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VAGGA

Lömpligt moteriol

Stomme fiz5rls,4
Stöttor Ö oo,s

p so'z

Bredd invöndigt
i botten min.
I l0 mm.

DETALJ LEDAD STÖDPLATTA

RöRGÄNGA
diometer mm. I Utv. diometer mm.

OMVANDLINGSTABELL TUM TILL mm.

SLANG
lnv. diometer mm.

9,5

I 3,0

19,0

25,0

32,0

38,0

50,0

NÅITAGNINGsTABELL

Skrovgenomföring 3/8"

Skrovgenomforing 1/2"

Skrovgenomforing 1 l/4"
Avgosgenomföring

Påfyllning brönsle och votten

Luftningsbesl og

Ventilqtionsgoller

Pentrykron ( Pip )

Huvudströmbrytore

1/2" Pvc-slong

| 1/2" Spirolslong

2" Spirolslong

3" Ventilotionsslong

Avgosslong

3/9"

l/2"
3/4',

I"
1 1/4"

1 1/2"

2"

12,5

16,0

21 ,6

27,2

35,9

41 ,B

53,0

17,2

21 ,3

26,9

33,7

42,4

48,3

60,3

Hålborr mm.

l8

22

43

56

48

l5

70

22

22

l8

48

65

80

60
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MASKINSKRUV

Spårskruv med försönkt huvud

MFS 4x20

Spårskruv med kullerförsönkt huvud

25 MKFS 5"25

cyl indriskt huvud

MCS 6*20

SEXKANTBULT

30 M6S 8.30

BULT OCH SKRUVÅTCÅNC

Beslogs. I lnredn ing

MFS 5,45
6"20
6 "35

MKFS 4"20
5x20
6^25
6'40

M6S 6"40
6*60

KFSS 86,9
86"13
86.l 9
88"25
Bl 0rl 3

Bl0.l 9

810,38

FSS Bl 0.1 3

css B6*9
86.l 3

Bl0 *l 3

l "^8

GÄNGPRESSANDE SKRUV

Med plonförsönkt huvud

wa
ffr-l'o Fss 86"ro

l-ls, +e

Med kullerförsönki huvud

Wl,3 KFS'BBxr3

i"r---l
lJ4,t4

Med cvlindriskt huvud
r-t.fr

t6 
cssBroxr6

I lt.zzT-T'
TRÄSKRUV

Med plonforsönkt huvud

I" FS I".8

Venf ilot.

FS

1 3/4"^10



ÄNonINGAR I HANDBOKEN

TABE!-L övrn BULT- ocH srnuvÅroÅxc
Beslogsots MFS

MKFS
MKES
KFSS

KFSS

KFSS

KFSS

FSS

cs5
MFS
M6S

lnredningssots KFSS

FS

FS

cs
Kladsel KFSS

FSS

css

5x45 I st utgår
4x20 16 st utgår
6x25 l8 st öndrot ontol
B6x9 16 st ti I I kommer
B6xl 3 53 st öndrot ontol
BlOxl3 30 st öndrot ontol
BlOxl9 14 st öndrot ontol
BlOxl3 12 st öndrot ontol
BlOxl 3 12 st öndrot ontol
6x50 9 st ti I lkommer
8x65 3 st tillkommer
BlOxl9 B st tillkommer
3/4"x10 B st til lkommer
1 /2" x8 25 st ti I I kommer
| /4"x6 5 st tillkommer
B6xl 3 40 st utgår
B6xl 3 20 st tillkommer
B6xl3 30 st öndrot ontol

3 st öndrot ontol
60 st öndrot ontol

CSS B6xl3
MFS 6x20

BESLAGSATS

Montågsföter MKFS 6x25 8 st skoll voro 16 st.
Genuoskenor MFS 6x20 40 st skoll voro 50 st.
Storskolsskeno L 530mm skoll voro 600mm vidore MFS 5x45 8 sf uigår i sföllef MFS 6x50 9 st.
Clomcleoi utgör istöllet onvönds ovlostore sommo skruv.
Skylight CSS BlOxl 3 utgår i sttillet KFSS B6xl 3 20 st.
Sielvlunsbeslog bottensil och slongsockel utgör och ersöttes med skrovgenomföring.
Göngiörn till onkorbox och sittbrunnsluckor KFSS BlOxl3 42 st skoll voro 30 st.
Gångiörn till rufflucko FSS Bl0xl 3 l6 st skoll voro l2 st.
Spönnöverfoll MKFS 4x20 l2 st utgår istöllet KFSS B6x9 16 si.
Rorkult bult till rorku ltsbesloget M6S 8x65 3 sr.
Kolvregel onkorbox utgör
Rigg dirken ör öndrod till otf nu voro fösi på okterstoget.

INREDNINGSSATS

Skruv off fösto skoiten i flönsorno med FS l/2"x8 25 sr.
Skruv till list över porslinssköp CS 1/4"x6 5 st.
Skruv till bordsben i bordsbeslog FS 3/4"x10 8 st i durkbeslog KFSS Bl0xl9 8 st.

rlÄBsel
Plywoodremsorno CSS B6xl 3 40 st skoll voro 30 sf.
Trötok KFSS.B6xl3 40 st utgör i sföllef FSS B6xl 3 20 st.
Trötok breddmött soknos skoll på den vönstro biten voro 267 mm och pö den högro 285 mm.

SLANGDRAGNINGAR

Lönspumpen skoll monteros i sitfbrunnssorgen på styrbordssidon.
Wc-pumpen skoll monteros i nösto stuvfock okferut mellon skott 7 och 8.

BRICKOR

Till fOlionde beslog skoll superbrickor (lite större brickor) onvöndqs : montågsföfter,
winschor, ovlostore, knopor, mosffofsbeslog toiolf 57 st.
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FöRPULPIT med kqblqr

Pösvetsode bultor med mutter.

Frömre stödbenet monteros

I 20 mm okterom fromkont

döck.

AKTERPULPIT med koblor

Pösvetsode bultor med mutter.

Monteros på sittbrunnssorgen.

LANTERNOR okter, sb, bb.

CSS BlOxl3 l2 st.

Monteros på pulpits.

MANTÅGSFöTTER 8 5t

MKFS 6x40 16" st

MKFS 6x25 8 st

Monteros på fotlisten med

mått enligt skiss.

MANTÅGSSTöTTOR 8 St

Monferos i montågsfötternq

och låses med stoppskruven.

GENTASKENOR 2 st L 2400 mm

ÄNosroppAR 4 sr TRAVARE 2 sr

MFS 6x20 40 st

MFS 6x35 4 st

Monteros med'skruv i vortonnot

hål , vilko försönks pö undersidon.

Plocering enligt döcksritning.

STORSKOTSSKENA L 530 mm

ÄNOSTOPPAR 2 SI STOPP,ARE 2 St

TRAVARE I st.

MFS 5x45 B sr

Plocering enligt döcksritning.

GENUAWINSCHAR 2 st FALL-

WINSCH WI.NSCHHANDTAG 2 st

MFS 6x20 10 st

MFS 6135 5 st

Genuowinschorno monteros på

sittbrunnssqrgen med cenfrum winsch

500 mm okterom ruffskottet.

Follwinschen monterqs på rufftoket

80 mm från ruffsidqn och ruffskottet.

Se öven dacksritning !

Låsringen ovonpå winschen tqs bort

och winschkåpon lyftes ov för ott

montering skoll kunno ske.

CLAMCLEAT

MKFS 6x25 2 sr

Monteros fromför fqllwinschen för

ott låso genuofollet.

KNIPKNAP 2 st

MKFS 6x40 4 st

Monteros på utsidon ov sittbrunns-

sorgen för låsning ov genuoskoten.

Se öven döcksritning!

#/d

MANTÅGSVAJER 2 St.

Ändstycket fcstes direkt i

förpulpiten och med snodd

i okterpulpiten .

Övre voier I 6790 nm

Undre voier I 6460 mm

MANTÅGSFöTTERNAs PLAcERING PÅ FoTLISTEN
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RUTOR 2 st

Aluminiumromen

rutorno monteros

tötmosso. Romen

Monterqs 580 mm

P-POLLARE 3 st

skruvos isör och

med riklig möngd

skruvos ihop.

för om ruffskottet.

ffiF

ffi
CÅNoIÄnN TILL ANKARBOX-

OCH SITTBRUNNSLUCKOR 6 st

KFSS BlOxl3 42 st

Monteros med centrum gångitirn l/5
ov luckons ltingd frön hörnet.

CÅNC.IÄNN TILL RUFFLUCKA 2 sI

FSS BlOxl3 l6 st

Montering se ovon!

SPÄNNöVERFALL TILL SITTBRUNNS-

LUCKORNA 2 st

MKFS 4x20 12 st

Monteros mitt på luckornos fromsido.

KOLVREGEL TILL ANKARBOX

Monteros två i oktern och en i

fören enligt döcksritning.

ryB
Monteros pö rufftoket enligt

monteringsbeskrivning i för-

pclbkningen.

SKYLIGHT

CSS BlOxl3 20 st

teros på rufftoket med gång-

iörnen qkterut.

SJÄLVLÄNSBESLAG

g.OTTENSIL I l/4."

SLANGSOCKEL I I/4"
SKROVGENOMFöRING I l/4"
Bottensilen monteros i durken i

okterkqnt och skrovgenomföringorno

monteros precis ovonför snobblinien

i skrovet co 250 mm från centrum.

Slongorno ( 1 1/2" 2 600 mm )

monterqs i kors och slongklömmorno

( 4 st ) dros åt ordentligt.

GLIDSKENOR 2 st

KFSS BlOxl9 l2 st

Glidskenornq monterqs med teok-

listerno som distons.

CSS B6x'13 4 st

Monteros mitt på

sidq så ott kolven

flönsen i dticket.

luckons styrbords-

låser under plost-

@M

(6)
@

W
M
A

\

GRABBRÄCKEN 2 sI

Tröskruv 1 3/4" nr l0 ( 44,4x3,25)

Monteros med fromkont mitt för mosten

och porollellt med ruffsidon 100 mm

in på dticket. Grqbbröckeno skruvos

rufftoket frön insidqn.

STORMPINNE

STORMPINN SBESLAG OCH

HÅLLARE

CSS B6xl3 3 st

KFSS B6xl3 I st

MASTFOTSBESLAG MED TRÄKLACK

M6S 6'c40 2 st

M6S 6<60 2 st

Monteros med centrum mittför

morkering i döck.



BESLAGSATS

HANDSKFACKSRAMAR 2 St

KFSS B6xl3 16 st

Akterstog

Storfoll

Toppvont

Spridore

Undervonf

Genuofoll
Storfo I I

Föste för windex

RUFFLUCKOR 2 st

Spörros med två skiutreglor.

Ruffluckornq och vikluckon låses

tillsommons med hialp ov höng-

I åsöverfo I I et .

nÄNclÄsövrnrall
KFSS B6xl3 B st

SKJUTREGLAR 2 st

KFSS B6xl3 B st

Spinnockerfoll)

RIGG

Komplett exkl . spinnockerutrustning,

inom porentes. Dessutom ingår somtligo

vontskruvor, schoklor, bultor och sprintor.

Genuoskot, storsegel och fock ingår

öven i stondordriggen.

Skeno med revöglo

( spi
-l ifr
-foll)

Dirk

Spridorföste

re förstog

Toppl onterno

Spinnockerlift)

Spinnockerskeno med trqvore

E

Bombygel

Slodd till topplonterno



DATA

L.o.o. 7,81 m

L.v.l 6,15 m

Bredd 2,74 m

Diupgående 1,43 m

Deplocement 2,1 ton

Ktilvikt 0,92 ton

Motor MD5A/ I l0S

loR 5,5 m

:1A_N_LL9.tA

Höid över vottenlinien 10,6 m

Storsegel 11,6 ^2tFock 14,5 m-

Stormfock 7,5 ^2
Genuo I 22,5 ^2
Genuo 2 16,2 ^2
Genuo 3 l2,O ^2
Spinnocker 47,5 ^2
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Uppstallning ov båten

Båten bör under byggtiden stö stodigt och helst i lod. Dörigenom kon du qnvöndq vottenposset under orbetet.

Nödvöndigo verktyg 'm. m.

Borrmoskin med borruppsöttning

Sticksåg med diomqntblqd

Stti I lbor hå lborr

Triiskruvsborr för l" x I
Skiftnyc kel

Fosto nycklor

Skruvtvingor

Putshyvel

Stamiorn

Pistolhqndtog för tötmosso Skyddsmosk

Skruvme islor

Rosp

Tröfi I

S I i ppopper

Tö nger

Hobbykniv

Möttbond

Skqrvslodd

Sloddlompo

Plqsthinkor

Pensl or

Lommullsrol lor

Stålroller

Gummihondskor

Montering

Sedon båten stallts upp och nödvöndigo verktyg finns på plots btirior sitilvo orbetet. Eftersom duck och plostluckor

levereros grovsögode ör det lömpligt qtt först slipo konterno pö desso. Dörefter monteror du beslogen på döck.

Monteringsordningen ör volfri, vor dock nogo med ott töto med Sikofl ex överolli nör du monteror fölionde:

Pulpits, Lonternor, Montågsfötter, Skotskenor med öndstoppor och trovore, Winschor, Knopor och clomcletos,

Pollore, E-luxventilotor, Mqstfotsbeslog, Skylight, Grqbbracken, Glidskenor ftir ruffl uckorno, Allq luckorno med

gångiurn och låsonordningor, Bottensilor till sialvlans, Votten- och brönslepåfyllningsbeslog, Luftningsbeslog,

Ventilotionsgoller i sittbrunn, Monöverregloge till motor, Döckskontokt ftir topplonternor' Lönspump och

ho ndskfq cksiomqr .

Dörefter övergår du ttll i nredn i ngsorbetet . Om du sko tillverko inredningssotsen siulv behover du fölionde moteriol:

l0 skivor (l22x244lcm) mohognyplywood ov l0 mm tiocklek

I durkskivo (122x244 cn) med 15 mm tiocklek

Mos3ivt trtt till lisrei: onrol och dimensioner enligt ritningorno.

Inridningen kon indelos i två delar: fö? omr resp, okter om huvudskottet. lvilken ordning du lor d€lorno spelor

ingen roll, Hur börior vi för om huvudskottet med ott montero skotren 4 och trö3kelbiien. Skotten skruvos upp

{romför flonsen i döcket och tr&kelbilen limmos fost. Durefter skruvos wc-fronten fost i huvudskottet och skott 4 BB.

Dei ör lömpligt olt dnvöndo hyllorna bokom wc:n och i gorderob som disfonsbitor, sö orl ovståndel metlon huvud-

skotlei och skorten 4 overollt ör 530 mm,

Skott 3 skruvos ihop med rillhörondG fronterrhelo poketet riklos upp och fronierno skruvo. fo3t i rkott 4 SB resp. BB.

Stull sedon skott 2 d plots, För olt fixero skoit 2 skruvos de löngrg6€nde lisrerno fo3t i skotten 2 och 3 (Forst efter

foltploitning ov skoii€n sko de löngsgående lislerno föllos in iskoti 2 och 3 och slutligen mon teros, vorför d€i nu

röcker oit skruvo i listerno ovonpå sko$en såposs otl rkott 2 fixeros för plosrning) Skotl I fixeros m€d hiölp ov ett

por skruvor i döcket och ev. ndgro trukilor mol skrovel. Skott 2o och 2b, p6 vilko vottenlbnken rko vilo, sko sedon

söitos på plots. Med hiulp ov nögro tröribbor, som tillfulligt spikos ovonpö skotten kon ovstöndel melldn skollen 20

och ä fixeros. Nu kon det voro lompligt ott plosfo fost den hittill3 monterode inredningen. En lämplig orbeiiord-

nins vid plostning ör den hör:

- rkrovyton ruggos upp med slippopper och tvöttos ned oceton

- glosfi bermorton . col0 x 25 cm skores p6 enc löngsidon och rives po den ondro. Till den har rypen ov drbete ör

en emuliionibunden motto bösi

- tv6 remsor logges ovonp6 vorondrd, exempelvi! d en mosoniibir. och genomvötes mad plosf. Lyft sedon moliomo

och "teipo" fo.t dem pö skottet med den skurno konten mot skottet och den rivno moi skrovel. Med hiulp ov

rtålroller rollor motton ordeniligt fdsf. Ndr plosien börior bli logom hdrd renskares konten mot rkottet med en

Ftt montering ov helo inredningen Atgår knoppl 20 kg polyesterplost och knoppt l0 k9 giosfibermotfo.

Sedon skott I plosioh fost på fr(l'r- och boksido plostos botten till onkorbox€n fosi.

OBSI Anvånd skyddsmosk vid oll plostninj



Nu fortsötter du med monteringen qkter om huvudskottet. Först qv qllt skq du målo ktilsvinet med topcoot somt

plosto fost durken. Sedon skruvsr du fqst skoit 15 SB och BB qkter om flönsen i dticket och skott 22 SB och BB

innqnför flönsornq i däcket och uton$ör flönsorno i skrovet. Om dr sko ho inombordsmotor sko du skruvo upp

skorl 22 BB provisoriskt. Soffronten, nr 20, skruvos fost i huvudskottet och i skott 22 BB. Vor nogo med ott

soffronten monteros vögrött. På styrbordssidon skruvqs pentryfronten inkl. redon monterod spislådo fost i huvud-

skottet. Skoti 6 föstes med ett vinkeliarn i dacket och skruvqs sedon ihop med pentryfront och spislådo. 5e till
ott ovståndet mellqn huvudskottet och skott 6 överollt ar 1280 mm. prövo görno med pentryskivon. Stickkois-

fronten, nr 21, skruvqs fqst i skotten 6 och 22 SB.

Skotten 7, I och 12, 13 skruvqs fqst i skotten 20 resp. 22 SB. Sedqn skruvos skott '14 fost i skott 22BR-

Dörefter plostos ollo skott fost. Skotten 9, l0 och ll, Rå vilko ryggstödsskivor så småningom monteros. ploce-

ros rokt ovqnför skotten 7r B och 12, och fixerqs med hialp qv tröribbor och tvingor, vorefter de plostos fost.

Nu ör oll plostning klor, och vi possqr på oti före qllq i.nstollqtioner målq skrovet invöndigt med topcoot.

Du som sko ho inombordsmotor skruvor nu bort skott 22 BB och klistror isoleringsmotto på detfo och i det öv-

rigo motorrummet: glöm inte motorluckorno. Om motorn inte ör monterod, skq dettq göros nu.

Brönsletonk, vocuumventil och brönslefilter skruvos nu fost i skott 22 SBt vqrefter du drqr ollo regloge, brönsle-

ventilotions- och ovgossystemen, brönslepåfyllnings- och luftningsslongorno. lnnqn du nu sluttigen monieror

skott 22 BB sågos i detto ur för brönslepöfyllnings- och luftningsslongor. I stuvutrymmet om bqbord skruvos hyl-

lqn och botterilådon fost. Stortponelen monterqs i skott l5 BB, elponelen i skott 14 och huvudströrnbrytoren i

skoft 22 BB. Botteriet stölls på plois, och sedon dros och kopplos koblornq mellqn motorl striirnbrytore, botteri

och poneler enligt ritningen. Med hiulp ov ritningen drqs och onsluts iponel en nu också koblor for belysning

och lqnternor. Lqnternorno kon inkopplos nu, dock måste du vöntq med kompossbelysning och innerbelysning.

Borro nu upp ftir ol lo skrovgenomföringor och för ollo slonggenomgångor i skotJ. Skrovgenomföringorno med

skiutverltiler och slongsocklor monterqs. Vor nogo med qtt töto qllo skrovgenomföringor med Sikofl ex somt oft

onvöndo göngtope på ollo göngor.

För ott senore kunnq slutföro inredningsmonteringen måste du nu fö kltidseln på plots. lförpiken limmos motto

i toket och pö skrovsidornq. För ott döl io fostplostningen qv skotten limmos motton ut en bit på desso. Mottqn

limmos med Bostik 34, som penslos el ler rollos ut på den yto på vilken mqtton sko onbringqs. Låt limmet sugo

en stund innqn motton onbringos. Al lq skqrvqr bör utföros med överlopp. överskottet skörs sedqn bort genom bådo

mqttorno somtidigt. Limmet kröver en femperotur på qq +20o C. lwc- och gorderobsutrymmenq limmos motto un-

der skorndöck och på ruffsidorno sEmt påskotten för qtt dölio fostplostningen. I tqket possos en oliehardod moso-

nitskivo in, som kltis med motto och skruvqs upp. lnnon skivqn skruvos upp sko du göro eit hål idenno och dro

ut koblorno till tqkormqturen. lsolongen klistros motto på skrovsidornq över soffqn och stickkoien somt ev. i

porslinsskåpet::vidore på ruffsidorno, under döck i stickkoien sqmt en remsq i underkont på ruffskotiet. På som-

mo sött som tidigore dtil is ollcifostplostning ov skott med motto. På ruffskottet possos ol iehtirdode mosonitskivor

in, som klas med motto. lnnon desso skruvqs upp, sko trötqket monteros. Tqkskivorno skruvos nu upp, vönto dock

med töcklisterno. Glöm inte qtt to hål och dro igenom kobel ftir tqkqrmqturer. Gör nu hal för kompossen i

såval ruffskott somm mqttkladd skivq. Montero skivorno po ruffskottet, och dörefter kompossen inkl . elonsl utning.

Skruvo sedon upp plywoodremsorno under skorndöck isolong. gorderobs/wc-utrymme somt förpik. Posso nu på

och monterq ollo iokormoturer.



Nu sko vi montero den återstående tröinredningen och bör;or med qit montero hyllorno och sedqn fronten bokom

wc. WC-botten monteros på två löso lister, som skruvos fqst iskotten 4 BB och 5. lgorderoben monterqs gorde-

robspinne, hyllo och front i nu nömnd ordning. I pentryt monteros lådhurtsen, gosolfocket, pentryskivon och till

sist porslinsskåpsfronten med tackl ist, Stötton mellon skott 6 och rufftok monteros. Verktygslådon skiuts in, vor-

efter motorluckorno och troppon monterss. Tröromen mot huvudskott och rufftqk pqsscrs in och skruvos fostT och

sedqn likoledes tröromqrnq runt ruffnedgången. Nu kon du skruvq upp toklisternq isolongen. Återstående trö-

lister för ryggstödsskivor, koi- och durkupplog skruvos fost, vqrefter ryggstödsskivorno skruvos dit.

Montero nu vottentqnken, wc, wc-pump, fotpumpor, diskho med pipor, ventilqtionsgoller isoffronten och onsl ut

sedon ollo slongor till deitq somt slongor till sialvlöns och lönspump. lnvöndigt återstår nu montering ov spis

inkl. onsluining till gosolflosko, uppsöttning ov sop-pelle, kltidkrokor och eldslöckqre, fostsöttning ov kordborr-

bqnd till ryggstödsdynornq och slutligen ilöggning ov durkor, koibottnor, dynor och heltackningsmqtto somt mon-

tering ov solongsbord.

Sedqn det invöndigo orbetet nu ör klort fortsötter vi utvöndigt med det återsiående orbetet före siösCttning.

SOtt i montågsstöftor, dro montågswire, montero rutorno, montero rorkult inkl. stormpinn och borro upp dröne-

ringshål i onkqrbox och hqndskfqck. Kölen och skqrven mellon ktil och skrov spocklqs och slipos. Botten votten-

slipos och målqs. Medon förgen torkor fyller du olio imotor och drev, öppnor kylvottenkronen somt fyller på

brönsle. BÅTEN Än NU KLAR FöR SJöSÄTTNING I I (Se till qtt fortoiningsiomp och fendertor finns ombord)

Nu ör båten isiön och du tuffor ivög till mqstkrqn för påmostning. Riggen, på vilken du monterot spridore

somt stog och vont, lyfts på plots och skruvos fost i mostfoten. Sött on för- och qkterstog och dörefter iopp-

vonienl ollo desso gonsko hårt. Forisött sedon med undervonten, dör spönningen sko voro ungeför hölften qv

toppvontåns. Ti ll sist sötts inre förstoget on, med vilket du bestömmer mostens krumning och dörmed storseg-

lets form. Kom också ihåg qlt qnslutq deckskontokten till topplonternon. lnnqn du kon sötto segel sko du nu

boro msntero bommen, kicktqlio, nedholore och storskot.



D Moststotto 45/70
F

SKOTT 5

Plqstot på bådo

mot skrovet.

tr#
List typ B med

spår.

13 mm

zl stti*o 3ox3o

Tokplotto
90x90rl 5

Lisi typ A
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SKOTT 6

225

400

s40

665

754

820

865

895

900

895

870

Skott 6 föstes med en bif vinkelprofil
i qluminium mot döcket och skruvos
ihop med pentryfronten och skott 2l
somt plostos på oktersidqn mot skrovet.
Stotton monteros efter det ott tröfqket
ör monterot.



tvp 3

SKOTT 7 SKOTT I2

| 264
7 222
3 172
TnB
562

SKOTT I3

sKoTT 9-l I

240
180
lt6
50

176
2tt
s+g
420

IBB
l3l
70

SKOTT I4

I 205

z 370

3 510

622

714

785

837

865

878

10 874

1l 859

Skotf 14 skruvos fost i skott
på fromsidon mot skrovet och

I 20 over koibotten

Skott 7,8,12 och l3 skruvqs fost
i respektive skott och plostos på
bådo sidor mot skrovet.
Skott 9-l 1 plostos på bådo sidor
mot skrovet och hålles på plots
med hialp ov tvingor och lister
från respektive underliggonde skott.

t
g

2
7_

g

9

22bb sqmt plostos
dacket.

l_

z
q

t
q

I
?_

q

9

SKOTT 15 5B + BB

t35

265

390

510

620

705

785

845

880

l0 895

r1 895

Skotten I 5 skruvos fost okter om flönsen
i döcket och plostos på bådo sidor mot
skrovet.

st ryp

745

6

I310

1 il

l0

9

225

670

1 050

tlTv I

I lt65
7

\ 6

5

A

J

2



rvÄRcÅe Nor sKoTT r -r s

r3 530 r0

OBS ! Avstånden

SKOTT I

1 577
7 tos
s zzs

Skott I plostos på
bödq sidor mot skrovet.

It

,/1\ I t*or, .'o

/i\ l,,o-
/ I \ | stottlo(boteni

-fr--T- 
onkorboxT plostos

I ^-- I Pö översidon.t3001|--t

SKOTT 2q

2s0 I 195
2- to5

ffiLisr typ 3

ll

SKOTT 2

t- 460--
, 343
3 zos

4so
Skott 2 plostos

bödq sidor mot

Skott 2q+b (upplog

för vottentonk)

plostos på bådo sidor

mot skrovet.

SKOTT 2b

| 255

2 190

3 100
po

skrovet.

lr0

t,
__r

le

t,
r__

I

I
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1,,

mellon, ollo måitp'l*-p. tkott"n Ar-I99
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I
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typ 3 SKOTT 3

595

545

480

377

278

166

37

Skott 3 plostos på

sidor mot skrovet

SKOTT 4 SB + BB MED

TRöSKE LBIT

l6l
284

400

505

594

670

726

763

785

802

806

800

397

338

30

45

Skoiten 4 skruvqs fost för om

flönsen i rufftoketoch plostos

på bådo sidor mot skrovet .

Tröskelbiien limmqs mellon
skotten och plostos på bådo

sidor mot skrovet.

l_

?
J

T
q

!
7_

List typ C

List typ 3

Snitt A

Snitt B-B

j,-T"ter typ 2 (snedfosode)

i\

I
?
q

!
g

L
7_

q

z
l0
1t

12

l3
14

I
q

800

415

325I-

510

ll

t0

9

B

1424 \- 7

I 195 \- 6

\ 4

5

4

3

\- 2

I

V
\ Drtinerinsshål

List typ B



LÄNGsGÅENDE sKoTT 20 - 22

SKOTT 20

List typ
2

360

Rodie i centrum 
.l50

Snitt A Sniti B Skoit 20 skruvqs fqst i skott 5 somt i

durken och skruvos ihop med skott 22 bb.
Skottet plostos mot skrovet på fromsidon.



List typ 2

Snitt A

Skott 2l skruvos ihop med skott 6 och 22sb.

Skottet plostos mot skrovet på fromsidon.

SKOTT 22 SB + BB

List typ 1

List typ 2

r 840
2 B7o
3 eoo
T e2s
5 e5o
6 e7o
7 eeo

6' rolo
9- 1025
To ross
iT r o+s
T7 r oss
i3 r oos

Skotten 22 skruvos fqst innon-
för flönsqrno i döcket och
utqnför flönsorno i skrovet.
Skotten skruvos öven ihop
med skott 15, 20 och 2l .

List ty

List iyp 2



VUTRYAAME

med hyllo och
botteri I ådo

STICKKOJ

r_Ö3LLl!

med hyll
fock

MONTERING AV FöRPIK
ffied skott 3 och helo

enheten riktos upp och skruvos i skotten 4
- Skott 2 stalls på plots
- Listerno typ 4 fUlls ner i och skruvos fost

i skott 2 och 3

- Skott I sötts på plots med hialp ov kilor
- Somtligo skott och fronterno plostos fost
- Listerno typ 2 monteros på skotten 4

med troppo och verk-

FÄLLKLAFF



BO

. 

--Dcclslinie_ - _. _

I
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I

I

sl0

240

50

BO

I

I

I

I
-L

I

I

I

I
4

149

360

il Lister tvo 2

både front och hyllor

ir,rhy'or I50 j 205

List typ

TOALETT

GARDEROB

FRONT BAKOM TOALETT MED 2 HYLLOR

I 130
7uo
37s
445
512

Hyllorno och fronten skruvos fqst i skott 4 och 5, fronten 785 rnm

från centrum

TOALETTBOTTEN MED FRONT

Fronien skruvos fost i

skott 4 och 5, 250 mm

från centrum och plostos
på fromsidon mot skrovet.
Två lister typ 2 skruvos i

skott 4 respektive 5 vorpå
botten skruvos fost.

GARDEROBSFRONT MED I HYLLA OCH GARDEROBSPINNE125

125
250
365
4BO
5eo

I skoit 4 och 5 skruvos först
fronten fost. Fronten 490 mm

gorderobspinnen sedon hyllon och sist
från centrum.

770

117 5 1270

I

I

l

I

I

I

I

I

I

I

l.!tl lyp A

Rodie 30

234

I

I

I

I

ul

405

95

530

Lisier typ 2 x

230

0

53Q
List typ G

GARDEROBSPINNE



PENTRY

o PoRSLTNs

SKIVA

o

o

=:
o

o

FRONT

sprsr-Åoa

MONTERING AV PENTRY

Pentryfronien skruvos i skott 5 och 6,
490 mm från centrum, och plostos pö
frqmsidon mot skrovet.
Hurtsen och spislådqn skruvos fost på
fronfen, spislödon skruvos öven i skott 6,
dörefter skruvos skivon fost i skott 5 och
6.somt i spislådon, dör gosolfocket monterots.
Sedon inonteros porslinsskåpsfronten med
töcklisten.

PENTRYLÅDA

langd 360 mm

LADHURTS

PENTRYFRONT

I

I

-__l

760
460

170

Fronter i mqssivt trö

Hål for fotpumpor

List tvo 2



PENTRYSKIVA

S PIS LAD,A

Snitt A

-

List typ 2

Sniti B

TÄCKLIST

B

I den övre skenon göres spåren

I 5 mm diupo och i den undre
5 mm.
Luckornos htiId skoll voro öppningens
plus tio mm.

162;{ tzo

B

1'f-

590

L J

Lock for
/ 245

Fromsido pors I i nsskåpsfront F?F-li
gosoltub \'::__,__\z

-i--- ----:--------

B

-+

]

-' -"- -'-: -- I i,\l 
i

| ''*,T"'"n ; lroo r

io',*i. il -l
llrrll\-----'--t I I

Lisi typ E
l0 530

I 280

GASOLFACK

PORSLTNSSTÅpSrnONr



M OT ORRU M

Detoli ov gångiörn

VERKTYGSLADA

TRAPPA OCH LUCKOR

Fcllbor lucko
i mossiv teok.

r oo I I rister typ 2 
|

r_llsBOl

STUVUTRYMME

stopp för tropp-
fronten ott glido
nedåt.

dcck (tiverkont).

BATTERILADA

Bqtterilådon skruvos också

under hyllon.

Troppsteg i mossiv teok
med frösto spör.

i skoit 14 och 22bb,

r_Ytl4

Hyllon skruvos

rAL_!]lLitl

Fallkloffen skruvos fost på skott 6.

6ts

Luckon skruvqs fost med

fyro skruvor.

"p Kosthokor på insidon Å''w'

ffi 20

lt]
u

400

fost i skott 14 och 22bb, ]30 mm under

List typ G

ll
rl

llt
ll ,/u//
-y--



Skoit 22 sb

Skott 1 2

I stickkoien skql I en del loso lister monteros,

som föste för ryggstiid (list nr I ) och som

upplog ftir koibottnor (list nr 2 och 3).

Desso lister skruvos fost i respektive skott.

O.B.S. Allo löso lister ov typ 2.

I soffon skqll också en del löso lister monteros, som föste

för ryggstöd (list nr I och 2) och som upplog för koibottnor

(list nr 3-5).

Snitt A - A

BORD

,t - 
,f;,I rr

ii, o ln9
loc k

ll
ll
tJ

I

Bordsben ov olumini.um

r40 I 580

O.B.S Vridpunkt.



KOJBOTTNAR RYGGSTOD OC H DURKAR

KOJBOTTNAR

FORPIK 30 - 33



soFFA U - 37

Rodie 160

u 420,-

STICKKOJ 38 - 40

RYGGSTöD 41 _ 44

750

List typ A

42



Durk 52 tillverkos ov min l5 mm plywood.
Durken plostos fost mot skrovet sedqn kölsvinet först hqr målots med topcoot.

LUCKOR TILL DURK 52

DURKAR 5O - 52

Durkqrno 50 och 5l tillverkos ov min l5 mm plywood.

Durkupplog

Lister Typ 2

Durkupplog List typ 2

I

t

\

o

610

)7s

240

I

53
490

680 340

I 020

Durkuooloo List tvo 2
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A-G I ASK ELLER MAHOGNY

I -4 I MAHOGNIY ELLER FURU

-.

I

30

Åtgang exkl. skatt 5

A 12,0 lpm.
B 2,8" +.
c 4,3 '!,

D 1,4 '!,

E 0,8 "
F 2,9"
G 4,7,
1 2,7 '!r

2 30,0 "
3 5,5 "
4 4,2"

Tvp 4



Somvylen klistros på de morkerode ytorno. Observero ott
skotten för ott döl io plostningen. Topcooten målos på de

KLÄDSEL

DÄCK

Trötqket skruvos upp
ott romen på skott 5
skivorno mollos, klös
efter det ott skrovet

somvylen skoll klisiros ut på

morkerqde ytorno.

W 
Målos med topcoot.

Somvyl klistros på skivor ov
olieherdod mosonit som skruvqs
UPP.

Lockerode plywoodskivor som
skruvos upp.

(KFSS B6xl3 40 st). Listerno över skorvorno skruvos upp först efter det

och romen vid ruffnedgången hor monterots.De olieherdode mosonit-

och monteros. Pl ywoodskivorno under skorndöck monteros sist qv ollt
ör fördigklöti.

Somvyl klistros
på plosten.

klistros

Somvylen klisirqs på de morkerode ytorno.

ut på skotten för ott dölio fostplostningen.
Observerq ott öven her skoll somvylen klistros
Al lo ovrigo skrovytor mölos med topcoot.



KLÄDSEL

PLYWOODREMSOR UNDER
SKARNDÄCK

CSS B6x13.40 st

Remsorno f il lverkos ov
4 mm plywood.

TRÄTAK MED
TÄenism-
KFSS 8611 3 40 sr

KFSS 86"1 9 50 st

Toket tillverkos ov
4 mm plywood.

272
267
255
239
213
177

TRÄRAM pÅ SrOrr s

5

b
Z

I

2
n
4
I

185
226
247
252

235
204
l5l

r53
168

r 280

3 166

L 141

572
163

563

140
145

3 147

4_ 145
å 140

6 r33

PROFIL TÄCKLIST

I

2

3
4_

5

I
2

157
164

157
143
.lt3

c/c

r30

Al lo remsorno ör I 30 mm bredo.

DYNOR

I kladselpoketet ingår öven dynor.
.För egen tillverkning ov dynor kon
mon onvöndo måtten på koibottnorno
och ryggstöden. Tonk boro på ott det
ör dynornos mått i botten och för ott
få översidqns mött måste mon löggro

till beroende på skrovets lutning.
Följonde vörden kqn onvöndos:
Förpiken +50 mm

Soffon +l20 mm

Stickkoien +l l0 mm

Se skiss!

I
2
3

4
5

6

Tröskruv
Skruvqs

FS I "xB 15 st

från bqksidon.
PROFIL A PROFIL B

TRÄRAM VID RUFFNERGÄNG

KFSS B6xl9
KFSS BI OT3B

I I st. (undre romen)
9 si.

PROFIL

30

rl0r 50 r

T-T-------__l
r 
--zzaro



FEB$=E
\om A
br-rBsåe

ELSYSTEM

ELCENTRAL

KFSS B6x9 4 st

Monteros i skott 14

KOPPLIN GSPLINT

CSS B6xl3 4 st

t o t a t o r a t, L, i' i- i7l*i@lg,lolo

4!s4lgBElll
KFSS 88"25 16 st

ELKABEL 2*2,5 ^ 
2

50 m.

oÄcrsroNrnrr ELKABEL 6 *^2 KABELSKOR 6 
^^2

4m.

SKARVHYLSOR KLAMMER l0 st

CSS 86'9 l0 st

2sl

ffi
l0 st

----l

I Grlo Il.

-llg-lRlå .1,

I Stortmotor 2 Huvudströmbrytore

6 Döckskontokt

ELDETALJER INGAENDE I MOTORSATSEN

3 Botteri 4 Elcenirol 5 Kopplingsplint

Kobel 35 mm2

Kobel 6 mm2

Kobel 2, 5 ^^2
< Förgrening ( Skorvhylso )

X Armotur

E Lonterno

I Komposs

KABELSKOR 35 mm2 HUVUDSTRöMSNYTNNE

q
IA

MKFS 6x25 2stl I.+r=s-6v- ul

BATTERI MED LADA

KABELSKOR I st+ I st -



MOTORSATS

Består förutom el- och ventilotionsdetolierno ov :

- Motor med motorbödd
- Drev med foldingpropeller
- Vocumventil till kylvottnet/MKFS 5^20 2 st

- Brönslesystem med tonk, påfyllningsbeslog, slongor och brönslefilterrMKFS 6*40 4 st, KFSS Bl0xl3 3 st, MKFS 6x25 2st
- Avgossystem med liuddampore, slong och skrovgenomföring
- Enspoksregloge för from, bock och gos, CSS Bl0rl3 4 st

- Seporot ktil dstorts- och stoppregloge
- KontroUponel med stortnyckel, KFSS Bl0xl3 4 st

- Motorrumsiso{ering.
- Somtligo slongklommor.

Huvudström -
brytore

Brönsl eslong

Brönsl efi I ter

Ky I vottensl ong

Vocumventil

Luftni ng

Påfyl lning

Elkobelpoket från
ponel till motor

:l$i

ä/ Veptilctionspoll
\\ , och slono J"
\\ L l4oo å^;

ol I pone

Ensooks -
regl oge

öl dstortsregl
L 2000 mm

Stoppregl oge
L 2]30 mm

/t
Skrovgenomforing -.' r//"(./



vENTTLATToN rNcÅrNoe r MoToRsATSEN
- Ventilotionsgoller KFSS BlOxl3 4 st

- Slong 3" 1400 mm

- Slongklommer I st

V E N T I L A T I O N S S Y S T E M
;-Väti t.jtionssält i-Zi-K-FTS Bl Oxt 3 8 sr

- Slong 3" 4000 mm

- Slongklommer 2 st

WC
IJiqlett typ Hondiheod ( skruv ingår )

- Pump typ Guscher l0 MKFS 6v25 4st
- Slongsockel I 1/4"
- Skiutventil I l/4"
- Skrovgenomföring 1 l/4"
- Slong 1 l/2" 1150 mm

- Slongklommer 4 st

LÄNSPUMP
- Pump typ Guscher l0
- Plqtto för döcksmontering ( skruv ingår )

- Skrovgenomföring 1 1/4"
- Slong 1 1/2" 6250 mm

- Slongklommer 3 st

2n

1900 mm

VATTENSYSTEM
: v-oTGntonL
- Vottenpåfyllningsbeslog KFSS Bl0xl3 3 st

- Luftningsbeslog
- Fotpumpor typ Guscher 5 2 st

KFSS BBx25 B st

- Pipor 2 st

- Diskho
- Skrovgenomföring 3/8"
- Skrovgenomföring l/2"
- Skiutventil 3/8"
- Skiutventil l/2"
- Slongsockel 3/8"
- Rörstump l/2"
- Slong 2" I900 mm

- Slongklommer do 2 st

- Slong 3/4" 700 mm

- Slongklommer do 2 st

- Slong 1/2" 8300 mm

- Slongklommer do l0 st

Ere
8

1 /2"

1 /2"
t 8s0 mm

1/2
2600 mm

{€
t

3/8"

1/2"
r 200



Luftn i ng

Ventilotions$oller

I

I

I
I
tl
tl

t/v"ntitoi/-nl/

Påfyllning
Luftning

SLANGDRAGNINGAR



CSS 86"13 B st montering

5_Öi!

GASOLSPIS REDUCERINGSVENTIL OCH GASOLTUB

ov kordonupphtingning.

ELDSLÄCKARE KFSS BIOTI 3

övntc UTRUSTN tN G

LIVBOJ

TAGVIRKE

30 m onkorl ino

3:-6 m förtöiningstomp

2st
KOMPASS

FLAGGA, FLAGGSTANG OCH KNAP

KLÄDKROK 4 SI

KFSS B6x9 Bst

BLYPLÄTT MED SCHACKEL

SOP-PELLE

FENDERT 4 st

KFSS B6xl3 2 st
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Prislista
Januari 80

HALVFABRIKAT

Vitt skrov med röd vottenlinie, vit överbyggnod, svorteloxerod fotlist, blykol , hiörtstock med roder
och rorkultsbeslog, för- och okterstogsfösten och röstiörn monterot. Dessutom luckor till sittbrunnen
och onkorboxen omonterode. lnvöndigt ör bosinrednirrgen och huvudskottet monterode.
Utftirlig hondbok.

BESLAGSATS

Kompletto siolvltinsbeslog, montågsfötter, montågsstöttor, plostöverdrogen montögsvojer (enklo), ftir-
och okterpulpit, lonternor, kompletto skotskenor, två st. tvåvöxlode skoiwinschor, en follwinsch,
två winschhondtog, f vå knipknopor, en ovlostore, tre pol lore, rostfri elektoluxventilotor, skylight,
rutor, gångiörn till ollo luckor, låsonordningor till sittbrunns- och ruffluckorno, glidskenor iill
ruffluckorno, rorkult med förlangore, ruffluckor i ieok, grobbröcken, hondskfocksromor,
komplett rigg med most och bom inotureloxerod oluminium, snobbrev, kicktolio, nedholore,
stor- och genuoskot. Dessutom storsegel med ploningsrev, två snobbrev, siffror, lottor och
segelsöck, ioppfock med telltoles och segelsöck.
Kompletf sots med skruv och bult.

SEGELFÄRDIGT HALVFABRIKAT

lnnehåller ollt ovon dessutom ör ollo döcksbeslog exklusive pulpits och montåg monterode.

INREDN IN GSSATS

lnredningen som dr imohogny ör monterinsfcirdig, inpossod, ytbehondlod och med ollo lister
monterode. Dessutom ör enheter som bord, lådhurts med lådor, hyllor porslinskåp o dyl helt fardigo.
Al lo lås och gångiörn ör monterode.
Komplett sots med skruv.

SEGELFÄRD I GT TREKVARTSFABR IKAT

Liko som segelfardigt holvfobrikot utvöndigt. Dessutom ingår inredningssotsen ov vilken ollo skoit ör
monterode. lnget plostningsorbete öterstör.

KLÄDSEL

25 m somvyl, lockode mohognyskivor och lister för kladsel qv rufffok och under skorndöck, mohogny-
rom med teoktrtiskel till ruffnedgången, lomellimmqd mohognyrom till huvudskottet.
Komplett sots med skruv.

DYNOR

Komplett sots med dynor l0 cm t[ocko och ryggstöd 5 cm tiocko. Allo dynor förseddo med blixtlås.

ELSYSTEM

Elcentrol , fyro ormoturer, dackskontokt, koblor och instollotionsmoteriel.

KOK

Spis Eno de luxe med ugn, gosoltub med reduceringsventil och slong.

VENTILATION
Två venfilotionsgoller med slong för friskluftstillforsel.

WC

Morintoolett med erfoderl igo slongor och onslutningor.

LÄNsPUMP

Lönspump med döcksplotto för montering isitfbrunnen med slongor och onslutningor.

VATTENSYSTEM

Rostfri vottentonk, tvö fotpumpor, två pipor,

övnro UTRUSTNTN G

Floggo med floggstång, tre förtöi ningsiompor,
fyro fendertor, sop-pelle och kltidkrok.

rostfri diskho, dackspåfyllning, slongor och onslutningor.

onkore med lino, eldslöckore, komposs, windex, livboi ,

45.000:

20 . 000: -

68.000:-

I 3. 600: -

85.000:-

2.350:-

2.5602-

7202-

1.760t-

ll0:-

7202-

500: -

1.040:-

1.840:-

15.500:-
500: -

A/OTORSATS

Volvo Pento MD5A / l10S med foldingpropeller, botteri med botteri lödo, huvudströmbrytore, rostfri

brönsletonk med ionkmötore, ventilotionsgoller med slong, motorrumsisolering, koblor och instollotions-
moteriel somt ollo onslutningor till motorn .

Tillkommer för montering ov motorbödd, drev, motor och propeller.



Fhcil
KOMPLETT BYGGSATS

Grundsots

Utqn motor.

Med motor delmonterod.

( innehöller somtligo

Hol vfobrikot

90 . 200: -
106.200:-

stondordtillbehor )

Segel fardigt holvfobrikot

93 . 200: -
I 09. 200: -

Segel fcird i gt trekvortsfobri kot

FÄRD IG gÅT UTAN MoToR

rÄRorc sÅr MED MoToR

EXTRA UTRUSTN ING
2.200:-
2.000:-
1.600:-
1.000:-
2. 500: -

Spinnockerutrustning : foll, lilt, nedholore,
goior, bom, brytblock, block, tre ovlostore
och en follwinsch. I . 600: -
Förstogsprofil 950: -
Akterstogsströckore (rottyp) 560:-

Reservotion för öndringor ov utföronde och pris uton ovisering.

Somtligo priser inklusive mervördeskott 17. I o/o.

Goronti enligt SWEBOAT.

Betolningsvillkor : 1/4 vid bestöllning och resten 'senost vid leverons.

96 . 600: -
112.600:-

110.000:-

127.000t-

Bomkopell (viit med text FACIL )
Sproyhood vit
Bordsben till sittbrunnen
Siökorishyl lo
Forpikshyllo
Bodstege
Moicrföste ttir utbordore
Donolog
W-qi lqrygr-mqe kompl elJ
Septitonk komplett med pump
Priserno qvser omonterode detolier.

Avbetolning pö upp till l0 ör.

Genuo I lott ( 22,5 nl, 170 g dukvikr
Genuo I hård ( 20,0 nf, 250 s rr

Toppfock ( l5,O nf,, 250 g rr

Kryssfock ( 10,0 m' , 250 g "
Spinnocker heodrodiol ( 48,5 nz )

350; -
800: -
200: -
300:-
17 5z-
550:-
400: -

1.600:-
3. 500: -__

800:-

Tillverkning

Oaxen Marin AB
r 50 l6 nölö 07 55 / 53045

Återförsäljare
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