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EFTER SUCCÉN MED SR52 
Blackbird har Windy 
Boats sjösatt ett flagg-

skepp på drygt 18 m. Windy SLR 
60 sätter även en ny standard för 
superyachtstenders.

SLR 60 har tagits fram i sam-
arbete med designern Malcolm 
McKeon. Grunden fanns i en 
modell på 44 fot och SR52 Black-
bird, där den senare har sålts i 
ett 30-tal exemplar bland annat 
till superyachter. Båtarna byggs i 
Västervik på varvet där Storebro 
Royal Cruiser byggdes. 

DET FAKTUM ATT ägare av super-
yachts köper Windy är ett fint 
kvitto. Deras krav är extremt 
höga och finishen i alla detaljer 
mycket högre än de flesta är vana 

vid. Det återspeglas även i priset, 
60-fotaren kostar 33 Mkr.

Det första exemplaret är 
byggt som följebåt till en större 
seglande yacht på 85 m. Använd-
ningsområdet är därmed inter-
nationell miljö och många olika 
dagsutflykter.

BÅTEN HAR ENORMA däcksutrym-
men med plats för ett 15-tal per-
soner på däck i olika sittgrupper. 
De som vill solbada har också 
gott om plats, både i fören och 
aktern. Boutrymmena är för- 
delade på för- och midkabin. 
Under däck finns även toalett 
med dusch. Akter om förarplatsen 
(centrerad) finns en bred bänk 
med pentry, grill och kylskåp.

Akter om passagerarsofforna 

finns ett stort soldäck, som även 
är locktill motorbrunnen. Där-
under sitter tre Volvo Penta IPS 
650 à 480 hk. Sammankopplade 
till en enhet som även kan styras 
med joystick ger det imponeran-
de prestanda till denna luxuösa 
tender. Över 40 knop i toppfart 
även med ett dussin personer 
ombord och en acceleration som 
känns rejält även om man trycker 
gasen i botten vid en marschfart 
på 30 knop.

BÅTLIV KÖRDE BÅTEN under en 
testrunda utanför Västervik. 
Hanteringen är lugn och trygg. 
Hög motoreffekt, massor av 
vridmoment och joystick gör att 
upplevelsen blir i högsta klass 
utan dramatik.

Det första exemplaret av  
Windy SLR 60 har redan sin 
framtid som superyachttender 
klar. Båt nummer två är under 
byggnad och ytterligare ett par 
exemplar lär vara på gång. ✪

Windy SLR 60
Längd: 18,15 m
Bredd: 4,53 m
Djup: 1,29 m
Vikt: 16 000 kg
Motorer: 3xVolvo Penta IPS 650
Toppfart: 43 knop
Marschfart: 25–30 knop
Kojer: 4
Räckvidd: 850 Nm vid 25 knop
Design: Malcolm McKeon
Info: www.windyboats.com

PROVAR

Tel: 08 - 731 67 50

E-post: crom@crommarine.com

Ersättningsdelar av

Crom Marine AB
Båtsmansvägen 16
181 41 LIDINGÖ

högsta kvalitet

Crom Marine

Windy Boats i Västervik bygger tenderbåtar i internationell toppklass. Företagets nya 
Windy SLR 60 premiärvisades i oktober. Text: Lars-Åke Redéen
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