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ENO LANSERAR EN ny serie Flushline 
inbyggnadshällar i storlekarna en-
lågigt till femlågigt. De tvålågiga och 
trelågiga har samma inbyggnadsmått 
som tidigare inbyggnadshällar, vilket 
underlättar en uppgradering. De har 
brännare som förbrukar 20 % mindre 
gasol än tidigare. Pris från 2 665 kr.

www.thermoprodukter.se

Snåla gashällar
TRÄBÅTSBYGGARNA HAR organi-
serat sig i Träbåtbyggarnas Riksor-
ganisation. Syftet är att samla och 
stärka båthantverksbranschen för 
att bevara vårt marina kulturarv.

Gesäll- och mästarbrev i yrket 
utfärdas redan och bygger på ett 
regelverk som handläggs av Sve-
riges Hantverksråd. För att dessa 
regler ska kunna regleras krävs en 
motpart och det kommer den nya 
organisationen att bli.

HÄR ÄR EN smart läslampa för båten 
med USB-uttag, som gör det möjligt 
att ladda te en telefon. Maximal för-
brukning vid laddning är endast 1A.

www.batsystem.se

LINDER KLIVER UPP en 
klass med sin senaste mo-
dell, Arkip 530. Företagets 

långa erfarenhet av att formsträcka 
skrov har gett dem unika produktions-
kunskaper. Linder är ensamma om en 
produktionsmetod där båten från köl 
till reling är formad ur ett stycke plåt. 

Linder utökar med Arkip 530

Träbåtsbyggare 
organiserar sig

Med 530 ställdes de inför ytterligare en 
utmaning – även skarndäck formas i 
detta moment – och ur samma ämne. 

Med en 100 hk motor når Arkip 
530 närmare 40 knop. Den har låg 
planingströskel och är synnerligen 
välbalanserad vilket medför en trygg 
gång även i högre farter. Upp till 

6 personer sitter bekvämt i de väl 
tilltagna sittytorna. 

Som alla Linderbåtar är Arkip 530 
en mycket säker båt. Flytkraft i skrov-
sidor, självläns och ett starkt och 
tåligt 2,7 mm aluminiumskrov. Visas 
på Allt för sjön i Stockholm i mars.

www.linder.se

Lampa med USB

LATRINA MINI ÄR en ny toalett-
sugningsstation, framtagen som 
lågprisalternativ. Den har samma 
kvalitet och funktion som tidigare 
plus en del nytänk. Inkråmet sitter till 
exempel 50 cm över bryggnivån och 
elsystemet sitter monterat i en IP 67 
klassad box med lucka. Pris från  
49 000 kr ex moms.

www.latrina.se

Ny version av Latrina

Mobil båtbottentvätt - HULLWASHER MK2

• Bättre miljöprestanda och kostnadseffektivt jämfört med spolplatta
• Självförsörjande med inbyggt elverk
• Medger en rationell upptagning med kran och vagn
• Kan användas i båthallar
• Mobil lösning som erbjuder samnyttjande
• Validerad mot Havs- och vattenmyndighetens rekommenderade riktvärden

Vi ses på Allt för sjön i monter C10:07. Vill du veta mer? Kontakta oss för mer information. Telefon: 070 - 398 83 18

info@ekowasher.com www.ekowasher.com
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STERN WINDLASS  
S900 OCH S2000

Ankarspel Ankare Bogpropeller VinsharDäcksluckor Block Styrning

Pro-Fish 
frifallsfunktion

Automatisk 
stoppfunktion 
som standard.

IP67-klassad  
motor samt  
växelhus

Skrovgenomförning 
med brytrulle

Designad för 
blyad lina

Lewmar S900 och S2000 är två nya 12V 

ankarspel som är speciellt utvecklade för 

aktermontering. Med stöd för frifall, blyad 

lina på 12-16mm och automatisk stopp-

funktion som standard. 

S900 har en 600W motor och lämplig för 

båtar upp till 32ft och S2000 har en 1000W 

motor och lämplig för båtar upp till 48ft.

Läs mer på www.comstedt.se 

DE HÄR SMÅ inbyggnadshögtalarna 
från Orlo Cab kopplas till till exempel 
en smartphone via Bluetooth och har 
förvånansvärt bra ljud. De kan mon-
teras i alla typer av skåp, alla typer av 
skivor, i båtar eller husvagnar. 

Orlo är ett svenskt bolag som 
byggt specialanpassade högtalar-
lösningar till företag. Därför tog de 
även fram sin ”CAB inbyggnadshög-
talare”, ursprungligen i ett projekt 
för badrumsmöbler. Men högtalarna 
passar lika bra att byggas in i lämpligt 

Inbyggnadshögtalare med bra ljud
utrymme till exempel i en båt.

Ljudet är mycket ”större” än vad 
man kan vänta sig från så små hög-
talare. Anledningen är en kontrollerad 
resonanslåda. Man behöver därmed 
inte använda en särskild resonans- 
låda utan sätter högtalaren där den 
passar bäst. Högtalarna är inkapsla-
de så det finns inget strömförande på 
baksidan. 

Högtalarna finns med olika galler 
för 12V och 230V. Pris 2 500 kr.

www.orlo.se

SJÖFARTSVERKET HAR TAGIT 
fram den här sammanställ-
ningen av svenska sjökort. De 
är inte avsedda för navigation, 
men ger en bra överblick vilket 
är ett bra komplement idag när 
många navigerar främst med 
kartplotter. I boken finns även en 
sammanställning om sjökortens 
historia och tillverkning. 

Sjöatlas med sjökort

DEN HÄR OLJESTICKAN fungerar som 
värmare för utombordsmotorer, vilket 
är särskilt lämpligt för den som har 
båten i vintertid. Den eluppvärmda 
OLEUM oljestickan kopplas till 12 V 
med timer eller fjärrstyrs. Diameter 
är 8 mm. Passar till alla motorer med 
raka oljestickor, ej till böjda olje- 
sticksrör. Uppvärmingstid för fem 
liter olja är cirka en timme.

www.kbmarin.se

Värmare för  
utombordare
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Vi skyddar båten 
i alla Svenska 
farvatten!*
hempelyacht.se
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FUSION STEREO ACTIVE är en 
Bluetooth högtalare designad för 
vattensport. Den har inbyggd Blue-
tooth streaming, AM/FM radio samt 
uppspelning av ljud (MP3) via USB. 
Den har två 20 W 2,5 tums specialde-
signade riktade högtalare, en passiv 
kylning och en klass D förstärkare. 
Allt skyddas i ett robust hölje som är 
avstämt för att leverera kraftfullt ljud 
med högkvalitet för utomhusmiljö. 
Stereo Active har även möjlighet att 
användas som en powerbank för att 
ladda telefoner via USB.

Finns i tre olika färgkombinationer. 
Pris från 3 995 kr.

www.comstedt.se

Fritidsbåtshamnar ska utvecklas
DESTINATION HAMNEN ÄR ett nytt 
branschforum med konferenser 
och expo. Det ska öka intresset för 
båtlivet och båtturismen, utveckla 
och göra fritidsbåtshamnarna mer 
attraktiva.

Konferensen och Expon riktar 
sig till alla som driver, utrustar 
och samarbetar med gästhamnar, 
servicevarv, båtklubbar och marinor. 
Ett konferensprogram varvas med 
debatter, möten och produktpresen-
tationer. Destination Hamnen skall 
lyfta svensk marin turism och det 
svenska båtlivet. Det nya bransch-
forumet hålls 24–25 oktober 2017 i 
Eriksbergshallen i Göteborg.

Bakom arrangemanget står bland 
andra Sweboat och Riksföreningen 
Gästhamnar Sverige. 

Nya trender ställer nya krav på 
planering och marknadsföring av 
våra fritidsbåtshamnar och stora 

utmaningar väntar. Den tekniska 
utvecklingen har möjliggjort att 
hamnar kan planeras på ett betydligt 
mer attraktivt sätt än vad många kan 
uppvisa i dag. 

I seminarieprogrammet tas 
många ämnen upp som borde intres-
sera ägare av, och de som besöker 
våra fritidshamnar och servicevarv, 
marinor, båtklubbar samt turistnä-
ringen. 

Exempel på innehåll: 
Branschutveckling i fritids-

båtshamnen där både turism och 
hamnutveckling står i fokus. 

Uppgradering av hamnarnas tek-
nik, service, säkerhet och komfort

Lagar och förordningar som 
påverkar fritidsbåtshamnen och 
gästhamnarna.

Presentationer av och kring desti-
nationsutveckling.

www.bramassor.se

DE HÄR STEGARNA förenklar om-
bord- och avstigningen från sidan 
av båten. Stegarna finns med två 
respektive tre steg och är 63–95 cm 
långa. De är tillverkade i rostfritt.

www.batsystem.se

Sidostege i två modeller

Vattentät Bluetooth 
högtalare som flyter

Snabba båtar till Allt för sjön

HÄR ÄR ETT nytt sug-
proppsfäste till Rokk 
Mini, som passar bra 
för att hålla i till exem-
pel en surfplatta ombord. 
Ett komplett Rokk Mini 
fäste kombineras ihop av 
tre olika delar: enhetshållare, 
Rokk Mini multiled och mon-
teringsbas. Multileden är den 
samma för alla kombinatio-

Smarta fästen
ner, medan enhetshållare 

och monteringsbas 
väljs beroende på vad 

man vill sätta fast, 
respektive var man 

vill montera det. 
Samma leveran-
tör har även en 
ny 100 % vatten-

tät USB-kontakt. 
www.navinordic.com

BÅTEN MODERN BETONG har en 
toppfart på 105 knop (nära 200 km/h) 
och är Sveriges snabbaste. Den finns 
på plats på Allt för sjön 4–12 mars på 
Stockholmsmässan i Älvsjö. Även en 
riktigt snabb båt från amerikanska 
Nor-Tech kommer till mässan.

Yamaha storsatsar med en monter 
på 1 600 m2. Där finns nyheter från 
Yamarin, Husky, Buster, Finnmaster 
och Jeanneau. Inte minst de båda 
finska flaggskeppen Buster Phantom 
och Husky R8s. Vidare visas bland 
andra Windy 46, 31 och 26.

Anytecs största båt kommer tro-
ligen och det ryktas att deras monter 

blir något alldeles extra. Ishockeykung-
en Peter Forsberg, som äger Anytec, 
brukar själv vara på plats på mässan.

En av de färskaste nyheterna 
på Allt för sjön blir Galeon 360 Fly, 
den tredje generationen av samma 
båtstorlek och modell.

Allt för sjön satsar på att tydliggöra 
fyra olika områden inom segling. Av 
segelbåtarna är de största Swan 50 
och Moore 40. Nordens största tillbe-
hörshall kommer att vara fullspäckad 
med det nyhetaste. Classic-avdel-
ningen kommer att ha ett seglingste-
ma med unika båtar och jubilarer.

www.alltforsjon.se

Husky R8s.
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Möt våren med 
en ny motor i båten!

MÄSSKAMPANJMÄSSKAMPANJ
Möt våren med 

en ny motor i båten!
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Prisexempel motorer med backslag, 
kontrollpanel och motortassar

M2.18, 16 hk: 47500:-
M329, 27 hk: 56400:-
M445; 42 hk: 69900:-

Vi ger även 20% rabatt på Installationstillbehör ur VETUS sortiment 
i samband med köp av kampanjmotor. Priser inkl moms, 
kampanjen gäller 
t.o.m 2017-04-18

VETUS har inombordsdieslar i effekterna 12-250 hk,  med backslag 
eller drev. VETUS har även adapter för VP segelbåtsdrev, VP290 
aquamatic samt Mercruiser.

VETUS DIESEL återförsäljare finns strategiskt placerade över hela landet, 
kontakta VETUS för info om din närmsta återförsäljare.

ÅTERFÖRSÄLJARE VETUS DIESEL: 
ARBOGA Lunger Båt & Trä, tel.0589-53015 ASKERSUND Norra Vättern Marin, tel.0583-711000
FJÄLLBACKA MP Marin, tel. 0707-474744 GOTLAND Fårösunds Marina & Hotell AB, 
tel. 0498-221662 GÖTEBORG Tånguddens Båt & Motor, tel.031-298710 • V.O: Teknik, tel.031-966298 
• Öckerö Marinmotor AB, tel. 031-969256 • Gryt Brygga Marin, tel.0123-40835 GRUNDSUND 
Grundsunds Marina AB, tel.0523-20020  GÄVLE Marinplast AB, tel. 026-195210 HELSINGBORG / 
LANDSKRONA Marinverket AB, tel. 070-8656681 HÄRNÖSAND Dahlman Marin, tel.0611-556666 
KALMAR Båthuset, tel.0480-27842 JÖNKÖPING SM Marin, tel.0707-272926 KUNGSBACKA Onsala 
Båtservice, tel.0300-15331 KUNGSÖR  Kungsörs Båtvarv, tel.0227-10132 LAHOLM Join Me 
AB, tel.0430-14200 LIMHAMN JF Marin, tel.040-154950 LINKÖPING Linköpings Marinmotor
Försäljnings AB, tel. 013-140337 LULEÅ Granec Maskin AB, tel.0920-228025 LYSEKIL Wilén Marin 
AB, tel.0523-12340 • MOTALA Motala Båtvarv AB, tel. 0141-21602 MYGGENÄS Myggenäs 
Marin AB, tel.0304-661649 NORRKÖPING Kvarsebo Båtar AB, tel.011-396019 NORRTÄLJE 
Bergshamra Varv, tel.0176-262068 • Nya Service Varvet Rosättra, tel.0176-294921 NYKÖPING 
Spelhagens Marinbutik AB, tel.0155-217511 ORUST Ellös Marin, tel.0304-20358 OSKARSHAMN 
Oskarshamns Marina, tel.0491-77760 • Figeholms Marin AB, tel.0491-31400 OXELSÖSUND 
Oxelösunds Båtvarv AB, tel.0155-30827 RAMDALA Trosgårds Motorservice, tel.0455-41143 
SÖDERHAMN Åkerströms Mekomarin AB, tel. 0270-15980 SÖDERTÄLJE Albinhallen, 
tel.08-55080450 STOCKHOLM Resarö Marinmotor, tel.08-54137810 • Erngrens Båtvarv, 
tel. 08-50045018 • Duvholmens Varv AB, tel.08-7671605 • Kock Marin, tel.08-7170090 • Lidingö 
Nautic Marine&Motor, tel.08-7664010 • Mareco AB, tel.08-7179373 • Mobil Marin Motorservice, 
tel.0703-723222 • Per Olsen Marin AB, tel.08-50033470 • Täby Motor AB, tel.08-7686100 • BS Marin, 
tel.08-40020663 • Värmdö Båtservice AB, tel.08-57168300 • Ålstens Marinteknik AB, tel. 08-266968 
• Djurö Båtvarv, tel. 08-57151714 SMEDJEBACKEN Båtshopen Smedjebacken AB, tel. 0240-74040 
TROSA Trosavarvet AB, tel.0156-12139 UPPSALA Regal Marin, tel.018-324060 VARBERG 
Eliassons Båtvarv AB, tel.0340-16805 VÄSTERVIK Vituddens Båtvarv, tel.0490-15854 VÄSTERÅS 
PIR 28, tel. 021-122301 ÅHUS Åhus Marina AB, tel. 044-247000 ÅMÅL Dalbobåtar, tel.0523-10200 
ÄNGELHOLM Skåne Marin AB, tel.0431-20300 ÖREGRUND Öregrunds Båtvarv AB, tel.0173-30423 
ÖRNSKÖLDSVIK Öviks Marina, tel.0660-58270 ÖSTHAMMAR Matton Marin AB, tel.0173-21400

VETUS AB, Hörnåkersvägen 12, 183 65 TÄBY • info@vetus.se  Tel. 08-544 442 70, Fax 08-544 442 79 
www.vetus.se

Beställ VETUS tillbehörs katalog 2017
VETUS har ett stort tillbehörsprogram för kompletta 
motorinstallationer, bogpropellrar, styrningar, tankar etc… 
kompletta installationer
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HUMMINBIRD SOLIX 12 och 15 är kom-
binerade GPS kartplottrar och ekolod 
som har skärmar på 12,1” och 15,4” 
fullmatade med den senaste teknolo-
gin. Cross Touch användargränssnitt, 
MEGA Imaging, CHIRP digitalt ekolod, 
AutoChart Live, Bluetooth och Minn 
kota i-Pilot Link kompabilitet.

SOLIX serien är designad för att 
göra det lättare för sportfiskare att 
hitta och lokalisera fisk. SOLIX 12 och 
15 har ett uppdaterat Cross Touch 
användargränssnitt som innebär en 

NORSKA REGATTA HAR uppdaterat 
sina populära och pålitliga flytover-
aller Coastline och Sportline. De har 
bland annat effektivare användning 
av flytmaterial som reducerar vikten 
på overallerna medan sömmar på 
axlar och bröstfickor har tagits bort.

Coastline och Sportline är termiskt 
klassade enligt ISO 15027-3 Class D, 
vilket innebär att flytoverallen skall 
kunna hålla en person varm i två 
timmar i 15-gradigt vatten. Pris från 
2 095 kr.

www.poly.se

Nya plottrar underlättar för fiskare
kombination av touch skärm och en 
fast knappsats. Tillsammans med 
den nya fysiska knappsatsen kombi-
nerar man två världar, allt du kan göra 
med touchskärmen går även att göra 
med knappsatsen. Skärmen kan delas 
upp i en, två, tre eller fyra olika vyer 
samtidigt. 

SOLIX 12 och 15 finns i två versio-
ner, en med GPS och digitalt CHIRP 
ekolod och en med GPS och digitalt 
CHIRP ekolod samt MEGA Imaging.

www.comstedt.se

Flytdräkter i  
förbättrad design

SVEDEAS ÅRLIGA båtlivsundersök-
ning, Båtkollen, bekräftar återigen att 
det är männen som styr på sjön. Hela 
85 % av de manliga båtägarna anger 
att det är de själva som oftast framför 
båten. Svedea har bestämt sig för att 
hjälpa till att förändra detta.

Båtstipendiet, som är inne på sitt 
tredje år, är öppet för ansökan från 
4 februari till 2 april. Åtta kvinnor 
får möjlighet att kostnadsfritt delta 
i en intensivkurs i båtmanövrering. 
Utbildningen genomförs i Stockholms 
skärgård tillsammans med båtut- 
bildningsföretaget Sjösportskolan 
20–21 maj.

www.svedea.se/batstipendiet

Båtstipendium  
för kvinnor

DR16 ÄR DEN minsta kyl- och frysen 
i Isothermfamiljen. Temperaturom-
rådet är +10 till –10 ˚C Den kommer 
med Danfoss/Secops nya microkom-
pressor. Pris 6 990 kr.

www.thermoprodukter.se

Isotherm DR16
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DET FINNS UNGEFÄR en miljon fritidsbåtar i Sverige. Förra året dog 30 
människor i fritidsbåtsolyckor.

Resonemanget haltar förstås väsentligt, men jämför man med antalet 
bilar, cirka 4,7 miljoner, och döda i trafiken på land, 263 människor 2016, 
så tycks det betydligt säkrare att köra eller segla en båt än att gå, cykla 
och åka motorcykel eller bil.

Min egen gissning är också att procentuellt betydligt fler blir allvarligt 
skadade i vägtrafiken än i fritidsbåtar.

Skulle man å andra sidan räkna antalet timmar folk sitter i sina 
fritidsbåtar och jämföra med antalet timmar i trafiken på land så skulle 
proportionerna kanske bli omvända.

Låt oss därför lämna mina ovetenskapliga jämförelser och konstatera 
att även om ett hundratal människor dog varje år på sjön på 70-talet och 
siffran har sjunkit väsentligt över tid så är 30 människoliv alldeles för 
mycket. (Inom yrkessjöfarten har ”bara” tio människor dött de senaste 
tio åren. Siffrorna finns i Transportstyrelsens årliga sammanställning av 
trafiksäkerheten i Sverige).

Nio av tio av dem som dör är män. Allvarliga skador drabbar män och 
kvinnor ungefär lika mycket. De flesta är äldre. Och runt hälften av alla 
olyckor inträffar i hamnar, inte sällan i samband med att folk ska hoppa 
ombord eller iland. Många av dem som förolyckas är alkoholpåverkade och 
saknar flytväst.

Det finns massor av grejer man kan ha i en fritidsbåt för att öka säker-
heten, men de allra viktigaste och enklaste är flytväst och mobiltelefon. 
Det finns nog inte en människa idag som inte har mobilen med sig. Och de 
flesta vet vad som händer med dem om man tappar dem i sjön. Vattentätt 
fodral alltså, och en rem om halsen. Flera människor har blivit räddade när 
de ringt liggande i vattnet.

Med flytvästen är det lite som med säkerhetsbältet. Det var ungarna 
som tjatade på mig om det senare. De var små då, och satt i baksätet: 
”Bältet pappa!”. Det var nämligen inte självklart att ta på sig det på den 
tiden, men man lärde sig så småningom, redan innan det blev lag.

Några år senare blev det frun som tjatade om flytväst. Jag lärde mig 
det också vartefter och nu har jag den alltid på mig, vare sig jag ska lägga 
några nät nära stranden eller fara till Finland. Den värmer också, när det 
är kallt.

Förutom det där med alkohol, flytvästar och 
mobiltelefon menar experterna att det är ris-
kabelt att vara ensam på sjön, att kanotister 
ska ha rätt kunskap och utrustning samt att 
säkerheten borde höjas i hamnarna.

Sjösäkerhetsrådet, där bland andra 
Sjöräddningssällskapet ingår, har som mål 
att minska antalet dödsfall i samband med 
fritidsbåtar till i snitt 25 per år, till 2020.

Det låter blygsamt, men är 
förhoppningsvis realistiskt.

Robert Aschberg

ASCHBERG

Viktigast och enklast
– flytväst och mobiltelefon

Robert Aschberg är TV-producent och journalist med ett stort eget 
båtintresse. Han är även medlem i Sjöräddningssällskapets styrelse.

I Båtliv är Robban krönikör med rätt att tycka till. Om du har åsikter eller 
tips så kan du maila honom på adressen Robert.Aschberg@batliv.se

GMR FANTOM ÄR två nya Garmin 
radarradomer med solid-state 
pulskompression, Mo-
tionScope och 40 W 
uteffekt. Fantom 
finns både som 
18- och 24-tums 
antenner. Med 
Garmins pris-
belönta Fantom 
teknologi är de 
ett alternativ när en 
öppen radarvinge inte får plats.

MotionScope använder Doppler- 

SEABOOST OVERDRIVE ÄR en färg 
som kombinerar en yta som har låg 
friktion med en slitstark stenhård 
yta. Overdrive baserar sig på sol-
gel-teknik. Den har utvecklats för 
att tåla tufft borstande i årtal med 
olika borstar och borsttvättmaskiner. 
Overdrive är en enkel produkt att 
applicera, och serviceintervallerna är 
upp till sex år, vilket minskar på både 
arbete och kostnader.

Färgen passar, enligt tillverkaren, 
alla kända mekaniska antifouling 
metoder som Seaboost Powerturf och 
Powerbrush, borstvättmaskiner med 
mera. Pris 800 gram: 874 kr.

www.seaboost.fi

Radarradomer ersätter öppen vinge
effekten för att upptäcka rörliga mål 
så du kan undvika potentiella kollisio-

ner, hitta fågelflockar och 
förutse väder. Vid 

upptäckt marke-
rar MotionScope 
de rörliga målen 
på radardisplay-
en med en tydlig 
färg och du kan 

navigera runt an-
dra båtar och dåligt 

väder. Pris från 25 699 kr.
www.garmin.se

Ny generation antifouling från Seaboost

DEN SVENSKA sportbåtstillverka-
ren Nitra Boats har fått sin första 
återförsäljare genom Eriksson Marine 
i Stockholm.

Nitra Boats lanserade under 2016 
sin modell 22P på marknaden. Det är 
en båt för fritidsbåtsmarknaden, men 
med mycket tydliga rötter från båt- 
racingen. Nitra Boats tar med sig det 
bästa från båtracingen och applicerar 
det på sina fritidsbåtar.

Nitra kommer under första kvar-

Första återförsäljaren för Nitra Boats
talet 2017 att lansera 29 P, som blir 
en betydligt större båt med möjlighet 
till bland annat kojplatser. Båten 
kommer att kunna beställas med 
både med inombordare bensin eller 
diesel och singel- eller dubbelmonta-
ge utombordare. Fartresurserna blir 
uppemot 100 knop.

Nitra Boats kommer att ställa ut 
på Allt för sjön i Älvsjö, Stockholm, 
4–12 mars.

www.nitraboats.com



WWW.BATLIV.SE           BÅTLIV 1/201722

Signaler

AKZONOBEL HAR UTÖKAT kulörut- 
budet för International Toplac med 
två nya kulörer. Toplac är en 1-kom-
ponent högblank lackfärg som under 
många år hjälpt båtägare att få sina 
slitna båtar i toppskick igen. Toplac 
är välkänd för att vara enkel att måla 
med och för att sträcka ut till en slät 
och blank yta.

Toplac är en snabbtorkande 
silikonalkyd som flyter ut till en 
djupt högblank yta. Innehållet av en 
sammansättning av olika UV-filter 
ger en produkt med hög glans- och 
kulörbeständighet.

Toplac är snabbtorkande och krä-
ver minimalt underhåll vilket gör att 
man som båtägare kan tillbringa mer 
tid ute med båten istället för att lägga 
tid och pengar på att måla om. Toplac 
finns i 750 ml förpackning.

GARMIN PRESENTERAR VHF 110i och 
VHF 210i AIS, två nya kraftfulla VHF:er 
för både OEM och eftermarknaden. 
De matchar de senaste GPSMAP 
sjökortsplottrarna och multifunk-
tions-displayerna (MFDs) samt 
erbjuder full integrering med Garmins 
system via NMEA 2000. 

VHF 110i har 25W sändningseffekt 

Flytväst för proffsiga krav

FÖR DEN SOM arbetar i tuff marin miljö har 
norska Regatta tagit fram en proffsväst med 
dubbel säkerhet och smart design; Regatta 
SeaRescue Hybrid 225N.

Räddningsvästen har en hybridlösning 
som kombinerar vanlig flytväst med en 
automatiskt uppblåsbar räddningsväst. 
Denna kombination ger dubbel säkerhet och 
är samtidigt mycket bekväm och smidig att 
bära. Pris 3 950 kr.

www.poly.se

Breddat kulörutbud för 
International Toplac

Kraftfull VHF för integrering
och Class D Digital Selective Calling 
(DSC), inkl. distress calling och direct 
calling med Maritime Mobile Service 
Identity (MMSI) via NMEA 2000. För 
den som vill ha Automatic Identifica-
tion System (AIS) är VHF 210i AIS rätt 
produkt. Pris från 3 699 kr.

www.garmin.se

DET BLEV TYVÄRR en missupp-
fattning i vårt reportage om GKSS 
seglarläger i förra numret. Det var 
inte Lasse Dahlqvist som döpte 
Köpstadsö till Kössö. Ursprungli-
gen hette ön Tiössö, vilket senare 
moderniserades ändrades till 
Köpstadsö.

Detta uppger Gunnar Berndtson i 
Tyresö, som tillbringade sina första 
25 somrar i Fiskebäck och Styrsö- 
Villabron.

Seglarläger på Aeolusön 

KLIPPFAST MAXI ÄR en ny 
version av Klippfast från 2013. 
Med en ny skruvfunktion och 
ett mer kompakt utförande är 
nya Klippfast Maxi lite vassare i 
det mesta. 

Ny version av Klippfast

VETUS INTRODUCERAR EN serie 
uppblåsbara gummibåtar under 
varumärket V-QUIPMENT. De finns 
i fem båtlängder på 200, 230, 270, 
300 samt 330 cm. Kapabla att 
hantera motorstyrkor från 3,7 hk 
upp till 15 hk. Det finns två olika 
typer av durk: VB Traveller har en 
uppblåsbar durk, medan VB Explorer 
har en hopfällbar aluminiumdurk. 
Båda är mycket stabila samt har ett 
djupt V-bottnat skrov. 

Pris från 7 600 kr.
www.vetus.se

Ny serie Vetus 
gummibåtar

AXTECH HAR LANSERAT en ny 
smart GPS-tracker, redKnows Plus. 
Den är uppkopplad i realtid så att 
ägaren alltid har koll på var båten 
eller fordonet befinner sig. Track-
erns status och aktuella position 
uppdateras automatiskt var tionde 
minut. I appen ser man bland annat 
vilka larm som är aktiva, vilken 
spänning det externa batteriet har 
och om enheten är online.

www.redknows.se

Svensktillverkad 
GPS-tracker
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Skyddsmatta för båten 
POWERTURF COMPACT ÄR en ny 
kompakt variant av Powerturf för 
mindre motorbåtar under 5 m. Den 
hjälper till att hålla botten ren när  
båten ligger i sjön. Finns i två stor- 
lekar. Pris från 4 900 kr.

www.seaboost.fi

NEDRÄKNING TILL BÅTSOMMAREN 
2017 tillsammans med utbildnings-
företaget Neptunia fortsätter och 
hälften av alla kortfilmer har hittills 
publicerats på nätet. Och det råder 
ingen tvekan om att suget efter kun-
skap är stort och igenkänningsfaktorn 
i filmerna har hittills skapat livliga 

Filmer för större trygghet i motorbåtar
diskussioner på sociala medier. 

– Man märker att det finns ett 
stort behov av pedagogisk informa-
tion, både hos män och kvinnor, när 
det gäller motorbåtsmanövrering och 
det finns mycket mer att göra för att 
skapa fler trygga motorbåtsförare, 
säger båtcoach Maria Lannér (bilden).

Syftet med filmerna är att ge tips 
och inspiration till ett rikare och roli-
gare båtliv. Samtliga redan publicera-
de filmer hittar du på www.neptunia.
se/filmer (eller www.batliv.se) och 
nya läggs upp varje vecka ända fram 
tills i vår.

I ÖSTERHANINGE HAR Yamaha Center Stockholm öppnat sina nya 
lokaler. I de stora utställningshallarna finns mer än 70-talet båtar och 
vattenskotrar, ett 80-tal mc och moppar samt mycket mer att beskåda. 
Lokalerna är ljusa och luftiga och runt om finns det bås där kunder och 
säljare kan sitta och göra affärer.

Förutom storsäljaren Buster marknadsförs båtarna Yamarin, 
Yamarin Cross, Jeanneau, Finnmaster, Husky, Sealine och Linder. I mars 
flyttar Erlandsons Brygga in på övervåningen med sin fjärde butik i 
Stockholmstrakten.
Bengt Anderhagen

BOKEN GENVÄGAR I Stockholms skär-
gård är omtryckt i en ny uppdaterad 
version. Pris 350 kr.

För Sörmlandsskärgården finns 
nu ett 16-sidigt båtsportkort, 617–01, 
som täcker de centrala delarna av 
området. Kortet är baserat på en ny 
sjömätning enligt Hydrographicas 
standard i skala 1:10 000. Pris 550 kr.

Nu finns även ett översiktskort, 
HG62, i skala 1:100 000, som täcker 
området Södertälje/Landsort ända 
ner till Västervik. Kortet är en direkt 
fortsättning på översikts- och plane-
ringskorten HG61 Arholma – Landsort 
och HG11 över Mälaren. Pris 230 kr.
Bengt Anderhagen

DINGHY RINGS ÄR utvecklade för att 
underlätta hanteringen av en upp-
blåst gummijolle. Genom att enkelt 
backa in jollepontonernas ändar i 
Dinghy Rings och resa upp gummi- 
jollen till en stående position spar 
båtägaren tid och tunga lyft. Dinghy 
Rings är svensktillverkad i rostfritt  
syrafast stål och finns även i en ver-
sion som fungerar tillsammans med 
en mindre utombordsmotor monte-
rad. Passar båtar med utanpåliggande 
badplattform och gummijollar upp till 
50 kg eller 3,5 meter. Pris 4 900 kr.

www.dinghyrings.se

Gummijolle på högkant

MERCURY MARINES app Vessel-
View Mobile finns nu att ladda hem 
gratis från App Store och Google Play 
inom EU. Den ger användarna direkt 
åtkomst till sin båts digitala Smart-
Craft-data direkt i 
handen. 

Den är kompatibel 
med alla Mercury- 
motorer med Smart-
Craft-kapacitet på 40 
hk och mer från och 
med årsmodell 2003. 
En enhet klarar av 
installationer med en till fyra motorer.

Motordata i app

Nytt Yamaha Center Stockholm

Nyheter från  
Hydrographica

TIDNINGEN BÅTLIV KOMMER att 
genomföra en läsarundersökning 
under våren. Syftet är att ta reda på 
vad du som läsare tycker och utifrån 
det göra  tidningen mer läsvärd och 
uppskattad. Ett fristående under-
sökningsinstitut ska genomföra en 
enkät och slumpmässigt välja ut de 
läsare som ska medverka. Vi hoppas 
att du som får enkäten tar dig tid och  
besvarar alla medsända frågor. Mer 
information  medföljer  enkäten.  

I undersökningsresultatet finns 
inga möjligheter att identifiera ensta-
ka personer. 

Läsarundersökning
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