Signaler från Båtmässan i Göteborg

Kraftfulla premiärer i Göteborg

Båtmässan i Göteborg firade 60-årsjubileum med 18 premiärer och totalt 423 båtar. Motorbåtarna stod som vanligt för de största nyheterna. Trenden med allt fler öppna dagtursbåtar fortsätter.
Det ska vara snabba och helst lättskötta båtar med stora sittbrunnar. Båtliv presenterar här de
viktigaste nyheterna. Text & foto: Båtlivs redaktion

ANYTEC A30 ÄR en ny toppmodell god
för 60+ knop. Båten är ganska speciell
med centrumplacerad cockpit och en
rad annorlunda lösningar, bland annat
pentry och toalett i var sin akterpulpit.
Dessutom är det stora akterliga tornet
från A23 och A27 borttaget och ersatt
av en rejäl båge.
Den nya båten är framtagen i samarbete med nederländska designbyrån
Vripack och designad med VR (Virtual
Reality). A30 är byggd för att klara upp
till dubbla Yamaha V8 XTO Offshore à
425 hk, vilket ger en toppfart på drygt
60 knop. Båten är testkörd så att
prestanda har bekräftats.

Crescent visade den här smarta
varianten av sin modell Allure 17.
Båten är försedd med en Torqeedo
elutombordare och kostar
150 000 kr.
www.crescent-boats.se
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På mässan visades en absolut
fullmatad båt med all elektronik
och 2xMercury Verado 400R. Trots
prislappen på 3 780 000 kr såldes
båten via SMS-kontakt på mässans
första dag till en ivrig båtälskare. Mått
9,62x3,10 m.
www.anytec.se

Familjen Daniel, Alma (2 år) och Therese Sundelin från Stockholm har sparat i åtta år och bott i båten i fem år för
att kunna ge sig ut på långsegling med sin Långedrag 401. I juni är det dags att ge sig av på en segling som är på
obestämd tid. På båtmässan kollade de in segelbåtsavdelningen. Om vi har tur kan vi få följa familjen via en blogg.
WWW.BATLIV.SE
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SHE CAPTAIN HADE en egen monter
på mässan. Fr. v. på bilden: Åsa Nordberg, Jeanette Johansson och Monica
Johansson från She Captain.
– Både män och kvinnor uppskattar
det vi gör, att få fler kvinnor att våga
vara lika mycket på sjön som männen,
våga ta ansvaret för båten.
– Vår kalender för året börjar fyllas
med olika typer av kurser, eskadrar
i Sverige, Kroatien, Grekland och
Karibien och våra ambassadörer och
samarbetspartners gör det möjlighet
att förverkliga drömmar. Vi lanserar ett medlemskap i vår och gör
det möjligt att stödja She Captain,
förutom det nätverk på Facebook som
raskt växt till över 3 000 medlemmar,
säger Monica Johansson.
www.shecaptain.se

230 V direkt från ett Litiumbatteri med inbyggd omformare. Den är på 120 Wh
och 150 W. Ger även 12 V och
har USB-uttag. Laddas på
fyra timmar. Pris 2 000 kr.
www.americantools.se

Askeladden P79 Weekend står för ett generationsskifte hos den norska
båtproducenten. Kabin med plats för fyra, tvåstegat skrov och ett rymligt
akterdäck är några av argumenten. Mått 7,85x2,80 m. Pris 985 600 kr med
Suzuki DF200. www.askeladden.no
Northman Nexus 870 är
extremt rymlig och ljus. Båten
är försedd med utombordare
på 25–60 hk. Mått 8,70x2,90
m. Pris cirka 830 000 kr med
en Selva 25 hk.
www.selva.se

Utterns minsta båt i serien med
öppna dagtursbåtar är T53 på 5,23 m.
Mått 5,23x2,17 m. Godkänd för 115 hk.
Pris 287 400 kr med Mercury 80 hk.
www.uttern.com
BÅTLIV 1/2019
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Falcon C7 är den första kabinmodellen i Bella Falcons serie med aluminiumbåtar. Den är på 6,55x2,34 m och väger 1 250 kg plus motor. Pris från
528 000 kr. www.bellaboats.fi

Nordkapp, som numera ägs till 80 procent av Frydenbö, presenterade nya
Noblesse 720. Den följer märkets övriga daycruisers som alla har stora
sittbrunnar och snygga linjer. Mått 7,09x2,63 m. Pris från 819 000 kr med
Evinrude 200 hk. www.frydenbo-marine.com
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Järnbröderna i Göteborg är välkända
för sina BRIG RIB-båtar. På Båtmässan presenterade de ett helt
eget båtmärke som tagits fram i
samarbete med Mannerfelt Design
Team. Nya IRON består av tre modeller som har olika stora skrov men nio
gemensamma moduler invändigt.
Båtarna kombinerar RIB-båtens
goda sjöegenskaper med plast- och
aluminiumbåtars stora inner- och
förvaringsutrymmen. Längd från
6,52 till 7,70 m. Pris IRON 647 från
495 000 kr. www.ironbrothers.se

Järnbröderna Lars (t. v.) och Henrik
Peterson med Ted Mannerfelt i mitten.

Micore Xw53cc är enligt tillverkaren en ”SUV” för familjen. Designen med
högre fribord och kraftigare relingslist ger känsla av en större båt utan
att den bli klumpig och svårmanövrerad. Pris från 234 000 kr med Honda
BF100. www.micore.se
Lilla Kålviks Varv har en tradition att visa vackra träbåtar i yppersta klass. I
år hade båtbyggarna Christina Andersson och Johnny Andersson en elegant
julle och en Andunge (segelbåt) i sin monter.

Motoryachten Gill på 13,6x3,45 m är byggd helt i trä på anrika Hjalmar
Johanssons varv i Långedrag. Ägaren, Emil Kristoffersson, har ägt båten
sedan 2009 och lagt ner ett fantastiskt arbete på henne under fem års
renovering och 5 000 timmar. Hemmahamn i Hörviken på Kållandsö.
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Stefan ”Trumman” Trumstedt visade
upp sin nya, läckra sportfiskebåt.
Det är en absolut fulladdad Larson
FX1850 DC på 5,64x2,59 m. Ombord
finns allt från flera stora skärmar
till elmotor och maffig stereo. Pris
565 000 kr med en Mercury F1500.
www.westgear.se
WWW.BATLIV.SE
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