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Klassiska och prisvärda båtar från Selva
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So what is a
classic motor
anyway?

Primo Gardin

en lång historik
inom motortillverkning. Selva grundades
av Lorenzo Selva Sr med namnet Selva
Lorenzo & Sons i Milano. Från början så
tillverkade man komponenter för bland annat motorcykeltillverkarna Innocenti, som
byggde Lambrettaskotern, och Moto Guzzi.
Man tillverkade även delar till eftermarknaden.

NOR R A I TA L I E N H A R

Maurizio och Luigi Selva från grundarfamiljen

”Båtracing i
blodet”

SE LVA M A R I N E
– E U ROPE ISK A U T OM B OR D SMO T OR E R

S

elva Marine har sin
tillverkning i den lilla
staden Tirano i norra
Italien. Redan 1963 startade
man sin tillverkning av
utombordsmotorer i större
skala. Det svenska kontoret
finns i Göteborg.

SE LVA M A R I N E H A R sin tillverkning i den lilla staden
Tirano i norra Italien. Redan 1963 startade man sin
tillverkning av utombordsmotorer i större skala. Det
svenska kontoret finns i Göteborg.
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T R Å NGB ODDH E T I DE ursprungliga
lokalerna gjorde att man ville flytta verksamheten. Valet föll på Tirano, där Lorenzo
tidigare hade knutit kontakter under vistelser i trakten.

fabriken tillverkade man komponenter med hög precision för ett antal
producenter av fordon. Man fortsatte även
tillverkningen av motorcykeldelar.

I DE N N YA

KON TA K T E R M E D MO T ORT I L LV E RK A R E N Aspera i Turin, som bland annat

tillverkade motorer för gräsklippare, ledde
till att Selva tog fram sin första utombordsmotor som var en luftkyld trehästare. Den
motorn blev startskottet på serietillverkningen, eftersom ett stort tyskt företag
ville att Selva skulle leverera motorerna till
företagets småbåtar.
åren så utvecklade Selva en serie med vattenkylda motorer
på 6, 12, 22 och 35 hästkrafter. Några år
senare kompletterades de med motorer på

U N DE R DE KOM M A N DE

50 till 80 hästkrafter som innehöll flera
viktiga tekniska lösningar. Selva har alltid
varit långt framme i den tekniska utvecklingen, och var bland annat först med
elektronisk tändning på utombordsmotorer.
I samband med ett samarbete med OMC
(Johnson-Evinrude) 1984 så byggde man
upp en komplett gjuteriverksamhet, som
gör att man fortfarande har en komplett
tillverkningskedja av komponenter.
SE LVA M A R I N E A NSE S vara den enda
verksamheten i Europa som har alla led
inom produktionen av marina motorkomponenter inom sin egen organisation.Selva
har också förtroendet att leverera utombordsmotorer till den italienska kustbevakningen och flera av de italienska försvarsgrenarna.

produktion
levereras i Europa, och då främst runt
Medelhavet. Men företagets goda rykte gör
att man även satsar stort på marknaderna i
Storbritannien och Norden.
H U V U DPA RT E N AV SE LVA S

F ÖR YA N M A R T I L LV E R K A R vi Sail Drive
och akterspegelsdrev. Tyska Torqeedo
elektriska utombordare innehåller komponenter från Selva, liksom Neander Shark
dieselutombordare.

märks: Full
kontroll på produktionen och italiensk
tradition inom motortillverkning.

BL A N D VÅ R A S T Y R KOR

Selva Marine:
QUALITY IS OUR
STRENGTH
och sitt engagemang så är Selva ett typiskt exempel på
ett italienskt familjeföretag som verkar i
tredje generationen av ”små norditalienska
entreprenörer”.

M E D SI N H I S T OR I A

och sitt engagemang så är Selva ett typiskt exempel på
ett italienskt familjeföretag som verkar i
tredje generationen av ”små norditalienska
entreprenörer”.

M E D SI N H I S T OR I A

V I Ä R O C K S Å stolta över att vi legotillverkar komponenter till ledande tillverkare av
marina motorföretag i världen.
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40 VÄRLDSMÄSTERSKAP,
65 EUROPAMÄSTERSKAP
Och flera hundratal olika nationella mästerskap och titlar i klasser från
100 cc till 1000 cc på olika vatten talar sitt tydliga språk…

S

elvas motorer har blivit erkända som pålitliga vare sig de sitter på
fritidsbåtar eller är redskap för de som jobbar på vattnet. Med sin
historia inom båtracing så har Selva visat att man kan motorer.

L Å NG E R FA R E N H E T F R Å N TÄV L I NG SB A NOR NA L IG GE R B A KOM DE N
DJ U PA T E K N ISK A K U NSK A PE N HO S SE LVA S KONST RU K T ÖR E R .
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Kraftfulla motorer
från 150 till 4hk

.
stora motorer,
på stora båtar

- Ta en närmare titta på Selvas
utombordsmotorer...

Upp till 12%
mer muskler
Upp till 7%
lägre bränsleförbrukning
8 | Selva - 50 years of quality

I det breda programmet så hittar du alltid
en motor som passar dina behov. Om du
vill glida runt med stil på sjön, känna fart
och upplevelser på öppet hav eller nöjet
att styra din färd från ö till ö, så kan du
känna dig trygg med en motor som det
står Selva på. Det härliga båtlivet blir
nu överkomligt. Ge dig ut till avlägsna
platser, njut av en härlig solnedgång med
din partner, överraska dina barn med
naturupplevelser som ger dem en livslång
känsla för det fantastiska livet till sjöss.
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XRS är vårt
flaggskepp

Flercylindriga motorer 8-150 hk
Selva Marines fyrtaktare har en stark och tydlig personlighet
som verkar i samklang med naturen. Användningen av sofistikerad teknik, kompakt format och modern design gör att
man uppskattar Selvas utombordsmotorer i båtvärlden.

Garanti
Med vår 5-års
garanti får du
ett bekymmersfritt ägande och
trygghet för dig
som kund.

10 | Selva - 50 years of quality

XSR innebär att motorerna är individuellt
optimerade. Det gör
att man får ut mesta
möjliga ur varje droppe bensin. Man får
mer kraft och vridmoment i propellern. Det
är de speciella egenskaper som utmärker
detta produktprogram med 4-taktsmotorer. De är utvecklade för de mest
krävande användarna
och den fintrimmade
elektroniken garanterar perfekt funktion
och enastående prestanda.
XSR finns i storlekarna
60 - 150 hästkrafter
Selva - 50 years of quality | 11

Selvas encylindriga fyrtaktare

Specialversioner

Startsnörets
tid är förbi!

Lätta och starka motorer 4 - 9,9 hk

SELVA ISB

Big Foot
Med propellerutväxling för lite tyngre båtar
6 - 8 hk

Big Foot Sail
Segelbåtsrigg och propellerutväxling för tyngre segelbåtar
8 - 9,9 hk

citat från Båtnytt:

”Selva 5 Sea Bass har
heltenkelt det där lilla
extra. Snabbast, starkast,
snålast och lättast talar
sitt tydliga språk.”

Sail
Lång rigg anpassade för segelbåtar
9,9 hk

Läs hela testen på:
www.bastitest.info
12 | Selva - 50 years of quality
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Sjunken motor

Reportage: Staffan Westerling

Ta hand om din motor

FÖR STA H JÄ L PE N T I L L U T OMB OR DA R E S OM H A M NAT U NDE R VAT T E N

O

m utombordare
av någon
anledning hamnat
under vatten är det
viktigt att du agerar
snabbt. Här ger vi tips
och råd hur man utför
första hjälpen.
någon anledning
hamnat under vatten är det viktigt att du
agerar snabbt. Här ger vi tips och råd hur
man utför första hjälpen.

OM U T OM B OR DA R E AV

N Ä R DU G ÖR

den hemska upptäckten att
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hela din ”snurra” har hamnat under vattenytan är det viktigt att du handlar snabbt.
Gör du det går motorn att rädda. Väntar du
på bättre tider dröjer det inte länge innan
förfallet är kalla fakta.
en serviceverkstad mitt
i sommarsäsongen och behöver akuthjälp
är det inte så säkert att dessa har tid att
hjälpa till. Saknar även du tid eller kunskap
är det bättre att låta motorn ligga kvar i
vattnet till hjälp kan anlända. Tar du upp
den måste du sätta igång arbetet direkt då
korrosionsprocessen startar omgående så
snart motorn passerat över vattenlinjen.
OM DU R I NGE R

häng upp den på
en bock. Spola sedan av hela utombordaren
med sötvatten. Dränera förgasaren/insprutningssystemet och hela bränslesystemet.
Har du en fyrtaktare tömmer du motorn
på olja och byter oljefilter. Blås sedan av
motorenheten med tryckluft och byt ut alla
bränslefilter. Plocka bort tändstiften och
blås dem torra och dra sedan i självstarten
för att få ur allt vatten ur cylindrarna. Har
du el-start så använder du den. Startmotorn brukar fungera ett tag även när den
legat under vatten. Om strömmen legat på
när motorn sjönk är startreläet garanterat
oxiderat och ”kaputt” och annan el har

B Ä RG A MO T OR N O C H

säkerligen också tagit skada. I det här läget
är motorn förmodligen stört omöjligt att
starta. Om startmotorn inte fungerar är
rådet att plocka isär den och rengöra. Det
brukar göra susen. Plan B är att plocka
bort startmotorn och lägga den i nafta eller
fotogen till dess att det är dags att lämna in
för renovering. Fungerar inte startmotorn
får du dra runt svänghjulet manuellt med
ett startsnöre. När du fått ut allt vatten så
sprayar du in rikligt med tunn olja (typ 5-56
eller WD-40) i cylindrarna och drar i självstarten/startmotorn på nytt för att smörja
cylinderloppen. Spraya även smörjolja över
hela elsystemet samt i alla kontakter för att
undvika oxidering.
H A R DU E N portabel tank så töm den och
bränsleslangen fram till motorn på allt
vattenblandat bränsle. Fyll sedan på med
ny bensin som du sedan pumpar genom
hela bränslesystemet så att inget som helst
vatten kan finns kvar.

monterar du
tillbaka bränsleslangarna och pumpar
upp friskt bränsle till förgasaren/insprutningssystemet, sprutar in startgas genom
förgasarhalsen/insuget och försöker starta
motorn. Kom ihåg att koppla på vattenmussla runt kylvattenintagen. Om motorn

E F T E R U T F ÖRT A R BE T E

vägrar starta efter ovan knep sprayar man
in konserveringsolja genom tändstifthålen
och tunn olja över motorn ytterligare en
gång och väntar vackert till man kan lämna
in motorn på verkstad. På det sättet har
man gjort sitt bästa att förebygga rostangrepp. Tjata gärna på verkstaden så att
inget hinner hända under väntetiden. Får
man däremot igång maskinen, vilket är
vanligast, ska man köra den mellan 1,5-2
timmar i sträck för att förvissa sig om att
innanmätet är fritt från vatten. Har man
en fyrtaktare ska man även dränera insuget
samt byta olja och oljefilter tre till fyra
gånger. Du kör motorn efter varje byte, för
att säkerställa att inget vatten finns kvar.
OAV SE T T OM MO T OR N går igång eller
inte bör man lämna in den hos en verkstad
så att en kvalificerad tekniker kan plocka
ned förgasarna/insprutningssystemet samt
utföra den extra översyn och service som är
nödvändig. På tvåtaktare kan vatten ibland
hamna i en kopp som är placerad under det
nedre ramlagret på vevaxeln och som kan
skapa en del framtida korrosionsbekymmer.

allt för få som har
kännedom om hur man ska handskas med
en motor som av en eller annan anledning
har blivit vattenfylld. En okunskap som
tyvärr allt som ofta leder till maskinhaveri.
Det finns ett otal historier om hur sjunkna
motorer har behandlats innan den till
slut når serviceverkstaden. Ett exempel är
när ägaren till en några år gammal 15 hk
tvåtaktare kommer in på en serviceverkstad
en vårdag och undrar om det är möjligt
att få motorn servad relativt omgående.
Teknikern tar emot ”snurran” och när
servicen påbörjas konstaterar han snabbt
större delen av motorn varit under vatten
. Man kan till och med urskilja en solkig
vattenlinje som löper strax under svänghjulet. Kablarna till startreläet är helt sönderfrätta, då strömmen till batteriet legat på,
och förgasaren är full med avlagringar och

DE T Ä R T Y VÄ R R

vattenblandat bränsle. Till råga på allt sitter
svänghjulet tvärfast utan möjlighet att rubba. Ett scenario som bekräftar att kolvarna
”beckat” fast i cylinderloppen.
hur det ligger till bekräftar ägaren motvilligt att han
hittat både motor och båt under vattenytan
vid båtplatsen i höstas men att han inte
haft tid att fixa eller lämna in motorn för
översyn. Att motorn var bortom all hjälp
hade han absolut inte räknat med. Teknikern berättar att en reparation tillsammans
med alla nya delar som behövs skulle kosta
mer än vad motorn är värd. Rådet kunden
får är att glömma den här motorn och köpa
en ny eller begagnad. Han informerar naturligtvis även ägaren om vikten att åtgärda
eller lämna in en ”badad” motor så fort som
möjligt.

N Ä R T E K N I K E R N BE R ÄT TA R

E T T A N N AT E X E M PE L är killen som köpt
en begagnad styrpulpetare med en 90 hk
fyrtaktare på akterspegeln. På jungfruturen tillsammans med familjen stannar
motorn relativt omgående. Killen försöker
starta men den förblir död. Startmotorn går
förvisso men svänghjulet vill inte snurra.
Ägaren tror att batteriet är slut så han fixar
snabbt ett nytt, men inte heller det fungerar. Ägaren tar till slut med sig båten till
en verkstad där en auktoriserad tekniker
tar tag i
problemet.
Han vrider
först på
svänghjulet och
konstaterar snabbt
att det
sitter som
berget.
Han lyser
sedan med
en liten
ficklampa

in genom tändstiftshålen och fastställer att
motorn är skuren på fyran. Vid en närmare
besiktning upptäcks att hela motorblocket
varit under vatten. Rostavlagringar finns i
samtliga cylindrar och till råga på allt har
komprimerat vatten även sprängt blocket
som nu är utom all räddning. Strömmen
var i alla fall inte på när motorn sjönk, så
powertrim- och startmotorreläet har klarat
sig. Positiva detaljer som ägaren i det här
läget naturligtvis upplever som en klen
tröst. Teknikern frågar ägaren om han
provstartat motorn innan köp och ägaren
svarar att han köpte båten på landbacken
och att det inte fanns någon vattenslang
i närheten att koppla på. Den tidigare
ägaren hade alltså vetskap om att motorn
badat när han annonserade båten till salu.
Han hade förvisso tömt cylindrarna på
vatten, satt i nya tändstift och bekostat en
renovering av startmotorn men hade glömt
att tömma insuget på vatten och starta motorn. Olycklig okunskap som naturligtvis
var ödesdiger för den nya ägaren.
sig ett bad är det till
synes långt ifrån kört, det gäller bara att
handla snabbt och rätt. Hur trevligt det än
kan vara att köpa en ny utombordsmotor
så är det ju hållbart om man kan rädda sin
gamla.

H A R MO T OR N FÅT T
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SELVA FÖRST IGEN...
Nu är det slut på slitet
med startsnöret!
SELVA ISB?

”Våra motorer i familjerna Black Bass och Piranha (6-9,9 hk) kan levereras med den unika startmekanismen ISB
(Integrerat Start Batteri). Under motorkåpan döljer sig ett smidigt litet startbatteri, och på sidan av motorn
sitter en startknapp. En generator ser till att det alltid finns kraft att starta med.

Slut med problemen med
svårstartade 4-taktare
CDS Smörjsystem

Den prisbelönta Sea Bass har ett unikt smörjsystem som distribuerar tvåtaktsolja automatiskt i bränslet
med hjälp av en mekanisk pump. Tack vare CDS systemet slipper man oljetråg i motorn och man kan därför
förvara motorn i vilket läge som helst utan att riskera oljeläckage. Läs om de utförliga tester som gjorts på alla
marknadens 5Hk motorer i Båtnytt och Praktisk Båtägare eller läs under www.bastitest.info

PARTNERS
Yamaha och Yanmar, som båda äger andelar i Selva. Selva producerar bl.a. både segelbåtsdrev och akterspegelsdrev för Yanmar.

DE J A PA NSK A B OL AGE N

T I L LV E R K N I NG AV DE L A R

till världens starkaste utombordare, Seven Marine med 627 hk.

U T V E C K L I NG O C H T I L LV E R K N I NG

av 50 hk dieselutombordaren från Neander Shark.

till de elektriska utombordarna från Torqeedo.

Mer hästkrafter mindre bränsle

T I L LV E R K N I NG AV DE L A R

SELVA XSR

TRYGG ÄGARSTRUKTUR
I SELVA

Sedan introduktionen 2015 XSR har fler och fler båtägare fått utnyttja den fantastiska möjligheten med ökad upp
till 10 % prestanda och hästkrafter och på samma gång kraftigt minskad bränsleförbrukning. Det gör att man
får ut mesta möjliga ur varje droppe bensin. Man får mer kraft och vridmoment i propellern. Det är de speciella
egenskaper som utmärker detta produktprogram med 4-taktsmotorer. De är utvecklade för de mest krävande
användarna och den fintrimmade elektroniken garanterar perfekt funktion och enastående prestanda.

16 | Selva - 50 years of quality
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VAR HAND LA R D U B Å TA R OCH M OTORER FRÅN S E LV A ?
Du finner ett brett återförsäljarnät spridda över landet. Verksamheter som har vett brett kunnande och som kan hjälpa dig som båtägare fullservice och tillgänglighet lite över det vanliga. SELVA vill skapa ett enklare och tryggare båtliv för dig som ny och gammal kund.

- SELVA motorer har du som kund 5-års garanti
- KARNIC programmet så erhålls 10 års garanti
- Fråga alltid efter Start n’ Go
TRYGGHETSPACKETET VID KÖP AV EN KARNIC

VAD ÄR TRYGGHETSPAKETET:
Ett erbjudande som underlättar båtlivet och som förenklar för ägaren och en trygghet som är svårt att tacka nej till eller att avvara. KARNIC
återförsäljaren kan åta sig också förvaring av er KARNIC båten under vintern.

Allt ingår för ett problemfritt båt ägande.
- Upptagning
- Tvätt och polering
- Bottenmålning
- Service enligt servisschema
- Vinterkonservering av motorn
- Sjösättning våren
- Leveransbesiktning
Vi står till tjänst med stort som smått frågor som rör båten eller om olyckan varit framme och en skada har uppstått eller att båten blivit
utsatt för stöld, som SELVA KARNIC kund har ni alltid företräde.
ALLT FÖR ETT ENKLARE OCH TRYGGARE BÅTLIV

Besök våra återförsäljare för att prata båt och motor

KARNICS HISTORIA
K A R N IC P OW E R B OAT S H A R sitt säte och sin produktion i Limassol på Cypern. Företaget grundades 1993 och kom med sin första
modell 1994, en liten motorbåt för den lokala marknaden. Sedan
1998 har man exporterat sina produkter och är idag representerade i
ett tjugotal länder. 2004 lade man grunden till dagens moderna produktionssystem genom att investera i sitt första CAD-CAM system.
Genom åren har Karnic utmärkt sig genom att hela tiden satsa på att
både utveckla sitt produktprogram och företaget. Sedan 2012 har
man även export till länder utanför Europa, faktiskt ända bort till
Australien. Sedan 2014 har man helt datorkontrollerad produktion
som borgar för en jämn och hög kvalitet. 2016 var ytterligare en milstolpe då man introducerade SL-serien, en serie moduluppbyggda
båtar som kunderna själva får designa utformningen av.

Det dedicerade utvecklingsteamet,
som snarare ser det som en passion än ett jobb, ansvarar för design
och utveckling av produkterna.

DE SIGN O C H U T V E C K L I NG

till slut syns i utställningshallarna har
startat med en skiss på ett tomt papper. En idé som sedan analyserats och utvecklats och blivit en 3D-modell i datorn. Ett avancerat
CAD-program hjälper teamet att bygga upp modellen in i minsta
detalj, visualisera formerna, analysera funktionen och slutligen
bestämma den slutgiltiga designen.

DE PRODU K T E R S OM

betonas att man skall få ett värde i produkten
när det gäller kvalitet, funktion och utseende. Varje produkt skall
vara flexibel för att kunna möte varje kunds önskemål så mycket
som möjligt. Detta uppnås genom att låta processen ta den tid som
krävs för att grundligt kunna analysera alla aspekter innan designen
är spikad.

I A L L A MODE L L E R
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utveckling och produktion gör det möjligt
att skapa avancerade former och praktiska lösningar som ger en
unik stil, nästan utan begränsningar. Genom att utnyttja tekniken
så kan man inte bara skapa optimerad funktion, utan även en design
som passar för att göra produktionen så snabb och effektiv som möjligt. Ett exempel är bränsletankarna som är utformade för att låsa
sig mot skrovets profil. Det gör att de kan monteras på ett minimum
av tid.

K A R N IC S T E K N I K F ÖR

OM VA N DL I NGE N F R Å N 3 D -MODE L L i datorn till en fysisk form
sker med hjälp av en femaxlig fräsrobot som tar fram den fysiska
modellen med en noggrannhet på bråkdelar av en millimeter. Efter
viss bearbetning blir de modellerna sedan mallar för formarna där
alla delar till båtarna produceras.

verktyg och formar är på plats så tillverkas en
prototyp som genomgår hårda tester för att man skall vara säker på
att man lever upp till kraven. När allt fått godkänt så kan produktionen av en ny modell starta.

N Ä R SE DA N A L L A

I Karnics produktion stöd
av SPC-systemet, där SPC står för Smart Production Controller. Det
är ett resurshanteringssystem som utvecklats av företaget för att
handha och övervaka verksamheten. Till skillnad från andra resurshanteringssystem så är detta beroende av att såväl företagsledning
som teknisk personal interagerar med det så att produktionen kan
följas och analyseras i varje givet ögonblick.

K A R N IC S PRODU K T ION VA RJ E S T E G
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by

DESIGN OCH KVALITET IN I MINSTA DETALJ
KONS T RU K T ION O C H DE SIGN går hand i hand på båtarna från Karnic. Utseende och funktion, tillsammans med ett
noggrant materialval, på dessa båtar som sticker ut från mängden. De flesta modellerna är moduluppbyggda för att varje
kund skall kunna tillgodose sina behov på bästa sätt. Läs gärna mer om Karnics tillverkningsprocess

FEM SJÄL ATT VÄLJA KARNIC
E F F E K T I V T HÖ GPR E S TA N DA SK ROV KONS T RU K T ÖR E R N A

på
Karnic lägger stor vikt vid designen av skrovet. Faktum är att varje
detalj, varje mått och varje vinkel fyller ett syfte. Detaljerna i samverkan gör att man får en båt som uppför sig väl både i lugna vatten
och i tuffa förhållande till sjöss, och även när man ligger stilla vid
bryggan eller i badviken.

GE NOM TÄ N K T I A L L A

vridstyvhet Karnics skrov är byggda
i ett system med skumfyllning som ger en extremt styv konstruktion, både avseende böjning och vridning. Ett styvt skrov är viktigt
är att skrovet skall behålla formen, och därmed även köregenskaperna, även under hård påfrestning. Faktum är att ett Karnicskrov är så
styvt att man kan lyfta det i tre asymmetriska punkter utan att det
ger efter det minsta.

HÖ G K VA L I T E T F ÖR pengarna Karnic kan erbjuda produkter av
hög klass till ett konkurrenskraftigt pris tack vare att man utvecklat
ett högeffektivt produktionssystem som bygger på noggrannhet och
flexibilitet. Systemet har inte mindre än 150 kontrollpunkter i varje
produktionslinje. Utmaningen som Karnic tagit sig an är att hålla
nere produktionskostnaden utan att ge avkall på kvaliteten. Genom
att hela tiden förfina sina system så kan man uppnå detta.

KONS T RU K T ION M E D R E J Ä L

detaljer Karnic strävar efter en unik
kombination av formgivning och användbarhet genom att studera
ergonomi och utnyttjandet av utrymmen maximalt. Det synsätt gör
utvecklingsprocessen mer arbetskrävande, men det leder till bästa
möjliga lösning i varje båtmodell. Detaljrikedomen i Karnicbåtarna
är i allmänhet större än hos motsvarande båtar från andra tillverkare.

HÖ G BYG GK VA L I T E T A L L A delar i en Karnicbåt är noggrant
utvalda, både när det gäller material och konstruktion. Exempel på
detaljer är att man väljer att limma trädetaljerna inredningen istället för att skruva. De designade knaparna och de svetsade grabbräckena andas kvalitet. På båtarna med hytt så är rutorna limmade med
samma metod som man använder inom fordonsindustrin. Vidare så
har man valt osmoshämmande vinylester för skrovet skall bli extra
motståndskraftigt. Topcoat finns även på alla invändiga skrovytor
för bästa hållbarhet och finish.
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SL 702
utmärker sig med sin moderna design och rikliga standardutrustning. Du får en båt som drar till sig blicken.
Med två lösningar på förarplatsen och fyra olika utföranden i
aktern i kombination med ett stort antal tillval så kan SL 702
bli precis så som du vill ha den.

E N B ÅT S OM

I S TA N DA R DU T RU S T N I NGE N I NG Å R bland annat ljudanläggning, eleganta detaljer av valnötsträ i inredningen och
separat toalettutrymme. Komplett elinstallation med belysning, lanternor och signalhorn är en självklarhet. Kojer med
plats för två.

by

HÖ G A F R I B OR D GE R dig säkra turer och stora ytor ger dig
komfort. Skrovet är stabilt och självflytande av glasfiberarmerad vinylester med skumfyllning.

Basinformation SL702
Längd ÖA (cm)
780
Skrovlängd (cm)
680
Bredd (cm)
245
Djupgående (cm)
37
Vikt (kg)
1450
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SL 600
utmärker sig med sin moderna design och rikliga standardutrustning. Du får en båt som drar till sig blicken.
Med två lösningar på förarplatsen och fyra olika utföranden i
aktern i kombination med ett stort antal tillval så kan SL 702
bli precis så som du vill ha den.

E N B ÅT S OM

I S TA N DA R DU T RU S T N I NGE N I NG Å R bland annat ljudanläggning med högtalare i för och akter. Komplett elinstallation
med belysning, lanternor och signalhorn är en självklarhet.
Kojer med plats för två.

by

HÖ G A F R I B OR D GE R dig säkra turer och stora ytor ger dig
komfort. Skrovet är stabilt och självflytande av glasfiberarmerad vinylester med skumfyllning.

Basinformation SL600
Längd ÖA (cm)
670
Skrovlängd (cm)
590
Bredd (cm)
245
Djupgående (cm)
34
Vikt (kg)
1020
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Minska kostnaderna, öka i knop

Reportage: Staffan Westerling

SKITIG BÅTBOTTEN KOS TAR
D

et skiljer massor
i prestanda
mellan en ren och
skitig båtbotten. Läs
nedan och ni blir
förvånade över hur hög
bränsleförbrukning en
skitig botten medför,
helt i onödan.

skitig båtbotten mot en
rentvättad för att se vilka prestandaskillnader man kan förvänta sig. Testbänk
utgjordes av en TG 6300 utrustad med en
115 hästar stark fyrtaktare på akterspegeln.

V I T E S TA R E N

i vattnet i Stockholms skärgård i cirka 3,5 månader utan
vare sig bottenmålning eller renskrubbning
under sommaren. Ett inte allt för ovanligt
scenario. Bottnen var snäckbelagd och på
vissa delar hårig utan att vara överdrivet
lortig. Jag har sett värre. Dessutom har
båten körts ganska sparsamt sommarmånaderna vilket, av naturliga skäl, håller kvar
och påskyndar andelen marina bosättare
en smula.

T E S T B ÅT E N H A R L E G AT

bränsleförbrukning,
ljudnivå och acceleration. Efter att ha
kört med skitig botten och inkasserat alla
mätdata så drar vi upp ekipaget och skjuter
skiten av skrovet med högtryck till båten är
ren och slät. Vi sjösätter kort därefter och
mäter allt på nytt. Enligt samma schema.

V I M ÄT E R FA RT,

N Ä R V I M ÄT E R hastighet med skitig
botten känns båten riktigt seg. Med gasen
i botten uppnår vi endast 25 knop vid 5100
varv. En hastighet som en rentvättad TG
6300 skulle ha kunnat uppnå med halva
motorstyrkan på akterspegeln.
M E D SK I T E N B ORT SPRU TA D är fartupplevelsen fullständigt annorlunda. Båten
känns rapp, toppvarvtalet ökar till 6 000
varv och hastigheten stiger nästan 10 knop
till 34,7 knop. Vilken skillnad!
AT T
F R A M F ÖR A E N båt med
skitig botten kan upplevas som om motorn
har tappat kraft, att man har glömt draggen
kvar på botten eller som att köra i sirap.
I vissa fall kan det kännas som om gumminavet i propellern har släppt i och med
att propellern suger luft på grund av de
tusentals luftblåsor som en snäckbeklädd
båtbotten skapar under gång.
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allt för många som åker
omkring med skitiga båtbottnar som med
ökad bränsleförbrukning frestar hårt på
naturen. Det ser vi inte minst när vi mäter
bränsleförbrukningen där åtskillnaden i
förbrukning mellan alternativen är skrämmande. Vid 23 knop drar exempelvis den
skitiga botten 1,4 liter bensin per sjömil
medan den rentvättade endast förbrukar
0,8 liter per sjömil. Det skitiga skrovet
förbrukar här hela 75 % mer bränsle.

T Y VÄ R R Ä R DE T

en genomsnittsförbrukning med två personer ombord med våra
givna farter från fem knop upp till toppvarv
så drar den skitiga bottnen hela 42 % mer
bränsle än den rentvättade. Med beväxt
botten och med en genomsnittlig förbrukning på 1,21 liter per sjömil kommer man
74 sjömil med full tank om 90 liter. Med
ren botten är genomsnittsförbrukningen
0,85 liter per sjömil och man kommer hela
106 sjömil innan tanken är tom. Kalla fakta
som är väl värda att fundera över.

R Ä K NA R V I U T

påverkar naturligtvis också accelerationsegenskaperna.
Snäckorna orsakar onödigt
friktion mot vattnet som
bromsar upp framfarten.
Skillnaden är kännbar vid
alla våra accelerationsintervaller. Några sekunder
hit eller dit spelar väl inte
så stor roll på ett ekipage
där motorstyrkan är väl
anpassad till båtens tyngd
och storlek, som på den här
båten. Ligger motorstyrkan
däremot i det lägre rekommenderade segmentet kan
man få stora problem att
komma upp över planingströskeln. Detta gäller alla
mer eller mindre undermotoriserade flytetyg som
planar oavsett motortyp.

E N SK I T IG B ÅT B O T T E N

AT T BU L L E R N I VÅ N Ä R

högre hos en båt med skitig
båtbotten är inte så konstigt
eftersom motorn måste
kämpa mer för att uppnå
samma hastighet som en
rentvättad. I det här fallet
bullrar den skitiga båtbotten
exempelvis klart kännbara fyra dBA mer än den
rena vid 25 knop. För att
överhuvudtaget uppnå 25
knop med den skitiga botten

måste motorn arbeta på toppvarv. I det här
fallet 5100 varv. Med den rentvättade bottnen räcker det med 4400 varv per minut
för att uppnå samma hastighet.
som servicetekniker fick
jag många samtal från oroliga båtägare som
undrar varför deras båt går betydligt sämre
och drar mer bensin på hösten än på vårkanten? På min fråga om båten är bottenmålad
fick jag många gånger samma svar:

U N DE R M I N T I D

” J AG BRU K A R VA SK A av henne så gott det
går en gång under säsongen, inte mer.”

T Y VÄ R R R ÄC K E R I N T E en tvätt. Vill man
använda båten optimalt samtidigt som man
vill värna om vår miljö, blir man tvungen
att anstränga sig mer. Har du båten på ostkusten så tar du upp båten och högtryckssprutar den nogsamt minst tre gånger
under sommaren. Är skrovet omålat och
båten befinner sig på västkusten så krävs
det avspolning var 3-4 vecka. Ett annat
alternativ är att köra igenom en automattvätt minst tre gånger per säsong, om någon
sådan finns i närheten.
DE T M A R I N A L I V E T

under vattnet skiljer

från plats till plats och från land till land.
Den saken är klar. Har man båten i en
grund havsvik, insjö eller liknande räcker
det ofta med att borsta bort skiten när det
är dags att ta upp. Hade vi utfört en liknande bottentest på västkusten, där det växer
avsevärt mer jämfört med ostkusten hade vi
förmodligen behövt skotta bort båten från
bryggplatsen innan provkörning.
DE E N DA S OM tjänar på skitiga båtbottnar är bensinbolagen och statskassan som
håvar in härliga miljoner på vårt slarv varje
år Vill vi ha det så?

TG 6300 SportCruiser				
TG 6300 med Suzuki DF115, fyrtakt, utombordare (Skitig båtbotten)				
Varvtal
Fart
Förbrukn. Förbrukn. Ljudnivå
2 personer						
Längd
620 cm				
r/min
knop l/h
l/sjömil
dB(A)
Acceleration
Sekunder						
Bredd
240 cm					
1Ê000
3,2
1,2
0,38
64
0-10 knop
3,3						
Vikt
720 kg					
1Ê500
4,6
2,7
0,59
68
0-15 knop
5,6						
Rek. motoreffekt
90 hk					
2Ê000
5,8
4,6
0,79
72
0-20 knop
8,2						
Tank
90 l					
2Ê500
6,7
7,2
1,07
79
10-15 knop
2,3						
3Ê000
8,3
12,2
1,47
80
10-20 knop
4,9						
Bärighet
6 personer				
3Ê500
14,0
17,0
1,21
83
15-20 knop
2,6						
Design
Tage Gustafson				
4Ê000
17,9
19,1
1,07
84									
Tillverkningsår Mellan 1997-2003		
4Ê500
21,3
26,9
1,26
85									
TillverkareTG Boats by Freja Marine OY		
5Ê000
24,4
34,4
1,41
89									
Toppv. 5 100 25,0
35,2
1,41
89									
www.tg-boat.fi				
													
Suzuki DF115					
Mättningarna utfördes med två personers belastning och testutrustning (ca 170 kg).
FAKTA					
Propeller std. 21” (3-blad)					
Motortyp4-takt/4 cyl./DOHC/16 ventiler		
Datum för test: Utetemperatur: 19 grader
Cyl.volym
1950 cc					
									
TG 6300 med Suzuki DF115, fyrtakt, utombordare (Ren båtbotten)								
Eff. hk (kw)
115 (84,6)					
Varvtal
Fart
Förbrukn. Förbrukn. Ljudnivå
2 personer
vikt kg
189 kg					
r/min
knop l/h
l/sjömil
dB(A)
Acceleration
Sekunder						
Bränslesystem
Bränsleinsprutning		
1Ê000
3,4
1,1
0,32
63
0-10 knop
3						
Tändsystem Heltransistoriserat				
1Ê500
4,9
2,5
0,51
66
0-15 knop
4,8						
2Ê000
6,2
4,3
0,69
70
0-20 knop
6,1						
Diameter x slaglängd
84 x 88			
2Ê500
7,2
7,0
0,97
79
0-30 knop
11,5						
Rek. varvtal
5 000 - 6 000 				
3Ê000
11,0
11,0
1,00
78
10-15 knop
1,8						
Utväxling
2,59:1					
3Ê500
17,2
13,5
0,80
79
10-20 knop
3,1						
Generator
40 Amp					
4Ê000
21,9
16,7
0,76
81
10-30 knop
8,5						
Powertrim och tilt
Ja					
4Ê500
25,9
22,6
0,87
86
15-20 knop
1,3						
5Ê000
29,3
27,0
0,92
89
15-30 knop
6,7						
Elstart
Ja					
5Ê500
32,2
32,2
1,00
90
20-30 knop
5,4						
Rigglängd
Lång			
Toppv. 6 000 34,7
40,3
1,16
90									
Generalagent
KGK Suzuki AB			
													
www.suzuki.se					
Mättningarna utfördes med två personers belastning och testutrustning (ca 170 kg).
Propeller std. 21” (3-blad)
Totalvikt (b+m)
909 kg				
Datum för test: Utetemperatur: 19 grader
Belastning i test
2 pers					
Körfakta: Staffan Westerling, Marina Uppdrag©, +46 70 659 55 12												
Propeller i test
21” (Alu.,3 blad)			
										
Hissning
Std					
									
Toppvarv (2 pers) 5 100 (Beväxt båtbotten)		
Toppvarv (2 pers) 6 000 (Ren båtbotten)					
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Storm 2255
säkra och torra färder. Rymlig hytt och stora ytor
utomhus i kombination med ett robust skrov med höga fribord
ger dig och dina passagerare en bekväm tur. Skrovet är stabilt
och självflytande av glasfiberarmerad vinylester med skumfyllning.

E N B ÅT F ÖR

I S TA N DA R DU T RU S T N I NGE N I NG Å R bland annat ljudanläggning med högtalare i för och akter. Komplett elinstallation
med belysning, lanternor och signalhorn är en självklarhet.
Kojer med plats för två.

by

Basinformation Storm 2255
Längd ÖA (cm)
648
Skrovlängd (cm)
630
Bredd (cm)
245
Djupgående (cm)
34
Vikt (kg)
1180
28 | Selva - 50 years of quality

Selva - 50 years of quality | 29

Smart 1-48 & Smart 1-55
DE T VÅ SM A RT MODE L L E R N A är kanske båtvärldens svar på
Meccano? Den moduluppbyggda konstruktionen, och det rikliga utbudet av extrautrustning, ger mer än hundra varianter att
välja på. Skrovet är stabilt och självflytande av glasfiberarmerad vinylester med skumfyllning. Sittbrunnen är naturligtvis

dränerad, och en automatisk länspump ingår dessutom i standardutrustningen. Där ingår även elinstallation med belysning,
lanternor och signalhorn.
by

Basinformation Smart1-48
Längd ÖA (cm)
490
Skrovlängd (cm)
480
Bredd (cm)
208
Djupgående (cm)
25
Vikt (kg)
510
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Basinformation Smart1-55
Längd ÖA (cm)
565
Skrovlängd (cm)
555
Bredd (cm)
230
Djupgående (cm)
27
Vikt (kg)
580
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Det svarta guldet...

...hummerfisket ger spä nning!
förekommer våt älskade hummer. Från norska gränsen ner till Öresund där den lägre salthalten och temperaturförhållandena begränsar utbredningen.
Humrar föredrar sandig, stenig eller klippig botten med skrevor
och skrymslen att kunna gömma sig. Humrar anses vara väldigt
bofasta och gör inga längre vandringar. På hösten beger sig dock
hummern till djupare vatten, vilket kanske kan förklaras av att
humrar fortfarande bebor gömslen i de grundare områdena
men att temperaturskillnaden gör att aktiviteten hos hummern
ökar på större vattendjup.

HYPALON vs PVC eller varför
HYPALON är det rätta valet!

VI D SVEN SKA VÄ ST KUST EN

för närvarande regleras hummerfisket genom fredningstid, fredningsområden, minimimått,
romhoneförbud, och begränsning av antal redskap samt dess utformning (flyktöppningar). Även sumpning av hummer regleras. Hummerfisket börjar första måndagen efter 20 september
kl 07:00 varje år och slutar den 31 april följande år.

REGLER FÖR HUMMERFISKE

Amerikansk hummer
- ett hot mot vår europeiska, se skillnaden!

Praktisk båt inte bara till
hummer och skärgårdsbor
Med en djup V-botten, höga fribord, rymlig sittbrunn
och praktisk styrhytt gör att du kan fiska säkert och
bekvämt i alla väder.

Färg

Amerikansk hummer

Grönbrun med rödaktiga
nyanser, inga vita prickar
Klippklo
Småtaggar i flera rader
Krossklo
Mer rundad
Pannhorn
En eller flera taggar på
undersidan
Huvudsköld Bredare och kortare jämfört
med stjärten

Europisk hummer

Svart med blå nyanser,
vita prickar
Småtaggar i en rad
Mindre rundad
Inga eller en tagg på
undersidan
Smalare och längre jämfört
med stjärten

PÅ A L L A M A R K NA DER drivs teknologin framåt och det är ingen skillnad när
det gäller framställandet av kvalitativa ribbåtar på marinmarknaden.
FÖR DE N SER IÖS A båtägaren är, och kommer alltid att vara, HYPALON det
enda uppenbara materialet.
H Y PA L ON M ED SI T T femlagersystem bidrar med ett antal positiva kvaliteter
till båtarna. Först och främst en oöverträffad nötningsbeständighet jämfört med
betydligt billigare material såsom PVC, vilket oftast används till billigare modeller
som exempelvis små gummibåtar och som inte alls ger samma känsla av kvalité och
hållbarhet.
B ÅTA R P VC Ä R ökända för sina höga underhållskostnader och ett behov av att
frekvent lappa och laga.
H Y PA L ON FÅ R SI N oöverträffade nötningsbeständighet genom det speciella
flerlagersystemet som i processen sammansluts till ett solitt material. Inner och ytterlagren är av HYPALON som är ett vävt nötningsbeständigt material. Det andra och
fjärde lagret är neopren vilket ger pontonerna en mjuk känsla som ger båten en trygghet i sammanstötningar med andra båtar eller bryggor som den kan komma i kontakt
med. Det innersta lagret är ett polyetenlager som gör att pontonen blir totalt lufttät.
T IL L S A M M A NS M ED NÖ T N I NGSBE STÄ N DIGH ET E N, har HYPALON också genom åren visat sig vara extremt UV beständigt vilket förhindrar åldrandet och som i slutändan påverkar andrahandsvärdet på båten.
H Y PA L ON Ä R ÖV ER L ÄGSET när det gäller att bibehålla sina färger.
H Y PA L ON Ä R O CK S Å mer resistent mot olika typer av kemikalier som skulle
förstöra det mycket billigare PVC.
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Fisherma n Line
F6,5 Cabin Plus

Båtar tillverkade av
HYPALON har genom åren
bevisat sig vara det rätta
valet för både professionella
användare, och inte minst
till större ribbåtar med
höga prestanda.
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Italian
Design

FÖR DIG M E D HÖ G A K R AV, S OM S ÖK E R DE T L I L L A E X T R A

Emotion line
E MO T ION L I N E Ä R toppmodellerna i Selvas program av ribbåtar och tillverkas
av Selvas systerföretag Marlin. Båtarna med sin eleganta design är resultatet av
noggranna studier i hur man kan utnyttja utrymmet ombord. Skroven är konstruerade för att ha en god bärighet i vattnet och optimera motorernas resurser. Man
har varit noga med att välja de bästa materialen för att säkerställa att utförande och
utrustning håller högsta klass. Emotion Line finns i tre modeller: 5.4, 6.3 och 7.9
meter som levereras med Selvas utombordsmotorer för bästa helhetsupplevelsen.

Basinformation
Modell Emotion
Längd cm
Bredd cm
Vikt kg
Rek. motorstyrka
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790
790
307
960
150/250

630
630
256
600
70/115

540		
540
236
460
40/100

”Ribbåtar från Selva gör sig
lika bra bland Nordens höga
berg som vid Medelhavets
flacka sandstränder.”
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Italian
Design
K VA L I T E T, MODE R N O C H K L A S SISK PÅ S A M M A G Å NG

Evolution Special Line
E VOLU T ION SPE C I A L L I N E är ribbåtarna med en avancerad kolfiberdesign som skapat succé i Europa! De bygger på Evolition Line men har en tuffar design och mer utrustning i standardutförandet.
Båtarna finns i storlekarna 5.7 till 9.6 meter och levereras utrustade med Selvas utombordsmotorer,
som ger dig möjlighet att njuta av sjölivet på ett säkert sätt. Produktprogrammet Evolution Line är
utvecklat under strikt kontroll och bästa produktionsteknik. Tillverkningen tar tillvara på erfarenheter
från tidigare modeller samtidigt som de står för ett nytt koncept.

Basinformation
Modell
D.800
D.700 D.650 Family D.600 D.S.
Längd cm
799
675
650
599
Bredd cm
300
269
260
263
Vikt kg
1230
600
580
500
Rek.motorstyrka
250 115 / 150
115 / 150
80 / 115
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E L EG A N T O C H T R I VS A M T

Open Elegance Line
OPE N E L E G A NC E L I N E nyaste modell är resultatet av attraktiv och sofistikerad design med moderna linjer och kraftfull färgsättning. Materialet är noga utvalt och har genomtänkta lösningar för att göra dem användbara i många olika situationer. Väl utnyttjade utrymmen ombord gör ditt båtåkande bekvämt.

Basinformation
Modell Open Classic Line D.5.6
Längd (Lmax) cm
550
Bredd (Bmax) cm
232
Totalhöjd cm
113
Ungefärlig tomvikt kg
620
Rek. motorstyrka hk
60/100

D.5.3
527
210
95
480
40/60

SP ORT IGT O C H BE K VÄ M T

Open Classic Line
äventyr till havs? Med Open Classic Line så blir det en
upplevelse. Med hjälp av många års erfarenhet så har Selva tagit fram en serie
extraordinära båtar. I kombination med Selvas motorer så får man ett både elegant och mångsidigt ekipage. Skrov och propeller fungerar effektivt tillsammans
och ger mycket goda gångegenskaper även med motorer med mindre effekt. Det
gör att båtarna kan konkurrera med mer prestigefyllda fabrikat men med mer
upplevelse för pengarna.

L Ä NG TA R DU E F T E R

KOM FORTA BE LT FÖR F ISK A R E O C H SK Ä RG Å R D SB OR

Basinformation
Modell Elegance
Längd (Lmax) cm
Bredd (Bmax) cm
Ungefärlig tomvikt
Rek. motorstyrka hk

Italian
Design
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6.7
665
250
950
100 / 150

5.7
566
229
750
40 / 100

Fisherman Line
fiska gädda eller makrill? Fisherman Line är konstruerad för dig som har en passion för fiske, utan att tappa i stil. Med en
djup V-botten, höga fribord, rymlig sittbrunn och praktisk styrhytt
gör att du kan fiska säkert och bekvämt i alla väder. Med en av Selvas
motorer i aktern får du ett ekipage som har prestanda, utseende och
säkerhet.

S U GE N PÅ AT T

Basinformation
Modell Cabin Plus
Längd (Lmax) cm
Bredd (Bmax) cm
Tomvikt kg
Rek. motorstyrka hk

F. 6.5		
650
238
1100
100/115
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