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JOLLESEGLING ÄR STORT 
i England. Det har 
gett utrymme för RS 

Sailing att utveckla spännande 
produkter. Företaget har 22 olika 
modeller från RS Terra på 9 fot 
till RS Elite, som är en långsmal 
kölbåt på 24 fot. På programmet 
står också två katamaraner på 14 
respektive 16 fot. Båda båtarna 
är utvecklade för tuff och kul 
segling. 

Liksom flera av RS Sailings 
modeller är katamaranerna 
rotationsgjutna i polyetylen. Vid 
vår provsegling hos Nesøya Seil-
forening utanför blåste det bra, 
10–12 m/sek.

Nesøya Seilforening köpte 
båten 2019 med tanke på klub-
bens ungdomar. De har sedan 
tidigare RS Feva från samma 
tillverkare, den har visat sig vara 
funktionell och välbyggd. Fören-
ingen tycker att den sociala delen 
är viktig för ungdomarna och 
då visade sig katamaranen vara 
perfekt. Den har plats för upp till 
fem ungdomar och ger en unik 
möjlighet att utveckla seglarna.

RS CAT ÄR inkörsporten till 
modern segling med gennaker 
och segling i relativ vind. Kata-
maranen kostar drygt 100 000 kr 
plus frakt. Den är inte billig, men 

Två skrov ger hög stabilitet och hög fart. RS Sailing har utvecklat en flerskrovsbåt som är 
idealisk för seglarskolor, föreningar och sommarstugan. Text & foto: Axel Nissen-Lie

en genomtänkt kvalitetsprodukt. 
RS Sailing vet vad de gör och 

de har blivit bäst i sin nisch. De 
lägger produktdesign på en ny 
och högre nivå, en nivå som vi 
sällan ser i den marina industrin. 
RS Sailing har också en krävande 
målgrupp som använder produk-
terna intensivt. Seglarskolor är 
en sorts delningsekonomi och 
unga ska också ha råd att uppleva 
båtlivet, så det kan bli fler skolor 
och mer uthyrning i framtiden. 
Det är den marknaden som RS 
Sailing är bäst på. 

En Formula 18 seglar cirklar 
runt en RS Cat 16, men RS Cat 
kan dras upp på en strand och 

har däcksutrustning som klarar 
även användare utan erfarenhet. 
Genomtänkta lösningar gör att 
båten riggas på några minuter. 
Även nybörjare klarar av att segla 
med gennaker. 16-fotaren är 
solid och enkel att segla.

BÅTEN ÄR MYCKET allsidig. Den 
kan enkelt seglas av en person, 
men man kan också vara två 
personer i trapets eller ha med 
sig flera ungdomar som bara vill 
ha kul.

Det var frisk vind under vår 
testsegling och vi upptäckte 
snabbt att det bästa med fler- 
skrovssegling är accelerationen. 

RS Cat 16 är byggd för att alla ska kunna uppleva 
kul segling. Det har de klart med god marginal.

Katamaran för unika upplevelser

PROVAR
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När det kommer en vindby så 
ökar inte krängningen utan båten 
ökar bara farten.

Vi pressade båten till det 
yttersta. I de kraftigaste vindby-
arna med gennaker blev det en 
enorm press och vi var rädda att 
slå kullerbytta, men trapets och 
150 kg på läskrovet gav tillräcklig 
stabilitet. Fartupplevelsen var 
enorm, men det kändes lite sno-
pet att toppfarten på GPS:en bara 
var 17 knop. För att segla snabb-
are krävs nog lättare seglare som 
hänger i trapetsen.

På kryss var farten uppe i 12 
knop. Höjden är inte lika bra som 
på en enskrovsjolle, men totalt 
sett är upplevelsen riktigt bra.

Katamaranen är känslig för 
vikt. Farten med en man och 
endast fock blev lika hög eller till 
och med högre än med två perso-
ner och gennaker. Det finns plats 
för fem personer ombord, men 
till priset av sämre fart.

RS CAT 16 är en genomtänkt pro-
dukt. Båten är enkel att rigga, 
den saknar köl men har en skrov-
form som hindrar avdrift. Rodren 
är geniala och roderbladen kan 
lyftas och låsas med rorkulten. 
Gennakern ligger i en strumpa 
för enkel hantering. Riggen från 
Seldén består av en vingmast av 
aluminium. På toppen av masten 
finns en flottör som hindrar båten 
att slå runt. Storseglet har ingen 
bom, men seglet kan justeras 
efter vindvinkeln. ✪

Längd: 4,7 m
Bredd: 2,35 m
Skrovvikt: 94 kg
Seglande vikt: 140 kg
Storsegel: 9,98 m2
Gennaker: 12,82 m2
Pris: 106 000 kr
Info: www.rssailing.se

RS CAT 16

RS Cat 16 går snabbt i vattnet men inte så högt på kryss. 

Katamaranen är seglingsklar inom några minuter. Skrovformen och rodren 
gör sjösättningen enkel.

Stabiliteten är en utmaning för en person. Med trapets går det att hantera.

Enklare, säkrare och bekvämare båtliv

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

Kontakta oss: info@benns.se - 010 722 20 90

#bennsmast

Priser märkta med N är våra nettopriser. Nettopriserna är våra mest pressade ordinarie priser. Varor märkta med D är våra dagspriser. 
Det är, den 1 januari 2020, våra dagsaktuella kampanjpriser. På netto- och dagspriser utgår ingen rabatt, om inget annat uppges. 

WKan ej kombineras med andra erbjudanden. 

Sunbeam solcellspanel
SUNBEAMsystems solpaneler med litet yttermått tack vare solceller med 
världsrekord i effektivitet! Specialiserade modeller med unik design och 

funktionalitet för användare med höga krav.

21 W 1395:-  1490:- N Artnr. 980740
37 W 1695:-  1890:- N Artnr. 971013
55 W 2495:-  2690:- N Artnr. 971020
78 W 3195:-  3490:- N Artnr. 971021
111 W 4395:-  4690:- N Artnr. 971018

Regulator
10 A regulator med MPPT-teknik. 
Ökar laddningen med 10-30%. 
För AGM-, bly- och gelbatterier.  

Artnr. 06770

795:-
Ord 995:-

Lithiumbatteri
100 Ah litiumbatteri utan bekymmer! 
100% Plug-and-Play med befintligt

system. 100 Ah.

Artnr. 980686

100 Ah

16990:-
Ord 18990:- N

Elvinschar 12V
EVO electric självskotande vinschar aktiveras genom en knapptryckning. 

Tyst drift. Kan ställas om till manuell. Lätt att installera. Levereras komplett 
med vinsch, växelhus, motor, styrenhet/kontaktor, säkring och strömbrytare. 

40 AEST  19995:-     30995:- Artnr. 990184

40 CEST  21995:-     33290:- Artnr. 990182

45 AEST  21995:-     33990:- Artnr. 990188

45 CEST 23995:-     36995:- Artnr. 990186

Perth seglarsko
Vår mest sålda seglarsko!

Klassisk modell i mörkbrunt skinn. 

1395:-
Ord 1495:-

 BR2 Offshore
2-lagers vattentätt tyg, tejpade sömmar. 
Hög krage och UV-gul huva. Formsydda 

ärmar för ökad rörelsefrihet.
Jacka

2895:-
Ord 3495:-

DAM & HERR

FINNS I FLER FÄRGER

STORSÄLJARE

40 AEST  
40 CEST  
45 AEST  
45 CEST 
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