upp på tio minuter direkt ur sjön under segling, 
då vattnet kan tryckas in i tanken av motståndet som upp
står när man seglar tillräckligt fort.

– Normalt föredrar jag det senare alternativet, så att vi 
aldrig behöver segla omkring med mer vikt än nödvändigt, 
förklarar Zoltán Meney, och tillägger att den extra ballas
ten är nödvändig från vindstyrkor på strax under sju meter 
per sekund.

Det blåser betydligt mindre än så vid Båtnytts prov
segling intill spanska Port Ginesta, men en av killarna 
ombord visar hur man genom att öppna en kran kan låta 
ballast vattnet rinna av gravitationen ner i lä på bara  någon 
minut, strax innan det är dags att stagvända för att få upp 
vattnets vikt i nya lovart. Systemet verkar finurligt konst

 p Olika kulörer på tamparna är en nödvändighet när fallbänksgasten ska 
försöka hålla ordning på ett dussin olika funktioner, samlade vid en vinsch.

 p Storskotsskenan löper på en balk över sittbrunnen, med rätt utväxlad och 
enkelt justerbar travare. Den tyska skotningen justeras på vinschen framför.

 p Akter om balken för storskotsskenan kan rorsman röra sig fritt i eget 
utrymme. Att sitta på kanten med en krängpinne i näven ger skön jollekänsla.

ruerat, men är alltså inte i bruk just idag. Utan ballast
vattnet väger Trentasette blygsamma 2 280 kg,  varav 1 280 
i kölen, vilket verkligen inte är mycket för att vara en 
37 fotare. Själva skrovvikten är endast 240 kg, och däcket 
väger ännu mindre, men sedan tillkommer ju vikten av alla 
beslag, rigg, segel, tampar och så några liter målarfärg för 
att hela härligheten inte bara ska vara totalt kolfibersvart.

Som rorsman ombord har man ett eget utrymme att röra 
sig på, akter om den stadiga balken för  storskotsskenan. 
Att sitta uppe på kanten och styra med en krängpinne i 
 näven ger en skön jolleliknande känsla och bra överblick 
över både seglen och vattnen föröver. Ännu bättre hade det 
varit med ett par krängband att sticka in fötterna under 
när överkroppen reflexmässigt strävar iväg utåt som i en 
jolle. Istället lirkar jag in ena foten under storskotsbalken 
och lindrar på så sätt oron över att trilla baklänges ner i 
 plurret. Båda de välbalanserade rodren är helt uppfällbara 
för att vattenmotståndet ska kunna reduceras. Istället för 
vajer sammanbinds de med rod, vilket ger en distinkt och 
exakt styrning nästan helt utan glapp. 

På storskotsskenan löper en tillräckligt väl utväxlad och 
enkelt justerbar travare, medan själva skotningen sker via 
ett så kallat tyskt system på en vinsch på vardera sidan. Att 
storskotstrimmaren och rorsman sitter tätt tillsammans på 
var sin sida av balken underlättar dialogen och  minskar 
 risken för uppställ. Jag har nog aldrig sett så mycket  linor 
i en båt som här i Flaar M37 Trentasette, men rader med 
 påsar på sittbrunnens båda sidor ska förhindra störande 
spagettihärvor. Olika kulörer på tamparna är också en 
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 p Nedgången är placerad på styrbordssidan av sittbrunnen, med fall, tack
line, kick och andra trimlinor dragna till den enda vinschen uppe på rufftaket.

MELGES  
IC 37
Melges 32 har vuxit till en stor 
kappseglingsklass, och nu 
vill Westerly Marine upprepa 
s  uccén i en 37fotare. New 
York Yacht Club har beställt 
flera Melges IC 37 för sin 
Rolex Invitational Cup 2019.

FAREAST  
37R
Det kinesiska Fareastvarvet 
premiärvisade i januari ritning
arna på sin nya Fareast 37R, 
ritad av Maarten Voogd. Den 
ska vara lätt, snabb, komforta
bel och erbjuda möjlighet att 
cruisingsegla med familjen.

B 
38
Luca Brentas senaste dag
seglare för avslappnad och 
elegant segling är byggd helt i 
kolfiber. Enkelt handhavande, 
topprestanda, stor sittbrunn, 
litet underhållsbehov och 
riktigt snygg.

TRE KONKURRENTER

FLAAR  
M37
TEKNISK INFO

Längd över allt 14,2 m
Skrovlängd 11,28 m
Längd i vattenlinjen 
11,28 m
Bredd 3,32 m
Djup 1,6 2,2 m
Vikt 2 280 kg
Kölvikt 1 280 kg
Vattenballast 2 x 
460 kg
Storsegel 64 kvm
Fock 37 kvm
Gennaker 220 kvm
Masthöjd 17,71 m
CE-godkänd i klass C 
för 10 personer
Design Attila Déry & 
Zoltán Meney
Pris från 2,6 miljoner 
kronor utan segel

VÄRT ATT NOTERA

+ Lätt och snabb

+ Seglas med liten 
besättning

– Begränsat använd
ningsområde

OUTSPÄTT

Flaar M37 är byggd helt 
i kolfiber och epoxi och 
väger endast 2 280 kg. 
Med bara en handfull 
besättningsmedlemmar 
och överdimensionerade 
segel ska Trentasette 
ha potential att slå 
rekord i Kékszalag, det 
ungerska Blå bandet runt 
Balatonsjön.

KONTAKT

flaar.eu

FAKTA

 p Det integrerade rödmålade peket sticker ut nästan en och en halv meter 
från stäven, och lika mycket svart kolfiberspröt kan skjutas ut ur det. 

 nödvändighet, när fallbänksgasten ska försöka hålla ord
ning på ett dussin olika funktioner. Tamparna samlas vid 
den enda vinschen uppe på rufftaket, belägen på babords
sidan av den asymmetriskt placerade nedgången.

Under däck existerar ingen ståhöjd, men man kan 
klänga omkring kraftigt nedhukad när något behöver 
 fixas. De vitmålade kolfiberytorna, och ljuset som sipprar 
in genom nedgång och fördäckslucka, räcker för att det 
ska vara möjligt att orientera sig och hitta grejer. Längst 
fram ligger den stora gennakern på en egen avsats, redo 
för sättning genom luckan, och här är också det sista ut
skjutbara kolfibersprötet klart att stickas fram i änden av 
det integrerade rödmålade peket. Tillsammans förlänger de 
båten nästan tre meter och ger möjlighet att föra en 220 
kvadratmeters gennaker halsad längst ut. Bakom den finns 
dessutom dubbla rullar för codesegel och reacher, så att 
segelsättningen blixtsnabbt kan anpassas när Balatonsjöns 
nyckfulla vindar förändras. 

Även i högtrycksväder vid den nordostspanska medel
havskusten, där det vid vår provsegling knappt är möjligt 
att ens känna någon vindpust, märker jag snart hur vatt
net börjar porla runt stäven. Den lätta och vältrimmade 
Trenta sette bygger sin egen fartvind, trycket i skoten ökar 
och snart tycks vi sväva fram i femsex knop över den näs
tan spegelblanka vattenytan. Zoltán Meney smilar upp sig 
och undrar om jag fattar grejen med den speciella båten. 
Jag tror det, och blir själv grymt sugen på att hänga med 
och slå rekord i ungerska Blå bandet. 
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5491-70 Alltid lågpris!
749kr

Marinbatteri 70Ah
Klarar många ur- och uppladdningar. 
Kan användas som både start och 
förbrukningsbatteri. Omvänd polaritet.

6936-106 (698 kr)
549kr

Dammsugare 12/230V
Laddningsbar dammsugare som även 
tål att suga upp vatten. Laddningstid 
10-12 timmar. 

Garmin echoMAP 72SV
7” plotter/ekolod med knappar.
Kan kompletteras med givare.

Garmin echoMAP 52CV
5” plotter/ekolod med knappar.
Kan kompletteras med givare.

Gummibåt Maritim 280cm
Gummibåt med 3-delad plywooddurk. 
Maxlast 500kg. Inkl styrlina, åror, pump, 
reparationssats och väska.

7910-280 (Alltid lågpris!)
3990 kr

5627-6252 (5190 kr)
3490kr

5627-6276 (7990 kr)
4990kr

Ankaroboj
Ankarband med hållare. Bandets bredd 
är 25mm, längd 56m. Lämplig till båtar 
upp till ca 3 ton. 

6393-10 (1490 kr)
890kr

7817-2 (895 kr)
795kr

Låspaket klass 3
Assa Abloy hänglås och 2,5m kätting 
med ring och strumpa. Ligger i en 
stadig plastlåda med handtag.

6377-1810 Alltid lågpris!
390kr

6377-1610 Alltid lågpris!
315kr

6377-1410 Alltid lågpris!
275kr

6377-1210 Alltid lågpris!
230kr

6377-1406 Alltid lågpris!
165kr

6377-1206 Alltid lågpris!
138kr 12mm x 6m

14mm x 6m

12mm x 10m

14mm x 10m

16mm x 10m

18mm x 10m

Multimarine förtöjning
Flätad förtöjningslina med ögla i ena 
änden. Marinblå.

6378-1615 Alltid lågpris!
1390kr

6378-1415 Alltid lågpris!
1190kr

6378-1212 Alltid lågpris!
995kr 12mm, 2x12m

14mm, 2x15m

16mm, 2x15m

Bojlina med flexhake
Dubbel förtöjningslina med isplitsad 
Flexhake på mitten. Tänkt att tex fästa 
haken i bojen och ändarna till var sida 
av båten.

5888-110 (395 kr)
315kr

5888-90 (345 kr)
275kr

5888-42 (790 kr)
598kr

5888-33 (375 kr)
298kr

5888-29 (325 kr)
258kr Förtöjningskrok 29

Förtöjningskrok 33

Paket med 2st 33 krokar 
& 2st sling

Båtshake 95-165cm

Båtshake 110-200cm

HandyDock
Ett system som gör det enklare att 
både lägga till och kasta loss!

5518-55 (1990 kr)
1590kr

5518-20 (890 kr)
690kr

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

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

20W

55W

35W

110W

Vattenskoterbrygga Lip-Lap
Bryggan består av en uppfartsramp och två 
baselement. Infästningsdelar av rostfritt stål. 
Bärighet ca 1000kg. 3,5x1,63m.

5985-500 (Alltid lågpris!)
14995 kr



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 cirka 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 20/6 TILL OCH MED 26/6 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

11_Weekly-Ads_BN1806.indd   1 28-05-2018   09:36:51



KLASSIKERN

Nya Boston Whaler 170 Montauk 
är en funktionell styrpulpetare 
gjord för fiske och vattensport.
Den upphottade ikonen från 
70-talet befäster sin roll som 
 tidlös klassiker.
TEXT ANNA SANDGREN FOTO PÄR OLSSON
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Amerikanska Boston Whaler firar 60 år och 
slår så klart på stort. Förutom en rad stor-
båtsnyheter, så som den helt nya model-
len Realm, som Båtnytt testat i tidigare 
 nummer, återupplivar man en tidigare klas-

siker som 150, 170, 190 och 210 Montauk. Montauk-serien 
finns idag från 15 upp till 21 fot. När serien först skapades 

i  början av 1970-talet var det framförallt fiskare och jägare 
som stod som den primära målgruppen. Det handlade om 
robusta båtar i enkelt och praktiskt utförande. Senare har 
det visat sig att just dessa båtar varit några av de som klarat 
sig bäst genom åren, både sett till kvalitet och design. Re-
dan under introduktionen av Montauk präglades båtarna 
av den funktionalitet som än idag är något av ett signum 
för modellen. 

Vi hoppar ombord på en av bolagets storsäljare, 170 
Montauk, och konstaterar snabbt att såväl de klassiska lin-
jerna som den praktiska layouten och satsningen på robust 
kvalitet är kvar, men skillnaden mellan 1970-tal och 2020-
tal är påtaglig. Inredningen är anpassad efter den moderna 
båtförarens krav på komfort vad gäller bekväma stolar, gott 
om förvaring, plats för navigationsutrustning och mugg-
hållare i mängder. Skrovet har breddats och designats om. 
Bottenvinkeln har vässats till, även stävvinkeln har blivit 
skarpare. Tanken är att ge båten både roligare köregenska-
per, för den som är en mer rutinerad förare, och att den 
mindre vana ska känna sig trygg bakom ratten. Stor om-
sorg har också lagts ner på att passagerarna ska sitta be-
kvämt och tryggt. 

2018 års Boston Whaler 170 Montauk har alltså rent 
visuellt kvar sina traditionella linjer, samtidigt som  båten 
anpassats till att bli en praktisk båt för vattensporter, dags-
turer och fiske. Jag tar ett enkelt kliv ombord via den 
 breda stäven och ner i båten via sittplatsen i stäven. Jag 
provar även att gå ombord via båtens babordssida, vilket 

 p Förarplatsen är enkel och jag hade föredragit en bekvämare ståbänk/fåtölj. Gott om plats för navigator och 
andra instrument. Vindrutan skyddar väl när du sitter ner och sikten är god. Ett plus för grabbräckena.

 p 2018 års 170 Montauk 
bjuder på klassiska linjer, 
modern komfort och teknik i 
kombination med trygga och 
pigga köregenskaper. 

Den praktiska layouten och 
satsningen på robust kvalitet är kvar
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går  alldeles utmärkt tack vare ett extra steg. 170 Montauk 
ligger stabilt i sjön och gungar bara till lätt när jag försöker 
kränga den. 

Vi befinner oss längs Floridas kust och vågorna går 
höga. Ordern från hamnkaptenen är tydlig: ”Håll er nära 
kusten och gå inte utanför revet!” Med de orden klingan-
des i huvudet manövrerar jag ut ur hamnen. Det är trångt 
mellan båtar, tilläggningspelare och olika linor. Jag får en 
egen snabbkurs i hur den förhållandevis breda båten beter 
sig i låg hastighet; den är helt enkelt något trög. Väl utan-
för hamnen konstaterar jag att vår 17-fotare är den absolut 
minsta båten som är ute på havet idag och jag är till en 
början varsam med gasreglaget. 

Vår testbåt är utrustad med en 115-hästare från Mer-
cury. Ett bra motorval för dig som gillar att köra båt. Det 
går även att få båten med 90 hästkrafter, om du vet med 
dig att du inte kör mycket last och föredrar att hålla en 
lägre fart. Jag skulle ändå välja den större motorn, för även 
med den visar stäven en lätt tendens att vilja resa sig, även 
om det är snabbt övergående. Vi når planingsfart under 
fyra sekunder. En både behaglig och bränsleekonomisk 
marschfart hittar vi runt ett varvtal på 3 500 och en fart 
på strax under 20 knop. Som mest tangerar knopmätaren 
40-sträcket, men då är jag ensam ombord och den integre-
rade bränsletanken bara fylld till en knapp tredjedel. Varv-
talet ligger då på 5 900.

Snabbt kan jag konstatera att Boston Whaler vet hur 
man bygger stabila båtar oavsett storlek. Skrovets nya form 

för att ge en mjukare och torrare gång fungerar också i 
verkligheten. De höga vågorna är inga problem, vi fortsät-
ter stadigt över dem. Visst,  det blir något blött, men inte så 
det stör. Snarare handlar det om vattenstänk. 

Jag skjuter fram gasreglaget och testar några skarpa 
svängar i marschfart. Det går galant och det finns inte en 
tillstymmelse till att båten ska kränga obehagligt. Sedan 
 gasar jag upp till maxfart och försöker göra samma sak, 
men får snabbt trimma in och dra av på gasen. Hamnkap-
tenen hade rätt, dagens vågor är väl kraftiga och det här är 
en liten båt, om än en ytterst körglad och tålig sådan. 

Som förare kan du välja mellan att sitta ner på en bänk 
med plats för två personer, eller att stå upp och luta dig mot 
bänkens ryggstöd. Ryggstödet går att justera i fyra olika 

 p Här sitter två personer bekvämt. Under sittboxen döljer sig en stor 
förvaring.

 p I stäven finns både ett gasdämpat fack för bland annat ankaret och en 
självdränerande fiskebox.

 p I stäven finns plats för två personer att sitta. Det går att köpa till dynor för 
ett stort soldäck. Höga grabbräcken gör det enkelt att kliva av och ombord. 

 t 170 Montauk har breda 
badplattformer och en lätt-
åtkomlig badstege.
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nivåer beroende på önskad lutning och om du vill nyttja 
bänken för att vid stillaliggande sitta vänd akterut. Vind-
rutan skyddar väl när du sitter ner, men är något låg vid 
halvstående körposition. Konsolen är bredare än på tidigare 
modeller och det finns gott om plats för navigationsutrust-
ning. Alla reglage sitter lättåtkomliga och styrningen med 
den klassiska ratten är skön. 

Tack vare att hela båten har gjorts 13 centimeter 
  bredare finns det fortfarande drygt en halvmeter på  vardera 
sida om konsolen att passera på. Överlag är det lätt och 
snabbt gjort att förflytta sig ombord. De grabbräcken som 
ingår i standardutrustningen är väl tilltagna sett till dimen-
sioner och dessutom välplacerade, något som lär uppskattas 
av både fiskaren och barnfamiljen. Dessutom går det att 
beställa till extra grabbräcken och även ytterligare avlast-
ningssteg för att underlätta på- och avmönstring. Sett med 
svenska ögon finns här ovanligt generöst med mugghållare 
placerade i stort sett överallt där du kan tänka dig att ställa 
ifrån dig ditt dryckeskärl. Det är något som uppskattas i ett 
varmare klimat och visst, varför inte, så länge de inte sitter 
i vägen – vilket de inte gör här. 

2018 års modeller levereras med Boston Whalers special-
logga framtagen för 60-årsjubileet klistrad på  friborden. 
Det går även att beställa till ett teaktillbehörspaket, för dig 
som vill ha en ännu mer klassisk look. I övrigt är det här 
en modern, väldesignad och genomtänkt fiske-,  familje-, 
transport- och vattensportsbåt med potential att behålla sin 
roll som stilikon också långt in i framtiden. 

 p Vår testbåt är utrustad med tillvalet ”fiske-edition”, som bland annat 
består av fiskespöhållare inklusive plats för kniv och sumplåda.

 p Även i anslutning till förarplatsen finns en rejäl stuv. 

 p Båten är utmärkt för både fiskaren och den som vill ägna sig åt vatten-
sporter. Det är tryggt och enkelt att förflytta sig ombord och den rostfria 
bågen i aktern lär stå pall även för den tyngre vattenskidåkaren.

QUICKSILVER  
555 OPEN ACTIVE
Lika bred och trubbnosig som 
170 Montauk, men modernare 
linjer. Och betydligt lägre pris: 
241 000 kronor med 115 
hästkrafter.

UTTERN  
T51
Utterns minsta bowrider känns 
större än yttermåtten, tack 
vare höga fribord, rejäl vikt 
och bekväm aktersoffa. Pris: 
272 000 kronor med 100 
hästkrafter.

YAMARIN  
CROSS 57 BR
Denna hybrid mellan plåtskrov 
och plastinrending har bra 
köregenskaper och en hel del 
plats bakom vindrutan. Kostar 
389 000 kronor med 100 hk.

TRE KONKURRENTER

BOSTON WHALER 
170 MONTAUK 2018
TEKNISK INFO

Längd 5,28 meter
Bredd 2,21 meter
Vikt 771 kg
Rek motor 90-115 hk
Bränsle 95 liter 
Antal personer 7
Pris 430 000 kr

TESTKÖRNINGEN

Motor Mercury 115 hk
Last 2 personer
Maxfart 39,5 knop
Marschfart 19-20 knop

VÄRT ATT NOTERA

+ Klassiska linjer

+ Stadig 

+ Körglad

– Förarbänken/ståsoffan

– Priset

OUTSPÄTT

Med uppdaterad teknik 
och en avancerad skrov-
design i kombination med 
praktisk layout behåller 
170 Montauk sin plats 
som klassisk styrpulpet 
med stilrena drag och 
funktion i toppklass.

KONTAKT

bostonwhaler.com

FAKTA
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@EvinrudeSverige



TVÄRS GENOM 
LANDET
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Göta kanal sägs vara en av världens 
vackraste båtvägar. Följ med på  
211 distansminuters färd på  
inre vattenvägar mellan  
Östersjön och Kattegatt. 
TEXT & FOTO NILS AHLÉN
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 p Gästhamnen Spiken i 
Vänern är väl värd ett besök. 
Här finns butiker och res-
tauranger och det är alltid 
någon happening på gång.Jo, vi hade blivit varnade, skilsmässodiket 

sliter hårt både på relationen och båten, sa våra 
vänner. Men vi bestämde oss i alla fall för att ta 
Sveriges blå band, Göta kanal, från Stockholm 
till västkusten. 

64 slussar låg framför oss när vi anlände till Mem, där 
kanalen börjar på Östgötasidan. Båten var någorlunda klar 
för resan, vi hade skaffat en 15-meters förtamp och en kor-
tare tamp till aktern. 

Tips inför resan finns på Kanalbolagets hemsida genom 
den förnämliga skepparguiden där. Dessutom hade vi tre 
vanliga fendrar på varje sida plus tre platta, vilket visade sig 
vara en fullgod lösning. 

I Mem ligger ett av kanalens klareringskontor där man 
betalar för kanalresan och får all information som behövs. 
Härifrån är det bara tre slussar upp till Söderköping, där 
det kan vara lagom med ett första stopp. 

Eftersom vi är på väg uppåt kör vi in i slussar där vatt-
net är långt nere i slusskammaren. Men tamparna måste 
på något vis upp på kajen, och det löses genom att en i 
besättningen släpps av före slussen och tar tampen med 
sig. På väg uppåt läggs förtampen långt framåt i slussen och 
aktertampen rakt upp. När vattnet släpps på tar man hem 
på förtampen och båten rör sig lugnt uppåt. På segelbåtar 
används gärna ett block i fören och tampen dras sedan till 
en vinsch i aktern. All denna hantering kan givetvis inte ske 
helt utan mindre skador, men längs kanalen ser man posi-
tivt på det hela och kallar det för ”minnesmärken”!

I Söderköping får man räkna med mycket publik i 

 slussen, men eftersom det är tredje slussen bör ju rutinerna 
sitta någorlunda. Söderköping bör inte passeras utan ett 
stopp på glassbaren Smultronstället, där en glass blir en hel 
middag, och en promenad upp på Ramunderberget är bra 
motion innan det är dags att krypa till kojs. Om det nu inte 
är dans i hamnen förstås … 

Förutom alla slussar är det ett antal broar i vägen. De 
allra flesta är fjärrmanövrerade och väntetiderna är korta, 
utom vid några järnvägsbroar där det kan bli väntetid. Vi 
reser innan säsongen har tagit riktig fart och vi är sällan fler 
än två båtar i slussen samtidigt, vilket gör att det går att 
välja en favoritsida att lägga till med. 

Från Söderköping tar vi kanalen vidare och  passerar 
sjön Viken och stannar för natten i  Norsholm. Det 
är inte kanalens mest romantiska natthamn med 
ett  stilla brus från E4-bron, men väderläget med 
 nordlig kuling ger inte så många alternativ. Dagen 
 efter ligger Roxen framför oss, cirka 15 sjömil lång. På  
andra sidan ligger en av de mer spektakulära delarna av 
kanalen, slusstrappan i Berg med sina sju sammanhängan-
de slussar och en nivåskillnad på nästan 20 meter. Tillägg-
ningen vid kajen nedanför blir tuff i kulingen som ligger 
på, och avbärarlisten på kajen sitter så högt att den är i 
höjd med mantågen. Det visar sig bero på att vattennivån i 
kanalsystemet är den lägsta på många år, och flera passage-
rarfartyg får senare lägga om sina rutter på grund av detta. 

På land träffar vi en man i Kanalbolagets kläder. När vi 
berättar hur nöjda vi är så långt, inte minst med den  vänliga 

För en 34 fots segelbåt 
under högsäsong är 
priset 7 900 kronor 
hela vägen från Mem 
till Göteborg, men då 
ingår gästhamnsavgiften 
i de 21 gästhamnarna 
längs Göta kanal, och 
det går bra att stanna 
upp till fem nätter i varje 
hamn. Det blir cirka en 
tusenlapp billigare om 
Trollhätte kanal räknas 
bort.      

KOSTNAD
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 p Idylliskt är bara förnam-
net. Stilla vatten och lugnt 
tempo! I stort sett alla broar 
är fjärrmanövrerade och 
öppnar sig magiskt när man 
närmar sig.

 t Under lågsäsong är det 
sällan mer än två-tre båtar i 
slussen samtidigt. Här är vi 
snart på väg neråt, bara att 
släppa efter på linorna och 
sakta låta sig sänkas neråt 
till nästa nivå.

personalen, förklarar han att just det är en av  meningarna 
med kanalresan – att det ska vara trevlig  atmosfär och att 
slussvakterna därför inte kallas just vakter, utan slussvärdar. 
Slussvärden berättar senare att den trevliga man som vi tidi-
gare varit i samspråk med var Göta Kanalbolagets vd, som 
var ute på en liten inspektionsrunda.

Slusstrappor är spännande, det går liksom inte att ångra 
sig halvvägs upp. Hela den här slusstrappan tar cirka två 
timmar. Vi får sällskap av en tysk båt och hjälper varan-
dra med tamparna, och väl uppe blir det gemensam ankar- 
drink. Det är lätt att göra nya bekantskaper längs kanalen. 
Från Berg är det cykelavstånd till Cloettas chokladfabrik i  
Ljungsbro, även om de har en gästbrygga längre fram. 

Alla gästhamnar längs kanalen är gratis så fort kanal-

avgiften är betald. Vissa hamnar kan bli fulla, men då rap-
porteras det i den speciella app som går att ladda ner. Här 
går det även att se var passagerarfartygen befinner sig så att 
man inte behöver möta dem där det är som trängst. 

En fördel med att gå kanal är att det alltid går att läg-
ga till när vädret blir skit. I Ljung vräker regnet ner, men 
precis invid kanalen ligger Museihuset inrymt i ett gam-
malt sädesmagasin med en formidabel utställning av båtar 
och leksaker. Överhuvudtaget finns det en uppsjö av kultur 
längs kanalen, det är bra att läsa på före avresan så att inget 
missas!   

Vi går vidare mot Borensberg och äter en underbar mid-
dag på Göta Hotell, hotellet där den stora festen hölls i den 
första filmen om Göta kanal. Slussen här är handvevad och 
vi får hjälpa till när kanalbåten Wilhelm Tham passerar. 
Över Boren seglar vi friskt innan Motala passeras och vi 
viker av söderut mot Vadstena. Eller Vasstena, som är det 
lokala uttalet, om man inte är riktigt insatt, då säger man 
nämligen bara Vassna. 

Efter att ha förtöjt i vallgraven som går runt Vadstena 
slott blir det en promenad till klostret, som har en fantas-
tiskt fin utställning och där det går att lära sig allt om den 
heliga Birgitta. 

Vättern har mycket annat att erbjuda, som Gränna och 
Visingsö, men vi tar ändå kortaste vägen över i en frisk 
kuling och befinner oss snart i Karlsborg på kanalens Väst-
götasida, där vi har 21 slussar och 22 broar kvar under den 
35 distansminuter långa resan till Sjötorp i Vänern där 
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 p Efter ett tag på kanalen 
börjar längtan efter obruten 
horisontlinje bli stor. På Vä-
nern, Sveriges största insjö, 
kan dock denna längtan bli 
uppfylld.

 p De flesta slussar är stensatta, just i den här gäller det dock att vara lite 
extra påpasslig då slussen blir mindre och mindre ju mer vattnet sjunker.

 kanalen slutar. Här passeras även kanalens högsta punkt i 
sjön  Viken, drygt 90 meter över havsnivån. Det innebär att 
det härifrån nu går utför hela vägen till Göteborg.

I Forsvik är det inte ovanligt med musikunderhållning, 
och sedan följer en av kanalens mest spännande delar. Både 
Billströmmen och Spetsnäskanalen ska passeras, till största 
delen sprängda i berg och så smala att möte inte kan ske 
annat än i den mellanliggande Nässjön. Vid Kiddösund 
finns en 600 meter lång ledmur där fartygen kunde dras i 
kanalen, att passera för nära är inte att rekommendera då 
det snabbt grundar upp längs muren. 

Vi får information redan i Forsvik om att vi kommer att 

möta kanalbåten Juno någonstans under resan. Den syns 
dock väl både på vår egen AIS och i appen, så mötet går 
smidigt. Skillnaden i att slussa nedåt är tydlig, bara att köra 
in i slussen, lägga för- och akterända genom ringarna och 
sedan lugnt släppa efter när båten åker ner. Lite pyssligt 
är det dock att lägga till vid en kajkant som bara är några 
centimeter hög. Vid en av de högst belägna slussarna blåser 
det 20 m/s och inget vindlä ges när båten körs in. Det blir 
en spännande slussning med många båtar på tvären. An-
tagligen hade det varit bättre att vänta tills det mojnat lite.

Vi glider vidare längs kanalen och tröttnar aldrig på 
utsikten från vår lite upphöjda position över landskapet. 
Tempot är lugnt eftersom fartbegränsningen är fem knop. 
I Töreboda går Västra stambanan över kanalen och det kan 
bli lite väntetid, eftersom tågbroarna regleras av Trafikver-
ket som försöker passa in öppningstiderna så att tågtrafiken 
inte störs. 

Här går även världens minsta linfärja, Lina, över kanal-
en. Sista natthamn var tänkt att bli Sjötorp, men via sms 
får vi besked om att den gästhamnen är full. Det blir gärna 
så när det blåser kuling på Vänern. Vi hamnar istället i 
 Lyrestad med förtöjning långsides i hamnbassängen.

I Sjötorp slutar kanalen och vi fortsätter ut på Vänern, 
Sveriges största insjö och på 26:e plats i världen. Här 
går det att tillbringa mycket tid i den vackra skärgården 
och  anslutning finns även till såväl Säffle som Dalslands 
 kanal. Vi tar dock vägen förbi Läckö slott och hamnar i 
det  gamla fiskeläget Spiken. På detta härliga ställe erbjuds 

Ett speciellt båtsportkort 
finns över kanalen med 
Trollhätte kanal inklusive 
delar av Vättern och 
Vänern. Vi hittade inget 
som var rättat senare 
än 2010, men de allra 
flesta prickarna stämde. 
Det säljs ihop med en 
utmärkt kanal- och 
hamnbeskrivning. Vi 
kompletterade med 
Hamnguiden nr 9, Göta 
kanal med Vänern 
och Vättern. Och på 
Kanalbolagets hemsida 
finns mycket matnyttigt 
skrivet och trevligt 
presenterat.

GUIDER
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 t Gästhamnen Lilla Bom-
men ligger innanför barken 
Viking i Göteborg, nära till 
allt i välordnad gästhamn. 
Tyvärr saknas en sjömack i 
sjöfartsstaden!

 p Slussarna i Göta älv kan 
kännas jättelika men det 
hela går lugnt till tack vare 
dubbla bottnar. Södertälje 
sluss är snäppet större men 
där är fallhöjden bara någon 
meter.

 fiskaffärer, butiker och restauranger. Just den kvällen vi är 
där är  platsen invaderad av gammelbilar, till och med en 
och  an nan amfibiebil åker förbi. 

Dagen därpå börjar med fin segling ner mot Väners
borg. Halvvägs drar dock ett enormt åskoväder med kraf
tiga vindbyar upp. Vi hänger ut åskledare och drar ut all 
elektronik innan det drar vidare. Nu ska vi bara vidare ned
för Trollhätte kanal och Göta älv. Fallhöjden är 44 meter 
som klaras av med sex slussar. Mycket yrkestrafik rör sig, 
men det är nästan hopplöst att hänga med på VHF när 
 kanalfolket pratar sitt eget fikonspråk om ”klaffen” och 
”järnvägen” beträffande var fartygen är och vilka broar som 
ska öppnas. 

I början är kanalen riktigt vacker och vi har god med

ström efter att ha passerat första slussen. Slussarna här är 
av ett helt annat mått än de i Göta kanal. De är gjorda 
för Vänermaxbåtar som kan vara maximalt 87 x 13 meter. 
 Genom ett system med dubbla bottnar i slussen som för
delar vattenflödet går det ändå lätt. 

Resten av kanalen ner mot Göteborg är inte  jättevacker 
med mycket fabriker längs vägen. Vi förtöjer i Lilla 
 Bommens gästhamn mitt i Göteborg, en riktigt välordnad 
gästhamn. 

Hur gick det med äktenskapet då? Jodå, vi är fort
farande lyckligt gifta, vilket möjligtvis kan förklaras med 
att vi har seglat tillsammans i alla väder i drygt 30 år. Men 
tipset till den som tänker göra en kanalfärd är att se till att 
båten är i gott skick med nyservad motor. 

Sex fendrar på varje sida är ett bra tips, gärna tjocka 
kombinerat med tunna. Öva mycket på tilläggningar med 
sidan, vi gjorde cirka 100 sådana under skiftande förhål
landen. De gånger det skriks och bråkas i slussarna beror 
det till allra största delen på att skepparen gjort något fel 
och försöker skylla på besättningen eller att skepparen har 
en plan, men helt har glömt att förmedla denna till besätt
ningen. Det är viktigt att prata igenom vad som kommer 
att ske, speciellt när det blåser mycket i slussarna. 

De helt förträffliga slussvärdarna får inte hjälpa till med 
linorna men är mästare på att skapa lugn i slussarna och 
lösa alla problem. Att möta passagerarbåtar i kanalen kan 
vara lite lurigt, men i Kanalbolagets skepparguide finns alla 
saker väl beskrivna. 
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FLYGANDE 
ENSKROVS- 
BÅTAR

Martin Fischer är huvudarkitekten bakom 
den nya America’s Cup-båten. Vi pratar 
med honom om den nya foilande kölbåten 
AC-75, som nästan är en trimaran. Och om 
hur systemet kommer att kunna användas 
av fritidsseglare i framtiden.
TEXT ØYVIND BORDAL. BEARBETNING MAX CARLGREN FOTO LUNA ROSSA, TEAM EMIRATES TEAM 
NEW ZEALAND & CHRISTOPH LAUNAY
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 p Martin Fischer har ägnat 
sig åt hi-performance- 
segling under hela sitt liv.Har du hört talas om Martin Fischer? För-

modligen inte. Inte så många utanför segel
sportens innersta krets känner igen namnet. 
Men i mångas ögon är han en av världens 
viktigaste segelbåtsdesigners just nu. Det är 

nämligen han som lett arbetet med att ta fram den nya 
 båten som ska användas i nästa America’s Cup. Det är 
 också han som skrivit klassregeln som reglerar och styr hela 
tävlingen.

Fischer är chefsdesigner för Luna Rossa, det italienska 
America’s Cuplaget som är officiell utmanare till nästa 
America’s Cup. Laget har länge varit tätt knutet till inne
havarna av pokalen, Emirates Team New Zealand. Båtnytt 
intervjuar en glad Martin Fischer via Skype från Nya Kale
donien i södra Stilla havet där han bor med sin fru.

– Ett tag till. Vi flyttar snart till Italien där jag ska jobba 
på Luna Rossa, berättar han.

Han ser ut som en blandning av surfhippie och excent
risk professor, och båda delarna ska visa sig ligga nära verk
ligheten.

Martin Fischer har tillhört världseliten i A-cat, så han 
är bekant med segelsporten även från utövarsidan.

–  Egentligen är jag utbildad fysiker med specialitet på 
vätskedynamik. Men under många år höll jag på med de
sign och båtar som hobby, bredvid forskningsarbetet. Det 
var först 2010 som jag bytte karriär från forskning i fysik till 
segelsport på heltid, säger Martin Fischer.

Den nya AC75båten premiärvisades i slutet av förra 

året och väckte stor uppmärksamhet. En kölbåt! Varför det, 
när det gick så bra med foilande katamaraner? Bilderna 
från Bermuda sommaren 2017 hade förmodligen varit den 
bästa segelsporten på tv någonsin. Tät kamp i 25 knop på 
kryss, det såg ut som ett stort bakslag att återgå till kölbåtar.

– Beslutet att inte fortsätta med katamaraner togs fak
tiskt innan finalen i Bermuda förra sommaren. Det var ett 
avtal mellan Emirates Team New Zealand och Luna Rossa: 
ifall nyzeeländarna vann skulle Luna Rossa vara officiell ut
manare. Och Cupen skulle seglas i kölbåt.

Martin Fischer fortsätter:
– Efter att vi skiftat till katamaraner såg vi en enorm 

utveckling av flerskrovsbåtar. Under bara två America’s 
Cupsäsonger nåddes en fart, speciellt på kryss, som var 
helt omöjlig att föreställa sig tidigare. Jag tror att man  ville 
göra något liknande för kölbåtarna. Jag var inte en del av 
beslutet, men jag är säker på att en av  målsättningarna med 
bytet var att sätta fart på utvecklingen av kölbåtar med 
 bärplan.

Han ser ut som en 
blandning av surfhippie 
och excentrisk professor
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 p Emirates Team New Zealand vann sensationellt America’s Cup över Team Oracle USA. Här syns teamche-
fen Grant Dalton og rorgängaren Peter Burling.

Reglerna för den 36:e upplagan av America’s Cup, som 
Fischer har skrivit, är offentliga. Men det är ett långt och 
komplicerat dokument och jag ber honom att berätta om 
de viktigaste delarna.

– Konceptet är att bygga foilande båtar som inte behö-
ver manuell kraft för att lyfta ur vattnet. Under förra Ame-
rica’s Cup fick besättningen reglera svängkölen och bär-

planen med handkraft. I nästa upplaga kommer allt under 
vattenlinjen att drivas med batterikraft, medan allt ovan 
vattnet sköts manuellt, som på en vanlig segelbåt.

En annan stor förändring är att de flesta reglerna för 
båtens utformning är öppna. Lagen kan formge egna skrov 
och segelprofiler. Förra omgången var designen styrd så att 
båtarna blev väldigt lika varandra, det var mest saker som 
publiken inte såg som kunde justeras, som bärplanens pro-
fil och kontrollsystemen.

– Jag tror att båtarna kommer att se väldigt olika ut 
 under nästa upplaga av tävlingen. Reglerna är också  skrivna 
så att båtarna ska styras av människor och inte datorer, 
 säger Martin Fischer.

Den nya AC-75:an kan ses som en kölbåt som fungerar 
som en flerskrovsbåt. Det har tre ben, som en trimaran, 
och får hög stabilitet och låg vikt. Jag frågar Fischer om 
det är så att han tagit fördelarna med en flerskrovsbåt och 
översatt dem till en kölbåt.

– Du har rätt, det är nästan en flerskrovsbåt. Det är 
 förstås bara ett skrov, men den stora fördelen är att den 
är självrätande. Om den välter kan den komma på rätt 
köl utan hjälp av en kran. Det är en stor fördel, speciellt 
om man hoppas att den nya tekniken ska bli till nytta för 
 vanliga seglare.

Fischer tror alltså att tekniken kommer att sprida sig 
till fritidsbåtar och oss vanliga seglare. Jag ber honom att 
beskriva det lite utförligare.
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 p Det är bly i vingspetsarna 
så att även vingen i lä ger 
ett rätande moment.

 p Förra årets AC-50-båtar var katamaraner med vingsegel. De flesta  båtarna var mycket lika varandra.

– På det sättet systemet är framtaget för America’s Cup 
måste bärplanen justeras hela tiden. Det är egenligen inte 
angreppsvinkeln på bärplanen som ändras, utan bara 
den bakersta delen som rör sig, som vingklaffar på en 
 flygplansvinge. Och det måste justeras av besättningen, via 
hydraulik förstås, men den måste styras manuellt, förklarar 
Martin Fischer.

Det finns alltså ingen autopilot eller automatisk styr-
ning, och det är ganska svårt att segla dessa båtar, eftersom 
det rätande momentet ändras hela tiden. För havssegling 
eller mer normal segling måste detta ändras, menar Martin 
Fischer.

– Du måste låta en autopilot styra detta, eller designa 
om bärplanen så att de är stabila i grunden. Det går att 
göra och även om du kommer att förlora lite fart på det 
så kommer du segla mycket fortare än du kan göra utan 
bärplan, säger han.

Martin Fischer hoppas alltså att det ska komma varian-
ter på hans design som är anpassade för vanlig segling. Han 
påpekar också att man kan bygga semifoilande system där 
båten inte lyfter helt ur vattnet, men han är övertygad om 
att systemen måste automatiseras.

– Det krävs främst för ensamsegling, men jag tror att 
det går att göra utifrån vad vi redan tagit fram. Och jag 
är relativt säker på att kölbåtar med bärplan som foilar på 
riktigt, inte bara semifoilande, faktiskt kommer att nå fri-
tidsseglarna. Det arbetas för fullt redan idag med att skapa 
mer stabila bärplanslösningar. Mer effektiva autopiloter är 
en väsentlig del och mer effektiva batterier är viktigt. Bra 
system för att ladda, lagra och använda energi är grundläg-
gande för att driva styrsystemen för bärplan. Om tio år är 
jag säker på att vi kommer att se många båtar, speciellt lätta 
dagseglare, som flyger fritt över ytan utan att besättningen 
behöver bekymra sig om bärplanen. I framtiden kommer 
det att vara lätt att segelflyga med båten. 

Båtarna kommer 
att se väldigt 

olika ut under 
nästa upplaga  

av tävlingen
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Uppgradera till FLEXBALL elektroniska motorreglage från 22 500:-

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

info@marinmagasinet.se 

DealsMercury FÖRGYLL TILLVARON MED 
EN NY RIB-BÅT TILL SOMMAREN!
Mercury Ocean Runner har kraftiga pontoner och ett starkt glasfiberskrov, som 
tillsammans med Jockeysäte eller styrpulpet ger en mångsidig båt för roliga 
stunder.

NU ERBJUDER VI KOMPLETTA KÖRKLARA BÅTAR TILL ATTRAKTIVA PRISER!

Batteri ingår i båten och motorerna är elstartade.

Mercury gummibåtar Air Deck-Serien. 
Kraftig duk samt en luftdurk av X-Stitch typ av hög kvalitet. 
Air Deck-serien är enkel att hantera både i sjön och att 
packa ihop.

mercurymarine.com

Ocean Runner 350 med Jockey 
Junior och Mercury F15 E

75.545 kr

Ocean Runner 420 med soffa, 
pulpet och Mercury F30 ELPT

115.160 kr

Ocean Runner 460 med soffa, 
pulpet och Mercury F30 ELPT

124.200 kr

Ocean Runner 460 med soffa, 
pulpet och Mercury F50 ELPT

141.900 kr * Med Mercury F50 ELPT 
ingår även startspärr 

som ger mer fördelaktig 
försäkringspremie.

*

SW_Mercury-Deals-2018.indd   1 27/04/2018   13:38:15



TRYGGA SPONTANKÖP  
FÖR 100 000 KRONOR
Sommaren är här och du vill ha en båt nu, helst igår. Lugn! Det finns 
fortfarande chans att fynda på begagnatmarknaden. Här är fem 
 klassiska modeller som garanterat håller värdet.
TEXT MIKAEL MAHLBERG

C oronets klassiska 21DC-skrov hade legat i malpåse i många år när 
Nimbus i mitten på 80-talet köpte rättigheterna av konkursboet, på 

rekommendation av Volvo Pentas testförare, som sa att bättre skrov 
i storleksklassen är omöjligt att hitta. Resultatet blev Nimbus 21 DC, 
en numera klassisk dc med sportbilsliknande linjer signerade Rolf 
Eliasson.

Till säsongen 1987 blev linjerna rundare, integrerad badbrygga 

NIMBUS 21 & 22 DC
tillkom och beteckningen ändrades till 22 DC. I 80-talets dc-tider 
blev 21/22 DC en enorm succé och över 500 exemplar tillverkades. 
Andrahandspriserna var länge skyhöga, men idag kan du få ett tidigt 
exemplar med V8 och toppfart på 40 knop för 100 000 kronor.
Tillverkad 21 DC, 1985-87, 22 DC 87-1995, ströexemplar på 
2000-talet
Antal tillverkade 21 DC cirka 200 ex, 22 DC cirka 300 ex
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BAYLINER 175 RUNABOUT/BR
B ayliners avskräckande kvalitetsrykte är oförtjänt, i alla fall när 

det gäller nyare båtar. Däremot är andrahandsvärdet fortfarande 
behagligt lågt. Bayliners lilla bowrider 175 BR är en lagom stor farkost 
för vattensport eller utflykter. Visserligen är skrovlängden bara drygt 
fem meter, men sex personer ryms fint i båten. Barnen trivs utmärkt i 
den ombonade förliga sittbrunnen.

Bayliner 175 BR är en av världens mest tillverkade båtar och det 
finns alltid gott om dem på andrahandsmarknaden. Modellen har 
också tillverkats senare, lätt modiferad, som 175 GT. Ett välhållet, max 
tio år gammalt exemplar, kan bli ditt för strax under 100 000 kronor.
Tillverkad 2003-2008 
Antal tillverkade 39 930 av olika versioner

BUSTER L (GENERATION 1)
I  dessa oroliga tider är en Buster L troligen en säkrare pengaplace-

ring än en bostadsrätt. Andrahandsvärdet för Busters storsäljare, 
som kom redan 1994, har i tio års tid legat stabilt på mellan 80 000 
och 100 000 kronor för ett exemplar med Yamahas 50 hästar starka 
fyrtaktare.

Buster L är en knappt fem meter lång styrpulpetbåt för fiskare, 

sommarstugeägare eller egentligen vem som helst. Båten går betyd-
ligt bättre i sjön än de äldre föregångarna och är godkänd för hela sex 
personer. Förutom den dösäkra ekonomin är L också en trygg båt som 
garanterat flyter vattenfylld.
Tillverkad 1994-2008
Antal tillverkade cirka 6 000 stycken
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TG 5000
F ör öbor eller andra som måste fram i alla väder är TG 5000 (och 

snarlika men något dyrare efterföljaren TG 5800) ett utmärkt val. 
Till skillnad från många andra mindre hyttbåtar har TG:n ett riktigt bra 
skrov och därmed sportiga köregenskaper och trevlig gång i någor
lunda krabb inomskärssjö.

TG har också ett för båttypen stort fördäck där en del last får 
plats, men även ett litet akterdäck som underlättar förtöjning vid boj 

och med ankare i naturhamn. Inuti hytten ryms fem personer och 
vill man campa kan två faktiskt sova över. Ståhöjden är 1,71 meter. 
Med en 70hästare är toppfarten 30 knop men även en 50hästare 
gör skrovet rättvisa och ger 27 knop. Andrahandsvärdet är stabilt och 
begagnade exemplar säljs snabbt – så passa på om du ser en.
Tillverkad 19921995
Antal tillverkade cirka 140 exemplar

UTTERN 6300
M odeordet ”glamping” stämmer väl in på Uttern 6300. Glamorös 

camping är vad man ägnar sig åt i denna ombonade familjebåt 
som på drygt sex meter har det mesta en familj behöver. Två kojer 
under fördäck, och ytterligare två i sittbrunnens soffa räcker för en 
familj som vill upptäcka äventyret i skärgården. Pentry finns, men inte 
eget toalettutrymme – men vem vill egentligen sköta sånt ombord om 
alternativ finnes iland?

Utterns modeller har alltid varit trygga. En del i det är den djupa 

och mysiga aktersoffan där barnen kan kura ihop och njuta av havet 
även i hög sjö. Ett rejält doghouse (överbyggnad) skyddar mot fartvind, 
regn och stänk. Sjöegenskaperna är trygga. I motsjö får man anpassa 
farten efter vågorna, för skrovet är lättdrivet men något stötigt.

Titta efter fräscha exemplar där den gamla tvåtaktaren är utbytt 
mot en nyare snurra. De kostar strax över 100 000 kronor.
Tillverkad 19851995
Antal tillverkade cirka 400
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DESIGNED AND PRODUCED IN NORWAY

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.

PIONER 14 ACTIVE – Den nya folkbåten!
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 VIKING – Rymlig skärgårdsjeep!
KAMPANJPRIS 129 900 KR INKL. 40 HK
Ord. pris ca. 150 000 kr. Inkl. motor 40 hk, vindruta, rutbåge, sidoräcken, ryggstöd, säkerhetsstege, targabåge.

Läs testet på pionerboat.se





SPÄNN  
RIGGEN RÄTT

Att spänna upp riggen rätt är lika 
viktigt som att ha olja i motorn, 
och inte alls så komplicerat som 
det kan verka. Ta hjälp av proffs
tipsen här så klarar du det själv.
TEXT & FOTO JOAKIM HERMANSSON
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 p Med Seldéns enkla tumstocksmetod, som fungerar bra för de flesta, tejpar du upp en tumstock på ena 
vantet, skruvar och mäter sedan av riggspänningen med ett skjutmått. 

Om du har en däcksstående eller en genom-
gående mast på din båt, om den är mast-
headriggad eller partialriggad, om spridarna är 
tvärs eller bakåtsvepta, om du har ett eller flera 
spridarpar, ja, oavsett vilket är riggspänningen 

av största betydelse för både prestanda och säkerhet. En för 
löst ansatt rigg innebär inte bara stora  säkerhetsrisker, utan 
också att slitaget tilltar. Skulle du istället sätta an  riggen för 
hårt ger även det ökade risker, och dessutom kan  båten de-
formeras. En utgångspunkt för toppvant i vanlig 19- trådig 
vajer är att sträcka dem till en knapp femtedel av den 
 aktuella dimensionens brottlast:

– En 19-trådig vajer töjs, men när du släpper på lasten 
går den tillbaka till sin ursprungliga längd, och töjer sig 
aldrig permanent. Däremot kan båten deformeras mer eller 
mindre, berättar Mats-Uno Fredrikson, marknadschef för 
Seldén Mast i Långedrag, och tipsar om en enkel metod för 
att mäta riggspänning.

Den så kallade tumstocksmetoden uppfanns av Anders 
Heuman, som tidigare var beräkningsingenjör hos Seldén. 
Den utgår ifrån att 19-trådig vajer per två meters längd töjs 
en millimeter för varje fem procent av brottlasten.  Innan 
man sätter igång ska toppvanten vara uppspända för hand 
och riggen stagad långskepps och med undervant. Är 
längden på toppvanten olika, kompenseras det med vant-
skruvarna. En tumstock tejpas sedan fast vertikalt på ena 
toppvantet, så att dess nedre ända hänger fem millimeter 

över vajerns ändstycke. Det är utgångsläget, som mäts med 
skjutmått för att vara exakt.

Spänn nu vantskruven på detta toppvant, så att måttet 
från utgångsläget ökar med 1,5 millimeter till 6,5. Gå se-
dan över till andra sidan och skruva på den vantskruven 
tills måttet ökat till 8 millimeter, alltså utgångslägets fem 
plus tre ytterligare. Det motsvarar då 15 procent av vajerns 
brottlast (3 x 5 procent):

– Tumstocken hänger kvar på samma sida hela tiden. 
Toppvanten sitter ju ihop, även om det råkar vara en mast-
profil emellan, så när du tajtar upp ena sidan händer det 
grejer även på den andra, förklarar Fredrikson.

– När det är totalt tre millimeter töj från ursprungsläget 
kan du vara nöjd och glad om du har mastheadrigg, med-
an partialriggar behöver ännu lite mer spänning, fortsätter 
han.

På marknaden finns också ett antal specialredskap för 
att mäta vajerspänningen i riggen, exempelvis Rig-Sense 
från brittiska Spinlock. Med en kompositfjäder som inte 
mattas kan man då hålla koll på riggspänningen. Eller så 
gör man helt enkelt som proffset Hampus Wennerlund på 
Riggarna i Göteborg, och litar till sin egen bedömnings-
förmåga:

– Jag går på känsla utifrån hur masten ser ut, och 
 kommer ganska långt med min erfarenhet, menar han.

– En rigg med svepta spridare och ordentligt ansatta 

 p Hampus Wennerlund från 
Riggarna i Göteborg visar 
hur man med skiftnycklar 
justerar en vantskruv på 
rätt sätt. Använd aldrig 
skruvmejslar som förstör 
vantskruvarna.
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 p De flesta moderna riggar 
har länkade mellanvant, 
som justeras vid respektive 
nedre spridarnock. Alltså 
är det bara att ge sig upp i 
riggen med verktygen.

 t Spinlocks vajermätare 
har en kompositfjäder som 
inte mattas, utan ger sam-
ma mätvärde över tid, och 
kan användas för att snabbt 
kolla av riggspänningen. 

toppvant kan ju till och med ha häckstaget helt löst, medan 
en mastheadrigg med spridare tvärs alltid kräver ett något 
ansatt häckstag, konstaterar han vidare, och poängterar att 
förberedelserna är A och O.

– Se till att vantskruvarna är välsmorda med riktig vant-
skruvsolja, och kolla i god tid så att de inte är deformerade 
eller har skadade gängor. Då är det bara att byta ut dem. En 
årlig rengöring med lacknafta eller diesel, och en gammal 
tandborste, är också bra.

Att hålla upp vantskruvarna från marken vid av- och 
påmastning, så att de inte skrapas eller får grus och  småsten 
i gängorna, är en lika enkel som självklar åtgärd för att öka 
livslängden, liksom att alltid använda rätt verktyg när spän-
ningen ska justeras:

– En skruvmejsel som sticks in i vantskruven deforme-
rar den gärna, så jag föredrar väldimensionerade skiftnyck-
lar som kan justeras in efter olika vantskruvars mått, säger 
Wennerlund, och poängterar vikten av att  genomgående 
master kilas i däck så att ett visst förkrum uppstår när 
 riggen sätts an.

– En halv till en grads förkrum är rimligt. Masten får 
inte sitta för neutralt i däck, för då blir den instabil och kan 
få kompressionsskador i framkant. Detta kollar man lättast 
genom att titta neråt uppifrån masten.

– Att masten är rak tvärskepps kontrolleras  däremot enk-
lare genom att stå på däck och syfta uppåt längs  likrännan, 
avslutar Riggarnas Hampus Wennerlund. FO
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Rigg, paddel och bräda
förvara allt i båten
Rigg, paddel och bräda
förvara allt i båten
Med Starboards uppblåsbara SUP-bräda och compact
rigg bär du hela utrustningen i 2 kompakta väskor som
till och med får plats i bakluckan på bilen.

Paket från
Starboard
med bräda, rigg

och paddel

15998 :-
från

SUP-brädor
med paddel

4998 :-
från

www.surfspot.se
Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens Kurva

info@surfspot.se • 08 - 710 16 00



Vad kan väl vara 
mer lämpligt än 
att ha kontoret i 
en husbåt när man 
utvecklar ekolods
givare? Vi kikade 
in på Garmins fly
tande utvecklings
avdelning som 
bokstavligen sitter 
i sjön och uppfin
ner nya båtprylar.
TEXT MAX CARLGREN FOTO MAX CARLGREN & 
MIKAEL MAHLBERG

EN PRYL BLIR TILL
856 2018
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Husbåten ser inte så märkvärdig ut från ut-
sidan, men en trappa upp är det mer akti
vitet, och det visar sig att det flytande kon
toret rymmer en hel del avancerade prylar 
som används för att ta fram nya givare och 

instrument. Förmodligen är det världens enda husbåt som 
är utrustad med en vindtunnel på nedra botten. Men tar 
man fram vindgivare måste man så klart ha en sådan, även 
om man är till sjöss.

Janne Silvén möter mig och visar runt i byggnaden. Han 
är produktchef och ansvarar bland annat för segling, in
strument och givare. Tidigare har han arbetat på Silva och 
Nexus som genom uppköp hamnat hos Garmin. Formellt 
tillhör han och gänget på båten utvecklingsavdelningen 
som sitter i Olathe i Kansas. Men de sitter i Sverige och tar 
fram nya prylar för den globala marknaden.

– Vi fokuserar på instrument och givare, inte enkla sen
sorer utan sådana som kopplas till ett nätverk, som vind
givare, loggivare och intelligenta ekolodsgivare, berättar 
Janne.

Ett av de senaste projekten när jag är på besök är vind-
givare, både instrument och displayer. I GNXserien finns 
bland annat monokroma skärmar som knappt drar nå
gon ström alls i dagsljus, och mycket lite ström när det är 
mörkt. De har även tagit fram större mastskärmar som är 
till för racing och highendcruising.

Som produktchef är det Jannes jobb att hitta på nya 
prylar, och ofta får de även jobba vidare själva med idéerna 

som de presenterar, men de samarbetar alltid med andra 
delar av organisationen runt om i världen.

– Häromdagen fick vi patent på startlinjefunktion till 
navigatorer, den programmerades i Olathe med input från 
oss här i Stockholm, säger Janne.

Förutom vindtunnel har de verkstad, två 3D-skrivare 
och en massa elektronisk utrustning ombord. De har en 
mekanist som kan rita hur exempelvis en givare ska se 
ut och de har möjlighet att ta fram egna prototyper via 
3Dskrivaren eller genom att bygga ihop prylar och testa 
dem. Kretskort och annan hårdvara tillverkas slutligen i 
Garmins fabrik i Taiwan och de har en avdelning för indu
striell design i Olathe som tar fram exakt hur den slutgiltiga 
produkten ska se ut. Men vägen dit börjar alltså i Pampas 
Marina.

Janne ger ett exempel, mastdisplayen som han nämnde 
tidigare. Då började de med att sätta specar, som att läsbar
heten skulle vara bra och att den skulle vara strömsnål. Se
dan tittade de på en massa skärmar och tog hem de som var 
intressanta. Sedan bestämdes hur stor skärmen skulle vara, 
hur stora siffrorna skulle vara och hur den skulle styras. 

Nästa steg är själva det mekaniska utförandet. Då be
stäms vilka båtar den ska sitta på, hur den ska tätas och 
hur man får den helt reflexfri. Efter detta skickas projektet 
över till industridesignern i Olathe som tar fram en fysisk 
modell, ett ytterskal. Sedan går det tillbaka till Pampas där 
 mekanisten bestämmer hur allt ska monteras i lådan och 
funderar på formar som allt ska gjutas i så småningom.

 p En vindtunnel för att 
testa olika givare finns på 
nedervåningen i husbåten.

86 6 2018

garmins hemliga husbåtTEKNIK



Parallellt har man bestämt sig för hårdvara i form av 
display och kretskort. Det kan sitta i en låda som ser ut lite 
hur som helst under testerna. Nästa steg är att printa en 
3D-modell där de kan testa produktionsvänlighet. Ska det 
tillverkas stora serier är det viktigt att prylarna är lätta att 
sätta ihop, är det små serier kan det vara viktigare med låga 
initialkostnader. En gjutform kan kosta en halv miljon, är 
det en liten serie kan det vara viktigt att göra så få delar 
som det bara går.

De arbetar också med gränssnittet, som de försöker göra 
likt de som sitter i navigatorerna för att användarna ska 
känna igen sig. De simulerar gränssnitten i en pc och har 
ofta ingenjörer som sitter i USA som testar programvaran 
när vi ligger och sover här i Sverige. På så sätt sparar man 
tid genom att använda tidzonerna till sin fördel.

– Sista steget är att testa prylarna i båt på vatten.  Tyvärr 
ser vår produktcykel ofta ut så att testerna sker när det är 
vinter här, så de sker ofta i USA eller Frankrike, säger  Janne.

Men visst har de en båt utanför kontoret, och de sitter 
ju så att de faktiskt helt enkelt kan sänka ned en ekolods-
givare i vattnet genom att öppna fönstret. Sammanlagt är 
de nio personer på utvecklingsavdelningen i Pampas som 
jobbar med att hitta på ny teknik. Eftersom Janne är något 
av en uppfinnarjocke kan jag inte låta bli att fråga honom 
vad han tror om självkörande båtar i framtiden. Och med 
självklarheten hos en person som är van att lösa problem 
säger han att det inte är särskilt svårt.

– Självskotande segelbåtar är väl ett naturligt steg. Och 

 t I 3D-skrivaren tillverkas 
modeller av kommande 
prylar. Eller små båtar.

 p När mjukvaran ska tas fram sker det i en emulator på en dator. Nästa steg 
är att testa den i en prototypmodell.

 p Nej, det är inte en söt robot utan ett mikroskop. En viktig del av arbetet är 
att få plats med så mycket som möjligt på så liten yta som möjligt.

 p I verkstaden finns alla möjliga båtprylar uppkopplade, som navigatorer, 
skärmar och olika givare.

 p Janne Silvén har sin arbetsplats på husbåten, men jobbar även några 
månader om året i Florida, närmare kollegorna i Olathe i Kansas.

det är ännu lättare med motorbåtar, vi skulle kunna bygga 
en här, med närfältsradar och lite andra sensorer. Då kan 
man ju ta båten till sjökrogen, hoppa av och käka medan 
båten åker ut och lägger sig och väntar. Så slipper du att 
lägga till och sedan när du ska hem fjärrstyr du in båten 
som sedan kör hem, funderar Janne. 
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Enklare, säkrare och bekvämare båtliv

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

Utombordare
1-cylindriga frytakatare från Mercury med 

rorkultstyrning och inbyggd tank.  

895:-
Ord 1285:-

M25E 1490:-  2495:-
M93D 2890:-  3995:-
M73 3995:-  4595:-
M330  1990:-  2995:-            
M423G  2990:-  3995:-            

HOKKA 100N
Den formbara västen fylld med polystrenkulor

 som formar sig efter barnets kropp.

1095:-
Ord 1295:-

Dubarry stövlar 
Seglarstövlar i GORE-TEX-membran. 

Omtyckta av seglare världen över. 

4 hk kort rigg  9590:- 10499:-

5 hk sail rigg  12290:- 14849:-

Spirbom
Teleskopisk spirbom är den optimala 

lösningen för seglaren som enkelt vill spira 
sin genua eller gennaker. 

2,0-3,6 m 3595:-  Artnr. 1015632

2,1-4,7 m 2,1-4,7 m 3995:- 3995:-  Artnr. 1015633 Artnr. 1015633

BåtsportkortBåtkudde
Blå kapockdyna i UV-beständigt bomullstyg. 

Enkel eller dubbel.

VHF
            Vattentäta marinradioapparater.            Vattentäta marinradioapparater.
               Handhållna eller fasta. M25E                   Handhållna eller fasta. M25E    
                       och M93D flyter.                        och M93D flyter. 

Vinschhandtag
Engreppshandtag med Harkens 

patenterade knopp. 
         

Art.nr B10HOT

Sthlm Norra 640:- 795:-
Sthlm Mellersta 620:- 843:-
Sthlm Södra 570:- 795:-    

2,0-3,6 m

3595:-

Enkel

88:-
Ord 125:-

Dubbel

176:-
Ord 248:-

Sthlm Mellersta

620:-
Ord 843:-

4 hk kort rigg4 hk kort rigg

9590:-
Ord 10499:-Ord 10499:-

Ultima

3295:-

Shamrock
Omtyckta av seglare världen över. 

Shamrock
Omtyckta av seglare världen över. 

2995:-

Båtnytt Nr.6.indd   1 2018-05-25   17:11:16

AIS och VHF
F ör dig som vill hålla koll och hålla kon-

takt när du är på sjön lanserar Garmin 
två nya prylar till sina nya navigatorer: 
en AIS och en VHF. AIS 800 har 5 watts 
sändningseffekt och både tar emot 
data och skickar info om din egen båt. 
Den har inbyggd gps-mottagare med 
konktalt för extern antenn om du vill ha 
det. Du ansluter den till ditt system via 
NMEA2000. Priset ligger på 10 699 
kronor.

VHF 315i är en marinradio som 
också den kan anslutas via NMEA2000 
till befintliga system. Som tillval kan du 
även få gps, då krävs en extern antenn. 

Handenhet och aktiva högtalare som 
kan användas som intercom mellan tre 
VHF-stationer ingår. VHF 315i kostar 
7 999 kronor och båda enheterna kom-
mer att finnas i butik under sommaren.

R aymarine lanserar en ny radar med 
namnet Magnum. Den finns i två va-

rianter med 4 eller 16 kilowatts uteffekt 
i fyra- eller sex fots antennsystem. Den 
ska ha förbättrad målspårning och hög 
upplösning i bilden. Den större modellen 
ska ha en räckvidd på upp till 96 sjömil. 
Den fungerar med nativgatorer som 
kör Raymarines Lighthouse 2- och 

 Lighthouse 3-system. Ett automatiskt 
fågelläge ska kunna hitta fåglar och 
därmed fiskstim på upp till 10 sjömil. 
Radarn börjar säljas under början av 
sommaren och priset ligger runt  
50 000 kronor.

Radar med koll
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HÅRDTEST AV  
ÄPPLEN OCH PÄRON
När vi på Båtnytt testar båtar har vi förstås 

en omfattande referensbank från tidigare 
provkörningar i bakhuvudet. Bland min-
nena finns hundratals modeller, skärgårdar, 
 inredningar, väder och skrov. Genom att 

tänka tillbaka på dessa blir varje test en jämförelse med 
andra båtar och tillfällen.

När vi människor bedömer om något är bra eller dåligt 
jämför vi ju alltid med något annat. Är snickaren billig? 
Ja, jämfört med grannens rörmokare. Är din Volvo ett bra 
köp? Japp, för BMW:n var trängre och hade mindre motor. 
Smakar äpplet sött? Nej, inte jämfört med det gudomligt 
söta Nashi-päronet som du precis tog en tugga av.

Allt går att jämföra och vi gör det hela tiden.

De mest rättvisa testerna är därför de där du kan prov-
smaka vinet, äpplena eller båtarna vid ett och samma till-
fälle. Därför försöker vi på Båtnytt alltid att samla ihop 
intressanta modeller, som vi tidigare gjort singeltester på, 
och köra dem sida vid sida, i samma väder och vid samma 
tidpunkt.

Omdömena i våra större grupptest kan därför skilja sig 
något från singeltesterna. Skillnaderna mellan båtarna blir 
helt enkelt tydligare och jämförelsen enklare.

I det här numret kan du läsa ett test mellan Anytec A23, 
Nordkapp 705 Avant Ranger och Buster Magnum.

Vilka modeller vill du att vi jämför? Skicka önskelistan 
till mikael.mahlberg@egmont.se, så ska vi se till att plocka 
ihop en fruktkorg med jämförbara äpplen och päron. 
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HDS-9 Carbon kombinerar en mycket tydlig 
SolarMAX™ HD-skärm med en ny avance-
rad processor med dubbla kärnor, först-
klassig CHIRP-ekolodsteknik med dubbla 
kanaler och ett dubbelt nätverksekolod 
med de senaste teknikerna inom integre-
rade trådlösa verktyg. Mer snabbhet och 
råstyrka i samma användarvänliga skärm. 

Rek. pris 25 990kr .........20 990kr Nya ECHOMAP Plus-serien som är en 
kombinerad sjökortsplotter/ekolod med 
industriledande ekolodsteknologi. Den 
har detaljrik kartografi som du kommer att 
känna igen och litar på. Inbyggd Wi-Fi® för 
åtkomst till nya app ActiveCaptain som ger 
dig den ultimata uppkopplade båtupple-
velsen och ökar möjligheten att hitta och 
fånga mer fisk. 
Rek. pris 7 499kr ....................................5 885kr

STRIKER™ Plus 4 fishfinder med en ljuss-
tark 4.3-tumsskärm och inbyggd GPS och 
CHIRP för kristallklara bilder och karterings-
programvaran Quickdraw Contours som 
lagrar upp till 800 000 hektar av innehåll 
med enfotskonturer. Med inbyggd GPS kan 
du markera och navigera till waypoints och 
visa båtens hastighet. 
NYHET .................................................................. 1 990kr

LOWRANCE HDS-9 Carbon 
inkl givare 

GARMIN EchoMAP Plus 62cv

GARMIN Striker Plus 4 
inkl givare

ISMO Magnum 
Regal Special 15cm
Trollingskedar från Gladsax. 
Vi har över 50 egenutveck-
lade specialfärger på detta 
bete. Framtagna av Jimmy 
i Vårby, vår Europamästare 
och dubbel svensk mästare 
i trolling. 
Rek. pris 109kr ...............89kr

BARA HOS INTROPRIS

Fånga storgäddan. Allt över 110 cm 
kan ge dig 4 000 kr i produkter. Slå 
nytt svenskt gäddrekord och du kan 
vinna 200 000 kr i kontanter. Allt du 
behöver göra är att fånga storgäd-
dan med ett bete ur Rapalas nya 
Pike serie. Tävlingsvillkor finns på 
rapalapike.se 
Rek. pris 179kr ..................fr 169kr

TÄVLING
VINN 200 000 KR

X-Rap Scoop

X-Rap Peta

Super Shadow Rap

I våra butiker kan du välja 
att delbetala ditt köp. I sam- 
arbete med Ecster erbjuder 

vi många olika alternativ. 
Perfekt när du vill investera 
i en ny bössa men inte vill 

lägga ut hela summan 
direkt.

Intropris_Båtnytt_22maj.indd   1 2018-04-24   15:20



300 DAGAR  
TILL NYA ZEELAND

Varför gör du den här seglatsen?
Det är en stor fråga egentligen. Jag tycker att sam hället 
går åt fel håll. Allting blir större, men det är varken bra 
för naturen, människorna eller resurserna. I samhället talas 
det om att man ska vara uppkopplad, men man är inte 
gjord för det egentligen. När jag kommer ut på havet och 
inte håller på med kommunikation så kommer jag in i ett 
 annat tillstånd. Men den här resan är inget rekord och 
 ingen protest, utan ett experiment. Jag prövar teorier kring 

15 000 sjömil i en båt som är en meter 
bred. Sven Yrvind är den 79-årige en-
samseglaren som i två knops fart ska 
ta sig till Nya Zeeland på 300 dagar.
TEXT CAROLINE GOLLUNGBERG FOTO NICO KRAUSS

båt konstruktion och testar nya idéer, bland annat världens 
minsta sextant som är mindre än en nagel.

Hur har du förberett dig?
Man får skaffa käk och alla möjliga grejer. Jag har med 
240 kg mat, mest müsli, sardiner och rågbröd. Man måste 
också bygga båten så att den går ordentligt, så att man inte 
behöver oroa sig. Om man ska ha flyt ute på havet så kan 
man inte vara orolig. På vägen samlar jag regnvatten, men 
jag har också ungefär 150 liter med mig. Det ska bli så roligt 
att göra det här. Det handlar inte om att förbereda sig, utan 
man får se det som en rolig grej. Då är det bara att göra det. 
När jag kommer i land känner jag mig som fisken i skogen.

En sådan här seglats är otänkbar för de flesta, måste 
man vara självsäker för att kunna genomföra den?
Det är A och O att man tror på sig själv och sina idéer. Jag 
har hållit på i 50 år och seglat och grejat och har varit lite 
feg av mig. Om jag har känt att det inte håller så har jag 
seglat tillbaka. Det har gjort att jag har mognat långsamt. 
Jag håller på med båtar för att kunna förstå världen. Man 
behöver tid att reflektera över världen. 

Varför började du bygga så små båtar?
Det är dels en ekonomisk fråga som handlar om att kunna 
bygga den själv. När man konstruerar och kämpar för nå-
got så blir man glad av att få se det klart. Utöver det är det 
för miljön och hälsans skull. Man kan också komma till så 
många fler ställen med en liten båt. Med en stor båt måste 
du åka från marina till marina. Mindre båtar är dessutom 
betydligt säkrare än de större och det går åt mindre resurser. 
En liten båt kan du framdriva med muskelkraft.

Vilka är de största farhågorna inför resan?
Det är piraterna i Guineabukten, hajarna när jag tar en 
simtur och isbergen efter att jag rundat Godahoppsudden. 
Men bara för att de är de stora farhågorna för resan så be-
tyder det inte att det är stora faror. Det är inte lika farligt 
som att vara i civilisationen till exempel, speciellt när det 
gäller den här båten. Den är jättesäker. 
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ANDERSTORP 06–07 Oktober 2018
» En unik heldag på Scandinavian Raceway 

i Anderstorp tillsammans med våra 
utvalda partners

» Grundkurs i hur man kör snabbt och 
säkert på en racingbana

» Teoripass varvas med praktik under  
hela dagen 

» Gemensam lunch på racingbanan. 

» Instruktörer från auto motor & sports 
redaktion och Driver Academy

» Eftersnack med en 2-rätters middag på 
Hotell Vidöstern

» En hotellnatt i delat dubbelrum på  
Hotell Vidöstern

PRIS 4 995 SEK ink moms. 
Enkelrumstillägg 995 SEK ink moms

Med variationsrik träning och pedagogisk coachning kan vi hjälpa 
dig att utvecklas som bilförare.
 Utbildningen utgår från dina personliga mål och din nivå. 
Vill du kapa sekunder, bromsa maximalt och hitta rätt spår eller 
handlar det mer om att känna dig säkrare bakom ratten och lära 
dig hur din bil reagerar i olika situationer?
 Den 6 oktober har vi tillgång till Sveriges enda F1-bana, Scan-
dinavian Raceway i Anderstorp! Häng med oss på en heldagsut-
bildning med massor av körning på den snabba banan med 
långa utmanande kurvor – perfekta för att träna på bilkontroll. 
Efter körningen blir det middag, bilsnack med redaktionen och 
övernattning på Hotell Vidöstern. Du kommer att lära dig massor 
och komma ihåg de här dagarna!

LÄS MER PÅ  
www.driveracademy.se 
FRÅGOR? Ring: +46 (0)70-373 48 00  
eller maila: info@driveracademy.se

Lär känna dig själv och din bil på gränsen med auto motor & sport!

Hotell  
& middag 

ingår!

FÖRARTRÄNING

NYTT EVENT!
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VINN!
UPPBLÅSBAR  

FLYTVÄST FRÅN  
BALTIC

Rätt svar i förra numret: 
detljen tillörde en Fareast. 
Det visste Hampus 
Lennerhed i Stockholm. 
Grattis! 

VINNAREN

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”. 

ord.pris 20.800:- 

 

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

20.800 inkl.moms 

NYHETER 2018 

-Förenklad båthantering med uppfäll-
bara baklyktor  

-Luftgummihjul med galvaniserad fälg 

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

Från 16.200:- inkl.moms  

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:-. 

94 6 2018

gissa båtenTÄVLING





MARKNADENMARKNADEN

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

kamakura.se / molfo.se

7x50 Seamaster
-med kompass

Lotus 7x50 MC 
-med kompass

-utan kompass

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

Och din syrra. Din mamma. Din granne. 
Och kanske din kompis. För tillsammans 
kan vi göra världen bättre. Vill du vara 
med? Sms:a medlem till   eller gå 
in på www.naturskyddsföreningen.se. 
Ett medlemskap kostar  kr/mån.

Vi vill ha dig.

Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Vi har 2.000 frivilliga sjöräddare som rycker ut i alla väder, dygnet runt, året om. 
Bli medlem så bidrar du till deras ideella arbete med att rädda liv till sjöss – vi får 
nämligen inga bidrag från staten. Som tack för ditt stöd får du hjälp vid t ex 
motorstopp eller roderhaveri. Läs mer på sjoraddning.se eller ring 077-579 00 90.

Någon som går ut 
fri villigt i det här vädret?

Ja.

www.dintidning.se/batnytt
pren.bn@egmont.se

PRENUMERERA

Marknad_BN1806.indd   Anpassad V 2018-05-31   11:20:57



MARKNADENMARKNADEN

Se vår nya hem-

sida, många bra

erbjudanden !! 

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

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

kamakura.se / molfo.se

7x50 Seamaster
-med kompass

Lotus 7x50 MC 
-med kompass

-utan kompass

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

Och din syrra. Din mamma. Din granne. 
Och kanske din kompis. För tillsammans 
kan vi göra världen bättre. Vill du vara 
med? Sms:a medlem till   eller gå 
in på www.naturskyddsföreningen.se. 
Ett medlemskap kostar  kr/mån.

Vi vill ha dig.

Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Vi har 2.000 frivilliga sjöräddare som rycker ut i alla väder, dygnet runt, året om. 
Bli medlem så bidrar du till deras ideella arbete med att rädda liv till sjöss – vi får 
nämligen inga bidrag från staten. Som tack för ditt stöd får du hjälp vid t ex 
motorstopp eller roderhaveri. Läs mer på sjoraddning.se eller ring 077-579 00 90.

Någon som går ut 
fri villigt i det här vädret?

Ja.

www.dintidning.se/batnytt
pren.bn@egmont.se

PRENUMERERA

Marknad_BN1806.indd   Anpassad V 2018-05-31   11:20:57



TESTER, TEKNIK & REPORTAGE

Vi ställer Hanse 388,
Beneteau Oceanis 38.1 och 
Dehler 38C mot varandra.

 TRE SEGLARE  
I KAMP 17

JULI

I BUTIK

98 6 2018

   NÄSTA NUMMER



since 1990

BOKA EN TYST PROVTUR

kör svenskt !

marinmäklarna ab 

hamnen nacka strand

www.marinmaklarna.se  +46 8 466 95 15

Arronets gummiupphängda

hyttbåtar

marinmaklarna_nackastrand marinmaklarna ab




