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NYHETSSIDOR 

Specialsidor med  
nya produkter  
för båtlivet 2021

Vårens hetaste nyheter
VÅREN ÄR NORMALT sett den 
viktigaste tiden för båttillverkarna 
att visa sina nyheter. Båtmässor-

na är vanligtvis de viktigaste arenorna, men 
i år blir det annorlunda.

Alla inomhusbåtmässor både i Sve-
rige och övriga Europa har ställts in. 
Det enda ljuset i mässmörkret är 
Eriksberg Boat Show i Göteborg, 
som är planerad till 16–18 april.

I Båtlivs vårnummer kommer 
vi att ha fokus på att visa de 
intressanta båt- och till- 

behörsnyheter som är på gång. Det 
gäller både segel- och motorbåtar 
med start i det här numret.

Trenderna för båtar håller i sig. 
Det betyder allt fler motor-

båtar för dagsturer och 
en dominans för båtar 
med utombordare. I 
takt med att allt fler 
människor skaffar båt 
är det också allt fler 

som vill ha över-
nattningsbara båtar. 

Marknaden för mindre kabinbåtar växer därför 
också när båttillverkarna presenterar allt mer 
mångsidiga båtar.

Segelbåtar i alla storlekar är alltid intres-
santa. Förutom stora och dyra båtar med 
spännande teknik finns det gott om jollar 
och mindre, övernattningsbara segelbåtar. 
Nyheterna är dock inte lika många som för 
motorbåtsintresserade.

Intresset för elbåtar är starkt och det är en 
del av båtlivet som kommer att växa. 
Lars-Åke Redéen
Chefredaktör



info@ockelboboats.se • www.ockelboboats.se

BÅTARNA FRÅN OCKELBO är befriande raka. 
Båtar där trygg körglädje, stryktålighet och 
smarta detaljer samverkar för ett enklare och 
roligare båtliv. Allt tar sin början i den egna 
produktionen där varje båt byggs i jigg och 
svetsas helt och hållet för hand. På så vis sä-
kerställs ett perfekt och rakt resultat, utan de 
spänningar som annars kan uppstå i skrovet. 
Detta gäller inte bara båtens strukturdelar 
utan även alla detaljer på båten. Utgångs-
punkten är att ge dig alla möjligheter till ett 
glädjerikt båtliv under många, många år. 

Ett gott exempel på allt detta är hyttbåten 
Ockelbo B21. Med en ombonad kabin som gör 
sitt för att sätta lite guldkant på en båtsäsong 
som gärna får bli lite längre än annars. Välj till 

värmare och andra smarta detaljer som för-
vandlar regn, snö och rusk till en extra krydda 
i vardagen snarare än ett hinder på resan. 
Njut av valfrihet med en öppen akterspegel, 
slappna av och umgås runt bordet i aktern 
och känn skillnaden när vågorna går höga. 
Med möjlighet att installera stötdämpare 
från Öhlins Racing blir varje färd till ett nöje. 

Med plats för upp till sex passagerare om-
bord och en hel skärgård av möjligheter på 
horisonten så erbjuder Ockelbo B21 en skön 
blandning av trevliga lösningar i ett riktigt 
bra skrov. En mix som uppskattas av alla 
ombord. Allt för att du bara ska kunna ägna 
dig åt det allra viktigaste, att luta dig tillbaka 
och njuta av resan. 

Känsla och förnuft med Ockelbo 

info@navinordic.com • www.navinordic.com

NAVINORDIC LANSERAR NU Quick’s nya 
steglösa bogpropellerpaket för båtar upp  
till 15 meter. 

Den steglösa regleringen utgörs av en 
joystick med HOLD-funktion och en effekt-
kontrollbox som portionerar ut effekten  
till bogpropellern.

Det är många som upptäckt nyttan  
med bogpropeller, inte minst i trånga eller 
blåsiga hamnar.

En konventionell bogpropeller fungerar 
enligt principen ”allt eller inget” vilket kan 
vara ett problem i en del situationer då det 
bara behövs en mindre del av den fulla kraf-
ten i bogpropellern. Den kan då helt enkelt 
upplevas som onödigt stark och bullrig.

Med Quick steglösa bogpropellrar har an-
vändaren full kontroll över kraften vilket ger 

en mjuk och kontrollerad användning samt 
dessutom tystare gång på köpet. 

Med HOLD-funktionen kan man också 
t.ex. låta bogpropellern ligga och hålla båten 
på plats mot bryggan med exakt den kraft 
som behövs.

Den steglösa regleringen finns som 
kompletta paket i 9 olika storlekar med 
bogpropeller, joystick med HOLD-funktion, 
effektkontrollbox och säkring med säkrings-
hållare. Pris från 19 495:-

Det går naturligtvis också att köpa joy-
stick med Hold-funktion och effektkontroll-
box separat i det fall man vill uppgradera sin 
befintliga Quick bogpropeller. Bogpropellerns 
strömförsörjning kopplas via effektkon-
trollboxen och den gamla manöverpanelen 
ersätts med den nya joysticken.

Kontrollera kraften - Steglös bogpropeller
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FÖR SÄSONGEN 2021 får Cross-serien ett 
nytt, imponerande och rymligt flaggskepp 
– Cross 75 BR. Det hållbara och stryktåliga 
aluminiumskrovet tillsammans med det 
moderna och snygga glasfiberdäcket gör att 
upp till nio personer kan njuta av båtlivet på 
ett bekvämt, stilfullt och säkert sätt.

 Den stora sittbrunnen i aktern bjuder in 
till att njuta av soliga sommardagar på sjön. 
Den höga vindrutan ger ett utmärkt skydd 
mot vind och stänk. Den aktre sittbrunnen 
har en stor U-soffa, och som extrautrustning 
kan du välja till ett bord och en solbädd. Det 
finns också gott om utrymme i fören och 
möjlighet att välja till en solbädd även där.

”De öppna ytorna i Cross 75 BR är 
generöst dimensionerade. Det praktiska 
kapellgaraget och de stora badplattformarna 
gör att det är enkelt att gå ombord på båten 
och även njuta av bad och vattensport. De 
välgenomtänkt designade instegen är både 
stilrena och säkra,” säger Johan Finnberg, 
Marknadschef för Cross.

Infotainmentsystemet Q har en bred pek-
skärm, med dubbla vyer som kan anpassas 
för att visa det du önskar. Som exempel kan 
du välja att titta på elektroniska sjökort på 
den ena vyn och samtidigt se motorinstru-
menten på den andra.

Med Q wide kommer också Digital Swit-
ching, en fjärrstyrningsfunktion som du kan 
använda för att fjärrstyra exempelvis däcks-
belysningen och lanternorna på båten. Du 
kan också fjärrstyra värmaren och kylskåpet 
om du har gjort de tillvalen. 

Cross Q är ett nytt infotainmentsystem 
som introducerades som standardutrust-
ning på alla Cross-båtar från 2020. Systemet 

Nya Cross 75 BR 
– Imponerande och rymlig

web: https://cross.boats/sv
e-mail: johan.finnberg@cross.boats

har en stor och användarvänlig pekskärm 
för elektroniska sjökort, en inbyggd dator 
och ett entertainmentsystem på ett och 
samma ställe. 

Cross Q inkluderar internetuppkopp-
ling, Navionics elektroniska sjökort, 
Yamaha Engine Interface, lokal väderin-
formation och en WiFi- hotspot som kan 
användas för att dela Cross Q’s inter-
netuppkoppling med andra enheter. 

Standardutrustningen på Cross 75 BR 
inkluderar Cross Q wide Infotainment Dis-
play, stereo, trimplan med en LED-skärm 
och joystick, samt vindrutetorkare.

Cross 75 BR kommer med ett nytt 

halkfritt softdeck. Alternativt går det att 
istället få en aluminiumdurk. Annan ex-
trautrustning: ett förstklassigt ljudsystem, 
bogpropeller, ankarvinsch, kylskåp och en 
fjärrkontroll som du kan använda för att 
styra bogpropellern och ankarvinschen.  

Cross 75 BR har också gott om stuvut-
rymmen. Den stora, fasta bränsletanken på 
300 liter gör att du kan köra långa sträckor 
utan att behöva stanna för att tanka.

Båten går utmärkt i sjön. Den rekom-
menderade motorstorleken ligger på 
mellan 225–300 hk, och topphastigheten 
med en Yamahamotor på 300 hk är cirka 
48 knop.
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info@kgkmotor.se • www.askeladden.no

ASKELADDEN LANSERAR EN ny stor dags-
turs- och weekendcruiser som är anpassad 
till den nordiska marknaden

C80 Cruiser är en weekendbåt med extra 
boendekomfort, men med en design som 
ändå fokuserar på att optimera de aktiviteter 
som förknippas med dagstursbåten!

Cockpiten är själva hjärtat i en stor, 
funktionell och genomtänkt dagsturs- och 
weekendbåt!

C80 Cruiser har en cockpit med samma 
layout och storlek som sin storasyster C83 
Cruiser, som huvudsakligen är anpassad till 
turbåtssegmentet av Day Cruiser-marknaden.

Cockpiten är stor, flexibel och funktionell 
och inrymmer både solsäng och en sun 
lounger vänd mot badplattformen!

Under däck är det gott om plats och bra 
boendekomfort för dags- och weekendturer. 
C80 Cruiser erbjuder fyra sovplatser och ett 
stort och rymligt toalettutrymme under däck.

Du bestämmer själv om du främst vill 
utrusta båten för dagsturer eller lägga till 
utrustning för weekendturer!

Askeladden bygger vidare på sitt 
framgångsrika koncept med ett optimerat 
tvåstegsskrov, integrerat motorfäste och 
djup V-botten.

Körglädje, sportiga egenskaper och 
komfort har prioriterats i våra dagsturs- och 
weekendbåtar. Denna typ av tvåstegsskrov 

Askeladden C80 Cruiser – Stor Weekend Cruiser

med integrerat motorfäste eliminerar mer-
parten av planingströskeln, minskar behovet 
av motorkraft, ökar toppfarten och förbättrar 
bränsleekonomin. 

 ”C80 Cruiser är en optimal dagsturs- och 
weekendbåt för hela familjen” säger VD 
Henrik J. Askvik

 

info@anytec.se • www.anytec.se

EN VASSARE, RÅARE generation svenska alu-
miniumbåtar satte snabbt tonen i skärgården 
under 2000-talets början. Med helsvetsade 
konstruktioner och fartresurser utöver det 
vanliga kom den svenska båtflottan att för-
ändras för alltid. 

Bland de främsta representanterna för 
denna nya era är Anytec 750 SPD och båtarna 
i Anytecs 622-serie. Modeller som fortfarande 
ligger många nära hjärtat. 

Inför båtsäsongen 2021 lanserar Anytec nu 
Classic-versioner av båda dessa uppskattade 
och beprövade modeller. Classic innebär en 
kombination av fulländad design, beprövad 
funktionalitet och inte minst att konstruktion 
och tillverkning baseras på många års praktisk 
erfarenhet av modelltypen. 

De omtyckta skroven är oförändrade, sam-

tidigt finns det mycket annat som uppdate-
rats. Med den senaste navigationstekniken 
från Simrad och möjlighet till stolsdämpare 
från Öhlins Racing blir färden i skärgården 
en både snabbare och mer komfortabel 
upplevelse i alla väder. 

• En Classic-modell innebär att du får den 
allra bästa versionen av båten där varenda 
detalj trimmats in till perfektion, berättar 
Jonas Vedin, VD för Anytec Sweden.

Sedan lanseringen har båtarna varit trog-
na arbetshästar i skärgården för alla möjliga 
användningsområden. Snabba transporter 
av turister på späckhuggarsafaris i Norge, 
rolig körning i kustnära områden och ett 
fördäck med gott om plats för både packning 
och material. Kort sagt, här finns alla möjlig-
heter till ett bekymmersfritt och lite roligare 

Anytec lanserar Classic-series: 
750 SPD, 622 SPD och 622 SP är tillbaka 

båtliv för både fritidsanvändare och proffs. 
Försäljningen av modellerna i Classic-se-
ries är i full gång och de första båtarna har 
redan landat hos återförsäljarna.
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TÄNK DIG ATT du lämnar staden i trettio-
fem knop, och det enda du hör är vinden 
och vågornas brus. Med en räckvidd på 100 
sjömil erbjuder X Shore Eelex 8000 en helt 
ny möjlighet att uppleva skärgården på el.

X Shore Eelex 8000 är något mer än 
bara en båt. Det rör sig om ett stycke 
flytande svensk högteknologi där varje 
detalj är utvecklad för att skapa minimal 
påverkan på miljön, såväl i skärgården som 
på andra delar av jorden. 

Du får en båt som är uppkopplad och 
ständigt uppdaterad med den senaste 

The power of silence

info@xshore.com • xshore.com

mjukvaran. Skärmen avspeglar om-
givningen in i minsta detalj och ger dig 
all information du behöver för en trygg 
och säker färd på sjön. Laddningen 
sköter du enkelt varhelst det finns ett 
eluttag.

X Shore Eelex kan anpassas helt 
efter dina behov tack vare ett flexibelt 
modulsystem och en mängd olika 
tillval. Vi erbjuder också goda finan-
sieringsmöjligheter genom ett unikt 
samarbete med Ecster, ett helägt 
dotterbolag till Handelsbanken.  

Välkommen in på vår hemsida för att 
läsa mer och boka tid för en provtur.  

FAKTA X Shore Eelex 8000
Längd: 8 meter
Bredd: 2,56 meter
Räckvidd: upp till 100 distans,  
35 vid marschfart
Maxfart: 35 knop
Marschfart: 24 knop 
Batterier: 2st 60 kWh
Driftkostnad: en bråkdel av den för en 
motsvarande bensin- eller dieseldriven båt
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