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NYHETER • BÅTLIV • PRYLAR

DET NYA FINLÄNDSKA båt-
märket Quarken lanseras i 
en het grupp motorbåtar. 

Första modellen är på 27 fot, en båt 
som lanseras både som Open och 
med T-Top. Linjerna känns igen från 
bland andra Nimbus och Axopar. Lös-
ningen med en sportig båt och stora 
ytor samt en design med walk around 
tilltalar dagens båtköpare och är både 
snygg och funktionell.

Bakom Quarken står bland andra 
en av grundarna till företaget som 
producerar Grandezza och Finnmas-
ter. Den första båtmodellen på 27 fot 
fördelas på tre modeller; Open, en 
T-Top med ett stabilt tak i glasfiber 
och en Cabin-modell som är på gång. 
27-fotarna är bara början på en serie 
som kommer att utökas med modeller 
på 33 respektive 40 fot med olika 
däckslayouter och andra alternativ.

Utvecklingen och produktionen av 
de nya båtarna är i full gång. Quarken 
27 skulle ha haft världspremiär på 
Düsseldorf BOOT i januari i år, men 

APPEN BOATINGS.SE SOM vi skrev 
om i förra numret är ingen app 
som man laddar ner i telefonen. 
Däremot är det en dynamisk app 
eller hemsida som fungerar lika bra 
i både dator och telefon, oberoen-
de av plattform.

https://boatings.se/

TORQEEDO ÖPPNAR ETT eget 
försäljningsbolag i Sverige.

– Sverige är världsledande när 
det kommer till elektrifiering av 
transporter på land och på sjön, 
med stöd från både regering och 
befolkning kring klimatvänliga 
initiativ. Antalet elbilar på svenska 
gator ökade trefaldigt mellan 
2018 och 2020 och vi förväntar 
oss en liknande tillväxt när det 
kommer till elbåtar, berättar  
Tommi Salonen, Torqeedos ställ-
företrädande försäljningschef.

Torqeedo tar  
över i Sverige

Adress till app  
för båtfolk Quarken med Yamaha

Fakta Quarken 27 Open
Längd: 8,35 m
Bredd:           2,59 m
Vikt:                 2 350 kg
Motor:          300 hk
Toppfart:  45 knop
Pris:                från  1 630 000 (inkl. Yamaha F300)

Info:                www.quarken.com

lanseras hos återförsäljare i vår. I 
Stockholm är det Yamahacenter med 
anläggningar i Haninge och Danderyd 
som visar båten och på Västkusten 
Rodins Marin i Uddevalla.

Alla Quarken-båtar kommer att 
utrustas med Yamahas senaste 
motormodeller.

Capelli.se

Adrenalin, design, lyx och 
kvalitet - Allt i ett. 

Capelli är det självklara valet för 
ett enkelt och fullspäckat båtliv.

Designad för äventyr
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Par-Max & HotShot

Par-Max - Effektiva, tysta och pålitliga pentrypumpar. Finns i sex olika modeller 
från 7,6 l/min till 23 l/min, med inbyggd överströmmningsmodul för jämnare flöde. 

HotShot - Spolpumpar med högt tryck för renhållning av däck. 
Finns i fyra olika modeller från 11 l/min till 23 l/min med tryck från 3,4bar till 4,8bar.

NY SERIE PENTRY- 
OCH SPOLPUMPAR

Läs mer på comstedt.se

Par-Max & HotShot

Par-Max - Effektiva, tysta och pålitliga pentrypumpar. Finns i sex olika modeller 
från 7,6 l/min till 23 l/min, med inbyggd överströmmningsmodul för jämnare flöde. 

HotShot - Spolpumpar med högt tryck för renhållning av däck. 
Finns i fyra olika modeller från 11 l/min till 23 l/min med tryck från 3,4bar till 4,8bar.

NY SERIE PENTRY- 
OCH SPOLPUMPAR

Läs mer på comstedt.se

världens största båttillverkare är så 
nöjda med det samarbete vi har att 
de ger oss förtroendet att ha hand 
om hela deras modellprogram. Det är 
ett fantastiskt kvitto på det arbete vi 
gör, säger Mattias Kennebäck, vd och 
grundare, Yachtsale Sweden AB.

www.yachtsale.se

BUSTER UPPDATERAR SITT modell-
program med en ny kabinbåt. Det 
senaste tillskottet är Buster Magnum 
Cabin, en praktisk båt för upp till  
åtta personer.

Skrovet på den nya modellen är 
drygt 7,5 m långt och gjort av alumi-
nium medan däcket och kabinen är 
gjorda av glasfiber. Vindrutorna ger 
fri sikt åt alla håll och skapar känslan 
av att du sitter i en öppen båt med 
kabinens fördelar och bekvämligheter.

Topphastigheten är cirka 45 
knop. Vid marschfart på 25–30 knop 
ligger bränsleförbrukningen med en 

Ny Buster Magnum Cabin

Fakta Buster Magnum Cabin 2022
Längd: 7,58 m
Bredd:            2,55 m
Vikt:               1 650 kg
Personer:       8
Motor:  225–300 hk
Toppfart:        ca 45 knop
Info:               www.busterboats.se

Yamaha F300 på ungefär 1,3 lit/Nm. 
Motoralternativen är Yamaha F225 
och Yamaha F300. 

Skrovkonstruktionen på Magnum 
Cabin är baserad på skrovet från 
Buster SuperMagnum.

MERCURY MARINE HAR 
presenterat sin första 
elutombordare. Det nya 
Avator-konceptet med 
eldrivna utombordare 
representerar Mercurys 
nästa steg inom marin 
innovation. Koncep-
tet med elektriska 
utombordare visas 
upp i samband 
med Miami 
International 
Boat Show 2022 för att 
lanseras senare under 2022  
och 2023.

Avator främjar Mercurys en-
gagemang för hållbarhet genom 

Elektriska utombordare från Mercury
att erbjuda möjligheten att köra båt 

utan utsläpp. Mercury har också 
fokuserat på att med hjälp av 
elektrifieringen göra båtlivet 
ännu mer tillgängligt för ännu 
fler båtägare, med funktioner 
som utbytbara batterier och 
förbättrad bärbarhet.

– Mercury har branschens 
starkaste och mest robusta 

teknik- och designteam, som 
formar en ny kraft för marin 
tillämpning som expanderar 

varumärket till nya använd-
ningsområden, säger Tim 

Reid, Mercury Marines  
vice vd för produktutveck-

ling- och teknik.

YACHTSALE HAR TAGIT över den 
svenska försäljningen av Beneteaus 
utombordarprogram. Företaget 
är därmed generalagent för hela 
Beneteaus modellprogram, inklu-
sive segelbåtarna, på den svenska 
marknaden.

– Vi är otroligt stolta att en av 

Exklusiv återförsäljare av Beneteau

Par-Max & HotShot

Par-Max - Effektiva, tysta och pålitliga pentrypumpar. Finns i sex olika modeller 
från 7,6 l/min till 23 l/min, med inbyggd överströmmningsmodul för jämnare flöde. 

HotShot - Spolpumpar med högt tryck för renhållning av däck. 
Finns i fyra olika modeller från 11 l/min till 23 l/min med tryck från 3,4bar till 4,8bar.

NY SERIE PENTRY- 
OCH SPOLPUMPAR

Läs mer på comstedt.se

Par-Max & HotShot

Par-Max - Effektiva, tysta och pålitliga pentrypumpar. Finns i sex olika modeller 
från 7,6 l/min till 23 l/min, med inbyggd överströmmningsmodul för jämnare flöde. 

HotShot - Spolpumpar med högt tryck för renhållning av däck. 
Finns i fyra olika modeller från 11 l/min till 23 l/min med tryck från 3,4bar till 4,8bar.

NY SERIE PENTRY- 
OCH SPOLPUMPAR

Läs mer på comstedt.se

http://www.yachtsale.se
http://www.busterboats.se


WWW.BATLIV.SE           BÅTLIV 1/202216

Signaler

BELLA VISAR EN ny minsta modell i 
sin serie med Falcon aluminium- 
båtar. Falcon BRs 4 (back seat) är en 
helt ny medlem i Falcon-familjen. 
Den har dubbelkonsol och förarplats 
på styrbord sida. Utgångspunkten 
var att göra en båt som passar för 
många olika ändamål; för fritidsfiske, 
vattensporter, transport, stug- och 
dagsturer. Förutom detta skulle den 
vara lättdriven och smidig med rimlig 
motorkraft samt gå att transportera 
med en bromslös släpvagn.

Bella Boats eget team svarar för 

NORSKA EVOY INTRODUCERAR en 
helt ny eldriven utombordsmotor på 
motsvarande 120 hk, kallad Breeze. Den 
finns i både inom- och utombordarver-
sion med toppeffekten 185 hk.

Enligt tillverkaren är den avsedd för 
att användas som inombordare, ut-
ombordare, kopplad till drev, vattenjet 
eller fast axel. Den ska också passa 
till långsamtgående deplacementbå-
tar och segelbåtar. Breeze bygger på 
teknologi med 400 V och levereras som 
en komplett Plug-and-Play lösning. 
Motorn är, som vanligt med elmotorer, 
mycket tyst och har ett extremt högt 
vridmoment. Inombordaren väger en-
dast 90 kg och utombordaren 190 kg.

www.evoy.no

Ny minsting från Bella Boats

Fakta Falcon BRs 4
Längd:            4,80 m
Bredd:            1,98 m
Vikt:               460 kg + motor
Personer:       5
Motor:           60 hk
Toppfart:        31 knop
Info:               www.bellaboats.fi

modellens design och produktut-
veckling. Teamet har decennier av 
erfarenhet av båtar i olika storlekar 
och varumärken.

Elutombordare på 120 hk

GARMIN BOAT SWITCH är en digital 
switching-lösning som sömlöst 
integreras med Garmin ECHOMAP 
och GPSMAP för enklare styrning 
och kontroll av funktioner ombord. 
Garmin Boat Switch har tagits fram 
av svenska EmpirBus (ägt av Garmin) 
och ersätter behovet av traditionella 
system av traditionella brytare och 
säkringar. Det erbjuder båtägare ett 
sätt att digitalt hantera ett flertal 
elektroniska funktioner för upp till 20 
kretsar via Garmin sjökortsplottrar.

Systemet hanterar upp till 20 
kretsar och sju signalingångar så att 
du kan dimma, släcka eller tända 
belysning, använda signalhornet och 
styra vattenpumpar med en inbyggd 
timer. Det är också möjligt att över-
vaka batterispänning, länspumpens 

Digital kontroll

funktion och ännu mer. Få viktig 
information om bränsle, färskvatten, 
gråvatten, svartvatten och betestank 
med en inbyggd detektering och 
kalibrering av tankmätare som kan 
anpassas till tankens storlek. Garmin 
Boat Switch har inbyggda mätare för 
upp till fyra tankar.

Tack vare anslutningskablar på 
45 cm och färgkodade kanalkablar 
behövs inte några ytterligare kompo-
nenter. Pris 11 799 kronor.

www.garmin.se

TEXTILTILLVERKAREN Sunbrella 
förser många av världens varv med 
exklusiva tyger och andra material. 
Ett exempel är denna Lagoon 55, som 
har försetts med olika textillösningar 
i pastellfärger. Materialen kan använ-
das både ute och inne i båtar.

Det material som används i 

Moderna textilier i många färger
55-fotaren kallas ”Serenity” och finns 
i olika färger och strukturer. Det vävs 
i akryl och är mycket hållbart och 
motståndskraftigt mot olika fläckar 
med mera.

Textilierna finns även för gör- 
det-själv.

www.sunbrella.com LightHouse Charts ger ett nytt perspektiv för marin 
navigering. LightHouse Charts är skapade från o�  ciella 
hydrografi ska kartkällor, ger maximal läsbarhet, naturlig 
navigering och överlägsen kvalitet. Prenumerera 
på LightHouse Charts Premium för att få tillgång till 
kontinuerliga sjökortsuppdateringar, ett utökat bibliotek av 
intressepunkter (POI) och uppdaterade satellitbilder för en 
e� ektiv marin navigering.

EXPLORE 
WITHOUT 

LIMITS
NEW LIGHTHOUSE CHARTS

22-0104-MAR LH Charts Batliv Sweden 210 x 297.indd   122-0104-MAR LH Charts Batliv Sweden 210 x 297.indd   1 09/02/2022   08:0009/02/2022   08:00

                      Dockmate Sweden AB                              medlem i SweBoat

Med Dockmate fjärrkontroll kan du stå var du
vill på båten och enkelt manövrera med hög precision.
Lägg till med full kontroll i en naturhamn, 
vid en brygga eller båtplats.

Moduluppbyggt system som kan anpassas till
de flesta elektroniska motorreglage.
Dockmate integrerar motorer, bog och 
akterpropellrar för enkel manöver via joystick.
Dockmate säljs alltid installerat och klart
inklusive 3 -års garanti från tillverkaren i Belgien..

Läs mer på vår hemsida www.dockmate.se 
Maila oss för mer info och offert info@dockmate.se

http://www.bellaboats.fi
http://www.evoy.no
http://www.garmin.se
http://www.sunbrella.com
http://www.dockmate.se
mailto:info@dockmate.se
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Båtcoachen Maria Lannér är krönikör med rätt att tycka till. 
För mer information: www.neptunia.se

EFTER EN LÅNG coronavinter verkar det bli en båtsäsong i år också! Fast vän-
ta, nu kan man resa utomlands och göra en massa annat skoj. Dessutom har 
diesel och bensin blivit så dyrt. Hur ska vi göra i år? Ska vi behålla vårt båtliv, 
eller är det dags att sälja båten? Eller både och?

Jag har under drygt 15 år som motorbåtsägare många gånger svurit över 
hur min båt har en förmåga att skapa stora hål i min plånbok. Samtidigt har 
äventyret, välbefinnandet och det sociala umgänget alltid i slutändan vägt 
upp dessa kostnader. Dessutom har jag genom åren lärt mig hur jag faktiskt 
kan äga en motorbåt, ha ett underbart båtliv, utan att behöva vara ekono-
miskt oberoende. Om du är en av dom som står i valet och kvalet vill jag dela 
med mig av några tips så att du kan både äta kakan och ha den kvar:

1. BYT STOR MOT MINDRE
Ju större båt och fler installationer, desto mer arbete och kostnader. Fundera 
på vad i ditt båtliv du trivs bäst med. Se om du kan få ut det mesta genom 
att byta till en mindre båt. 

2. BYT SNABB MOT LÅNGSAM
Kraftig motor är dyrare i både inköp, drift och service. Fundera på hur viktigt 
det är att kunna köra snabbt. Kan det vara så att själva färden från ett ställe 
till ett annat kan vara en stor del av hela njutningen. Begagnade snipor är 
underskattade – eller skaffa en segelbåt. 

3. BYT TRANSPORTSTRÄCKOR MOT BRYGGSEGLING
När jag började mitt båtliv kändes det som att ”bryggsegling” nästan var 
ett skällsord. Det utvecklades till en gigantisk frustration varje gång jag på 
grund av tekniska problem ofrivilligt fastnade vid olika bryggor. Idag tycker 
jag det är fantastiskt. Kanske inte att ofrivilligt fastna någonstans, men att 
medvetet planera min båtsommar så att jag stannar på olika platser under 
flera dagar, ibland veckor. Hur viktigt är det för dig att köra långt? Finns det 
mysiga ställen att upptäcka i din närhet? Om transportsträckan är lång 
kanske det går att byta hamnplats?

4. BYT TILL EN IDEELL BÅTKLUBB
Sverige har ett unikt båtliv genom våra ideella båtklubbar som gör det möjligt 
för alla samhällsklasser att ha ett båtliv. Priset för ett medlemskap brukar 
vara en bråkdel av marinornas. I utbyte förväntas att du som medlem är aktiv 
i klubben, vilket i sin tur ger en social tillhörighet som också blir en positiv del 
av ditt båtliv. Dessutom brukar klubbkamraterna vara mycket hjälpsamma 
med att lösa knepiga problem. Om det är långa köer, ansök till flera klubbar 
och var enträgen!

5. BYT EGEN TID MOT ANDRAS TID, ELLER TVÄRTOM
Det här kan vara lite av ett vågspel. För att hålla kostnader nere har jag ibland 
valt ”hemmafix” med tips från forum på internet. 
Ibland har det blivit bra, men ibland har det  
slutat i katastrof. Professionell service på 
motor och drev brukar löna sig i längden,  
även för andra typer av installationer. Om  
du är noggrann, gör en grundlig sökning på 
nätet och är öppen för källkritik så går det 
att få mycket tips från olika båtforum. Har 
du dessutom hjälp av en marinteknisk coach 
som du kan bolla saker med lite då och då,  
så brukar det bli ett bra slutresultat.

Maria Lannér
Maria.Lanner@batliv.se

Äta kakan och ha den kvar!

KRÖNIKA – TIPS FRÅN COACHEN

NYA YAMARIN 67 DC har plats för 
upp till åtta personer. Båten följer 
designspråket som introducerades i 
modellerna 88 DC, 63 DC, 63 BR och 
60 DC. Den här nya modellen ersätter 
65 DC och 68 DC, som nu slutat att 
tillverkas.

Yamarin 67 DC rymmer åtta perso-
ner och fyller platsen i den populära 
storleksklassen mellan 63 DC och de 
större 88 DC-modellerna. Den har 
svart grafik, stora tonade skrovfönster 
och en svart ram runt vindrutorna. 
Maxhastigheten med en Yamaha 250 
hk är 46 knop.

I sittbrunnen finns en skön U-soffa 
i aktern och förarplatsens dubbelsäte 

RAYMARINE YACHTSENSE ECOSYSTEM 
är en ny lösning för övervakning om-
bord och på distans som ger kontroll 
över båtens Raymarineutrustning och 
system från mobila enheter.

Grunden för systemet är Ray-
marines nya mobilapp, som ger en 
integrering ombord och från land. 
Systemet aktiveras av den nya marina 
mobilroutern YachtSense Link, som 
är en enhet utformad för att hålla 
båtägare anslutna via 4G/LTE-bred-
band och lokala WiFi-nätverk samt 
har sömlös integrering med Rayma-
rines enheter. Med Raymarine-appen 
och YachtSense Link kan båtägare 
fjärrövervaka system ombord, styra 
elektriska enheter och synkronisera 
med Raymarines navigationssystem 
under gång.

Fjärrövervakning och fjärrstyrning av båtens system
Appen för iOS- och Android- 

enheter är central för integrering 
med YachtSense Ecosystem och 
Axiom-displayerna. Med den kan 
båtägare enkelt ta med nya enheter 
ombord, konfigurera och ändra sin 
båtprofil samt säkerhetskopiera 
och överföra waypoints och andra 
data. Båtägaren kan också övervaka 
instrument och NMEA2000-sen-
sorer, ta emot aviseringar och visa 
motorns telemetri från sin telefon 
eller surfplatta. Raymarines mobilapp 
förvandlar mobilen till en Axiom- 
fjärrstation med alla funktioner, så 
att användaren kan streama och styra 
kartplottrar var som helst ombord.

Finns med flera olika sorters 
abonnemang.

www.raymarine.com/yachtsense

6,7 m daycruiser från Yamarin

Fakta Yamarin 67 DC:
Längd:            6,76 m
Bredd:            2,55 m
Vikt:               ca 1 480 kg
Personer:      8
Motor:  150–250 hk
Info:  www.yamarin.fi

har ett svängbart ryggstöd som 
kan vändas framåt. För längre 
turer kan man välja till tillbehörs- 
paketet Premium Edition, som 
bland annat innehåller kyllåda 
och pentry. Pentryt har ett tryck-
vattensystem (45 l) och en spis 
med en skyddande lucka.

mailto:Maria.Lanner@batliv.se
http://www.neptunia.se
http://www.yamarin.fi
http://www.raymarine.com/yachtsense
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OTTO BRANDT-KONCERNEN BLIR 
Finlands största båttillverkare efter 
förvärvet av Fenix Marin Oy. Med 
förvärvet kommer koncernens årliga 
produktion kommer att överstiga  
7 000 båtar, vilket även gör dem till 
störst i Nordeuropa i antal båtar.

Med förvärvet kompletterar Otto 
Brandt koncernen sin båttillverkning 
och förstärker sin båttillverknings-
strategi. Otto Brandts båtmärken 
Terhi, Silver och TG tillverkas i sex 

SIMRAD YACHTINGS SENASTE mult-
ifunktionsdisplay (MFD) – Simrad 
NSX –är det senaste 
inom utvecklingen av 
plottrar och ekolod 
för motorbåtsägare 
och en ny produkt 
i mellanklassen i 
Simrad-portföljen. 

Simrad NSX finns 
i skärmstorlekarna 7, 9 och 12 tum 
och är baserad på ett nytt operativ-
system som har skapats från grunden 
för att förbättra båtupplevelsen. 
NSX har ett innovativt och modernt 

UTTERNBÅTAR TILLVERKAS IDAG i 
Portugal och säljs som standard  
med bottenmålning, det gäller samt-
liga marknader. Den typ av Seajet 
bottenfärg som används på fabriken 
är dock inte godkänd av Kemikaliein-
spektionen i Sverige i några vatten.

Därför gäller det att se upp och 
avbeställa bottenmålning vid inköp 
av en ny Utternbåt. Det medför en 
mindre kostnad, men måste han-
teras via återförsäljaren i samband 
med båtköpet.

SKÄRGÅRDSMÄSSAN arrangeras i 
Wasahamnen i Stockholm 27–29 
maj. Det blir traditionell Veteran- 
båtsfestival med ett 100-tal  
veteranbåtar, prova-på-dykning  
och visning av dykmuseets sam- 
lingar, prova-på SUP-brädor och 
kajaker. Det blir musikuppträdanden 
och skärgårdsmat. 

Mässan har öppet fredag till  
söndag kl. 11-17. Det är fri entré.

www.skärgårdsmässan.se

Se upp med fabrikens 
bottenmålning!

Skärgårdsmässa

Otto Brandt blir störst

olika fabriker i Finland.
Fenix Marin som grundades 2004 

i Valkeakoski, är en legotillverkare av 
glasfiberbåtar. För närvarande tillver-
kas Yamarin, Yamarin Cross, Silver, 
Bella och Quarken båtar i fabriken. På 
bilden syns en Silver Shark BRX.

Ny generation sjökortsplottrar och ekolod
gränssnitt med en intuitiv pekskärm 
med klara vyer av sjökortsdetaljer 

med kraftfulla C-MAP-na-
vigationsfunktioner och 
kompatibilitet med ekolod, 
radar och autopilotsystem.

NSX är utformad med 
ett brett ekosystem som 
gör det möjligt för använ-
dare att utöka MFD-en-

heten med ytterligare funktionalitet, 
enklare integrationer och stöd för ett 
brett utbud av tredjepartsapplikatio-
ner. Pris från 12 890 kr.

www.simrad-yachting.com

PÅ BÅTRETUR.SE FÅR du hjälp att 
skrota din gamla uttjänta fritidsbåt 
på ett miljöbra sätt. HaV stöttar det 
nationella insamlingssystemet med  
3 Mkr för att få bort fler gamla båtar.
Bidraget är tidsbegränsat fram till 31 
december 2022.

Hur gör man om man har en båt 
man vill bli av med?

– Då ska man gå in på webb- 
sajten båtretur.se, säger Lisa Bredahl 
Nerdal. Där finns alla fakta om hur det 
hela fungerar. 

Stödet till skrotning är 3 000 kr per 
båt plus 5 kr för varje kg som båten 
väger (max 10 000 kr per båt). Det 
utbetalas inte kontant utan båtägaren 
får helt enkelt tjänsten subventio-
nerad upp till maxtaket. Transporten 
till återvinningscentralen betalas av 
båtägaren liksom eventuell sanering. 
Ett krav är också att båten ska vara 
minst 3 m lång och väga minst 200 kg. 
Maxlängd är 12 m och maxvikt 3 ton.

Båt som lämnas i naturen kan 
läcka farliga ämnen som skadar djur 
och växter i våra känsliga havs- och 
vattenmiljöer. 

Nya miljoner  
till båtskrotning

Upplev Nimbus hos oss!

BÅTFÖRSÄLJNING VARV BUTIK VINTERFÖRVARINGSERVICE

VÄSTINDIEGATAN 20, RÅÅ  |  042-260 370  |  SALJ@SYDMARIN.SE  |  SYDMARIN.SE
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Signaler
KALMAR WATEREXPO ÄR en ny 
utomhusmässa för båt- och sjöliv 
som ska öppnas i Kalmar gästhamn 
13–15 maj. Mässan arrangeras i 
ett samarbete med Destination 
Kalmar och merparten av de aktiva 
båtklubbar som finns i området.

Marinens 500-års jubileum 
uppmärksammas i hamnen sam-
ma helg. Arrangörerna räknar med 
25 000 besökare på mässan.

www.kalmarwaterexpo.se

Kalmar WaterExpo

BAYLINER CLUB SWEDEN har lagts 
ner efter ett antal år. När klubben la-
des ner fanns 50 000 kr på ett konto. 
Den sista medlemmen, Urban Boëthi-
us, diskuterade med den styrelse som 
fanns tidigare och man beslöt att 
skänka pengarna till Sjöräddnings-
sällskapet (SSRS).

Klubben återuppstod 2002 efter 
några års vilande och hade som mest 
250 medlemmar. Under flera års tid 
drevs klubben som en intresseförening 
för Baylinerägare. 

Nedlagd klubb gav pengar till SSRS

LOWRANCE HAR LANSERAT en pro-
gramvaruuppdatering som introdu-
cerar den nya Ghost 360-funktionen 
och ny kompatibilitet för autopilot- 
erna NAC-2 och NAC-3. Den senaste 
programvaruuppdateringen låser upp 
den spännande nya funktionen Ghost 
360 för användare av Ghost trolling-
motorn med Active Imaging 3-i-1 
nosecone, som ger sportfiskare en 
högupplöst 360-graders detaljerad 
bild runt sina båtar.

Uppdaterar programvara

TRIPAK DIESELBOOSTER kostar 249 kr 
för en flaska som räcker till 350 liter.

Tyvärr hade vi fått fel pris i nr 6-21.

YANMAR UTÖKAR SIN serie med 
segelbåtsdrev med nya SD15 Systems 
från ZF. Systemet är avsett för båtar 
upp till 65 fot. Yanmar har därmed en 
serie segelbåtsdrev från 10 till 150 hk. 
Det nya drevet finns tillgängligt för 
motorerna 4JH80 och 4JH110.

Fler segelbåtsdrev

Rätt pris på TriPak

GARMIN VENU 2 Plus är en smart- 
watch med GPS där användare kan 
använda sin telefons röstassistent  
för att skicka sms, ställa frågor  
med mera. Förutom de uppkopp-
lade möjligheterna i Venu 2-serien 
finns ett brett utbud av funktioner 
för hälsa, välmående och träning, 
såsom sömnresultat med hälsoin-
sikter, stressmätning, mätning av 
energinivåer, Pulse Ox1, funktioner för 
kvinnohälsa och ett brett utbud av 
träningsaktiviteter. Pris 4 849 kr.

Samtal och sms 
med smartwatch

Gräddvägen 15   |   906 20 Umeå   |   070-316 38 88   |   www.prorecond.se

HOS OSS HITTAR DU MÅNGA AV MARKNADENS HOS OSS HITTAR DU MÅNGA AV MARKNADENS 
BÄSTA BIL- & BÅTVÅRDSPRODUKTER.BÄSTA BIL- & BÅTVÅRDSPRODUKTER.

Besök vår webshop: www.prorecond.se

Menzernas är en unik båtvårdserie från en av värl-
dens största tillverkare av polermedel och lack/
gelcoatskydd.  För mer information om produkterna  
samt  övrigt båtsortiment besök våran webshop. 

Vi söker Återförsäljare
Vi är Generalagent För Menzerna i Sverige!

http://www.kalmarwaterexpo.se
http://www.prorecond.se
http://www.prorecond.se
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GARMIN INREACH MINI 2 är en 
ny kompakt satellitkommunika-
tionsenhet med tvåvägs-sms och 
SOS-funktionalitet. inReach Mini 2 
är framtagen för outdoorentusiaster 
på alla nivåer. Den är tillverkad i lätt-
viktsmaterial och 
levererar upp till 30 
dagars batteritid. 
inReach Mini 2 
har integrerad 
positionsspårning 
och ökad situa-
tionsmedvetenhet 
genom TracBack 
och är kompatibel 
med appen Garmin Explore Mobile.

inReach Mini 2 har tvåvägs-sms, 
positionsdelning och väderuppdat- 
eringar tack vara det globala satellit- 
nätverket Iridium. Om en nödsitua-
tion skulle uppstå kan du aktivera ett 
interaktivt SOS-meddelande till  
Garmin IERCC, ett globalt övervak-
nings- och responscenter som är 
tillgängligt dygnet runt.

inReach Mini 2 är kompakt,  
10 x 5 cm, och väger 100 gram. Den  
är vattentät enligt IPX7-standard3. 
Pris 4 299 kronor. Abonnemang 
kostar från 135 kr/mån.

www.garmin.se

HEMPEL LANSERAR EN ny, hållbar 
båtbottenfärg med patentsökt teknik 
för fritidsbåtar. 
Biocidfria produkter 
har producerats av 
Hempel under en 
längre tid, bland 
annat Silic-One för 
användning under 
vattenlinjen.

Hempaspeed 
erbjuder en helt ny 
teknik för skydd un-
der vattenlinjen. Den 
nya tekniken i färgen 
kombinerar, enligt 
Hempel, det bästa av 
traditionella, robusta 
tunnfilmsbeläggningar med Hempels 
patenterade beväxningshindrande 
hydrogelteknik (teknik liknande 

ICOM IC-M85 ÄR en hybridradio för 
jakt- och marinbruk. Radion har ett 
kraftfullt ljud, robust tillbehörskon-
takt och ett slagtåligt, vattentätt 
chassi för att tåla skiftande miljöer 
både på land och till sjöss. Det är, 
enligt Icom, den mest kompakta och 
lättaste kommersiella marin- och 
landmobila hybridradion i världen.

IC-M85E är byggd för att tåla 1 m 
vattendjup i 30 minuter samt damm-
tätad enligt IP67-specifikationerna.  
5 W uteffekt.

Pris 4 195 kr.

POKER RUN I Oxelösund och Nyköping 
ser ut att få ett riktigt häftigt och 
roligt startfält i år. De har 75 båtar 
anmälda från olika delar av Sverige 
samt besök från Norge. Här finns  
till exempel snabba och lätta sport-
båtar med mindre utombordare men 
även riktiga muskelbåtar med över  
1 000 hk.

Evenemanget är öppet för 
deltagande för alla med en båt som 
kan hålla en marschfart på minst 35 
knop. Evenemanget brukar även bjuda 

I VÅR ÄR det premiär för Eriksberg 
Boat Show. Mässan hålls för första 
gången 8–10 april. Det blir en tre 
dagars flytande båtmässa med minst 
150 båtar på central plats i Göteborg, 
under den klassiska bockkranen i 
Göteborgs hamn.

På mässan visas allt från små 
öppna båtar till stora yachter. Bland 
utställarna märks Princess Yachts 
Sweden, Marstrand Yachts (Fleming), 
GBM Marin (Grandezza), Bavaria, 
UMS Boats, Hanse Yachts, Micore, 
Ryds, Nimbus, Windy, Westline och 
Sandström. Även ett antal tillbe-
hörsföretag kommer att finnas på 
plats liksom Volvo Penta, som har sitt 
huvudkontor ett långt stenkast bort.

www.eriksbergboatshow.se

Båtmässa på  
Eriksberg i april

Poker Run i Oxelösund och Nyköping
på en rolig upplevelse för motor- och 
båtintresserad publik.

Poker Run är ett event, med sina 
rötter i USA. Vid varje stopp får man 
ett förseglat kuvert med ett spelkort. 
Efter målgång summeras korten efter 
traditionella pokerregler och de fem 
bästa går vidare till pokerbordet. De 
tre bästa från pokerbordet går vidare 
till pilkastning och där utnämns en 
vinnare. Arrangör är Sportbåts- 
klubben Oxelösund/Nyköping.

www.pokerrunopen.se

inReach Mini 2 för  
satellitkommunikation

Patentsökt båtbottenfärg
den i siliconfärger) för att skapa en 
fusions- och hybridlösning som är 

helt biocidfri. Färgen har 
alla egenskaper som en 
robust och hård botten-
färg har, med en ultralätt 
finish som lämpar sig för 
användning i alla vatten.

Det minimerar 
beväxning och friktion 
och är extremt enkel 
att rengöra, även med 
högtryckstvätt, utan 
någon risk för förorenan-
de spillvatten. 

Färgen finns tillgäng-
lig i Sverige och på andra 
marknader från och med 

säsongen 2022 i fyra olika nyanser: 
vit, blå, svart och grå.

www.hempel.se

Radio för jakt 
och marin

Den kompakta, flexibla och
självgående sjösättningsvagnen

– det självklara valet för svenska 
båtklubbar och marinor. 

sales@sublift.se | service@sublift.se

www.sublift.se

Service
070-304 94 54

12-90
ton1

Försäljning
073-524 71 18

Du manövrerar
enkelt en Sublift med hjälp av 
fjärrkontroll. En Sublift ersätter 
kran, släp och traktor, vilket
gör Sublift till en riktigt bra
ekonomisk investering!

http://www.garmin.se
http://www.eriksbergboatshow.se
http://www.pokerrunopen.se
http://www.hempel.se
mailto:sales@sublift.se
mailto:service@sublift.se
http://www.sublift.se
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