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Signaler från Båtmässan i Göteborg

MÄSSANS ENDA STORA 
segelbåt var den 16,5 m 
långa More 55, som har 

blivit en succé bland charterseg-
lare främst i Kroatien. Utöver den 
visades främst jollar och äldre 
segelbåtar.

Bland de totalt 376 motorbåt- 
arna hittade vi många nyheter. 
Utvecklingen av dagtursbåtar leds 
av de skandinaviska varven och 
på mässan fick besökarna se spän-
nande nyheter från bland andra 
Ryds, Askeladden och Nordkapp.

Bland de större motorbåtarna 
är det mer glest mellan nyheter-
na. Aquador 35 AQ stod för en 
skandinavisk premiär som mar-
kerar startskottet för en helt ny 
serie från denna finska båt- 
tillverkare. ✪

Motorbåtarna tar över i Göteborg
En stor segelbåt, massor av mindre motorbåtar och aktiviteter för familjer 
och ungdomar. Så startade båtsäsongen på den 58:e Båtmässan i Göte-
borg första helgen i februari. Text & foto: Lars-Åke Redéen Foto: Lars  H Lindén

Ryds F628 DC är en ny daycruiser på 
6,25 m från den småländska tillver-
karen. Stor sittbrunn och övernatt-
ningskojer för två vuxna. Med 150 hk 
utombordare blir fartresurserna över 
40 knop.

Askeladden C65 Center Console (byggs i Polen) är en riktigt smart båt med 
både en rejäl sittbrunn och två fullängdskojer. Ett koncept som bör tilltala 
många. Båten är snyggt byggd med välgjorda detaljer.

Zodiac hade världspremiär 
för Open 7, som visades 

tillsammans med nya Pro 
5.5. Open 7 kan anpassas 

på flera sätt efter köparens 
önskemål, bland annat 

med tuber i hypalon eller 
PVC. Motor max 250 hk. 

Vetus introducerar en helt ny serie 
generatoraggregat, GX-serien som 
är mycket tystgående tack vare 
av användningen av de nya VETUS 
M-Line dieselmotorerna. Elverken 
är små och lätta och lämpar sig för 
installation i trånga utrymmen. Den 
nya produktlinjen 6,5 kVA till 24 kVA 
finns i både 3000 samt 1500 rpm:s 
utförande, 1-fas och 3-fas. Genera-
torerna är speciellt utformade för 
marint bruk med höga kvalitetskrav .

För den som föredrar knappsats 
finns nya 10-tums GPSMAP 1022xsv 
och 12-tums GPSMAP 1222xsv. Det 
är kombinationsinstrument med 
stor skärm och en ny kontrollratt 
med flera funktioner, för enkel 
styrning även vid tuffa väderförhål-
landen samt en knappsats och fyra 
programmerbara knappar för snabb 
tillgång till dina favoritfunktioner. 

Nordkapp från Norge (byggs i Polen) har tuffat 
till linjerna både under och över vattnet på nya 
Nordkapp Avant 705 (med aluminiumskrov) 
och Nordkapp Avant 705 Ranger (helt i glas-
fiber). Med riktigt vass bottenvinkel är Avant 
705 en tuffing med upp till 250 hk på akter-
spegeln.
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Finska Aquador har arbetet i flera år med att förnya designen. Det första 
resultatet syns i Aquador 35 AQ, som hade världspremiär i Düsseldorf i  
januari. Det är en mycket öppen och ljus båt med stora fönsterytor, tak- 
lucka och nytänkande i inredningen. Design Espen Thorup.

BRIG Eagle 580 har  
riktigt sportig profil.  
En snabb RIB för max 
150 hk. Lämpar sig 
dessutom för trailer-
bart båtliv.

Den klassiska 50-årsjublierande båtklassen 
Jolly-Scott gör come back i augusti 2017 i Lilla 
Tjörn. På bilden Micael Holmstedt, ordförande i 
Jolly-Scott förbundet som ingår i Svenska  
Seglarförbundet. Båtarna kostar i nyproduktion 
i plast cirka 30 000 kr. www.jollyscott.se

More 55 är designad av Maurizio Cosutti, som även ritat performance 
cruisers för Italia Yachts och Salona. Båten byggs med vakuuminjicering 
med vinylester. Se reportage i Båtliv 4–16.

www.interboat.se
Luleå 0920-22 80 25
Norrköping 011-10 73 00 
Skanstull 08-556 709 00

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

Vi samarbetar med:

SILVER SHARK 580 BRX 
Mercury F115 ELPT EFI CT

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

Kampanj 2017

SILVER EAGLE 640 BRX
Helt i aluminium.

Ta sjövägen
till äventyret

Årets hetaste nyheter!


	BATLIV-0117-A-001-A
	BATLIV-0117-A-002-A
	BATLIV-0117-A-006-A
	BATLIV-0117-A-010-A
	BATLIV-0117-A-012-A
	BATLIV-0117-A-014-A
	BATLIV-0117-A-028-A
	BATLIV-0117-A-032-A
	BATLIV-0117-A-038-A
	BATLIV-0117-A-042-A
	BATLIV-0117-A-044-A
	BATLIV-0117-A-048-A
	BATLIV-0117-A-060-A
	BATLIV-0117-A-066-A
	BATLIV-0117-A-070-A
	BATLIV-0117-A-078-A
	BATLIV-0117-A-080-A
	BATLIV-0117-A-084-A
	BATLIV-0117-A-088-A

