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Hun koster en halv million, og er ettervår me-
ning verdt hver eneste krone. Fordi prisen inklu-
derer det meste av hva andre tilbyr som eks-
trautstyr, og fordi alt ombord er_ien kvalitet som
nå er Ulitt qeUen ifritidsbåter. Å kiøpe en stik
båt blir som å investere i et landsted ved sjøen,
og da er kanskje ikke de 500 000 så aldeles
avskrekkende. Dette til tross, - vi tror ikke denne
båten vil overstrømme våre farvann, men hun
fortjener sin plass i våre spalter. Drømmer er
alltid tillatt, og kanskje noen av våre egne båt-
byggere kan få litt inspirasjon.....

Tekst og fotos:
Ingvar Johnsen

Båten leveres i tre forskjellige
utgaver: <Adriatic>, .Biscayo
og <Baltic>. <Adriatic> har en
åpen løsning uten akterkahytt,
<Biscay> har heller ingen ak-
terkahytt, men et innelukket
styrehus mens <Baltic> har ak-
terkahytt og åpen uteplass,
men kan leveres med styrehus-
tak. <Biscay> kan leveres
med jagerbro. Planløsningene
under dekk forut er den sam-
me for alle tre modellene. Og
så et lite kompliment til Det
norske Veritas: Alle Storebro-
båter leveres med DnV-skiltet
fordi verftet anser at Veritas
sitt navn er mer verdt interna-
sjonalt enn godkjennelsen fra
det svenske Sjøfartsverket.

Konstruksjonen
Skroget har et spisst forskip
som flater ut akterut. Det er
bygget opp i håndopplagt
glassfiberarmert polyester.
Bunnen er meget godt avstivet
i full lengde og bredde med en

"på kryss og tvers> avstivning
som er bygget på egen form,
og som blir stØpt inn før skro-
get forlater formene. Dekket
er bygget i sandwichlaminat.

Vi merket oss at hele dekket
og overbygget hadde "appel-sinskallmØnster>. Dette står i
kontrast til de fleste andre mo-
torbåter der produsenten som
regel legger svært stor vekt på
å skape et så skinnende blankt
produkt som mulig. Ved Sto-
rebro Bruk begrunnes bruken
av denne strukturen med at
den forhindrer refleks og at
den gir bedre friksjon enn de
helt blanke flatene. I tillegg
blir ikke en slik ru overflate så
lett stygg av riper og andre sår.

Behagelig <milsluker>
Vår prøvebåt var utstyrt med
to Volvo TMD 40 dieselmoto-
rer som yter I24 akselheste-
krefter hver. IVfotorinnstalla-
sjonen var som den skulle -
likeledes isolasjonen av mo-
torrommet. Med to motorer er
manØvrering i sakte fart en
fornøyelse. Ved å <spille> pro-

pellene opp mot hverandre
kan båten legges i sving om sin
egen akse og tillegging i selv
de trangeste havner blir bare
moro.

Akslene med propeller er i
likhet med roret fritthehg-
ende. Vår testbåt var utstyrt
med faste trimplan, men vi
tror produsenten vil være tjent
med å levere justerbare trim-
plan som standard. I de hastig-
hetene som oppnås med denne
båten bør man ha muligheten
til å trimme båten under for-
skjellige forhold og belast-
nlnger.

Lydnivået ombord var beha-
gelig. Ved full fart, 3600 om-
dreininger pr. minutt og ca. 25
knop viste lydmåleren knappe
80 DbA ved førerplass. Lydni-
vået synker til rundt 70 DbA i
<snekkefart>. En behagelig
cruising-fart oppnås med mel-
lom 32fi) og 3400 omdreinin-
ger pr. minutt som gir mellom
2l- og 23 knop med et diesel-
forbruk på mellom 2,66- og
2,90 liter diesel pr. nautisk
mil-

Uteplassen
Ved førerplassen finnes kart-
bord og plass til oppbevaring
av kart og bestikkutstyr meget
fornuftig plassert. Førersetet
er selvfølgelig justerbart i
lengderetningen, og instru-
menteringen sitter greit og
oversiktlig til.

Det man straks reagerer på
ved ombordstigning, er kvali.
teten på treverket og over-
flatebehandlingen av det. Den
lakkerte mahognyen har
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Dinetten har perfekt hqyde.
Man kan sitte behagelig og ha
full ovenikt ut.

Pentryseksjonen er romslig og
velutstyrt.
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Dette bildet sier mye om kvali_
teten på trearbeidåne ombord.
Vi liker ikke små knastratt i
denne type båter, det hadde
vært bedre ned en rustfri stål-

rrng rundt knastene. Dette er
kanskje eri .srnaksak, men det
er ikke vår innstilling tit plast-
knappen som er brfkt tij dør-
stopper. Vi har ikke tall på

hYg, *u.ngg brukne st(,ppere
vr har plukker ut av eummito_
nngen på.,hundelen,..
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I.tillegg til de vanlige lukene erdet tagt rnn en mindre Iuke
over hver motor som piør det
mulig å sjekke olien ulen å ta
vekk hovecilukeni. Smart!
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speilblank overflate, og alle
skruehull sorn karr plugges er
plugget. Styreposisjonen er
plassert på habord side noe vi
ikke er overveltes begeistret
for. Vi antydet at en forand-
ring var på sin plass, men ble
avvist med en overbærende,
smilende hoderysting: "Slikskal det være i en Storebro, og
dermed basta!" Bakgrunnen
for dette er rel( og slett at
..brukspatronen,' selv, lvar
Gustavsson. etter en reise til
USA fant ut at utviklingen i
båtbransjen kom til å nærme
seg bil i stadig stØrre grad. E,t
<venstreratt) ville derfor ikke
bli så store overgangen for bil-
folket når de kjøpte seg en
Storebro-båt.

Under dekk
Plassen under dekk biir roms-
lig i en såpass stor båt, og det
er befriende å se at innred-
ningen ikke på noen måte vir-
ker overlesset. Båten er velsis-
net fri for unødige fiksfakserl-
er og - selvfølgelig - finnes
ikke en kvadratcentimeter
<polvottpolstring>.

På styrbord side i hovedlu-
garen ligger et romslig toalett
med skikkelig do, håndvask og
dusjmuligheter. I dørken er
det trallverk som er en sjei-
denhet å se, men likefullt nød-
vendig i et våtrom. På styrbord
side forut for toalettet finner
man pentryet. Stort og prak-
tisk og med skikkelig arheids-
høyde. Dinetten på babord
side er romslig og satt så høyt
at sikten ut er perfekt uten at
man behøver å "strekke hals"
hele tiden.

Helt forut ligger en stor
dobbeltkøye i en soveseksjon
som er avgrenset med et skott.
All polstring er i lys skai og
komhinasjonen med trever[
og smakfulle farger på mØbel-
stoffene gir et lunt, men lyst
inntrykk. Stueplass finner man
overalt.

I akterkahytten er det to
romslige køyer, et garderobe-
skap og en skap/speilseksjon.

Elektrisk/tekniske installasjo-
ner i særklasse,
Vi har ved flere anledninger
uttrykt oss kritisk mot elektiis-
ke anlegg ombord i fritidsbå-
ter. Det kan knapt gjøres bed-
re enn hva Storebro utfØrer i
sine båter. Bedriften har eget
elektrisk verksted der anlegge-
ne blir bygget opp. Jordings-
problemet blir løst ved at kob-
herskinner blir støpt inn i

skrog og dekk. Hver eneste
ledning er merket med num-
mer som du vil finne igjen på
et komplett kohlingssk jema
som følger med båten.
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Ledningene er strukket i ka-
belrør, og selvfølgelig er det
lagt opp for alt som trenges av
elektriske brukere ombord i
en slik båt. Også de som kom-
mer til senere er det opplegg
for. Dette resulterer i at du
bare følger verftets monte-
ringsanvisning, og når hullet
etter monteringsanvisningen
er boret, ligger ledningene kla-
re for tilkobling. Alle kompo-
nenter er av <skipskvalitet".
Batterier er fornuftig og lett
tilgjengeli g plassert.

De andre installasjoner,
inklusive motorer er skikke-
lig montert med komponenter
av høy klasse. Ingen ting er
overlatt til tilfeldighetene. Bå-
ten har for eksempel tre elek-
triske lensepumper og en ma-
nuell. Den siste med slange
som rekker frem til hver sek-
sjon i båten. På den sikker-
hetsmessige siden må vi også
trekke fram "alt mulig-kassen>
under en av benkene i dinet-
ten. Iler finner du et komplett
verktøysett, forbruksdeler
som termoslater. paknings-
sett, nØdraketter, arbeidslam-
pe, førstehjelpssett og meget
mere. Alt har sin plass i cn
skreddersydd plastskuff. Slike
viktige og hensynsfulle detal-
jer gjør at man får tiltro til et
produkt, men tenker man på
hva denne løsningen egentlig
koster, burde man egentlig
forlange at noe tilsvarende vai
å finne ombord i enhver båt
ved levering.

Konklusjon
Det er ingen grunn til å gå så
mye i detalj når det gjelder
denne båten. Du finner alt
ombord som man bØr vente av
en motorbåt i denne prisklas-
sen. Og alt utstyr er av topp
kvalitet og ordentlig monrert.
Tngenting rister og skrangler.
plastarbeidene er førsteklas-
ses, alt treverk er skikkelig be-
handlet, - selv det som lkke
synes! Vel er det vegg til vegg
tepper ombord. men di:se er
av solid kvalirel og under er
det real dørk med førsreklas-
ses belegg.

DATA:
Lengde:
Bredde:
Dyptgående:
Deplasement:
I{øyde i:
Forkahytt:
Akterkahytt:
Brennstoff

9,30 m
3,20m
0,95 m
3,20m

1,90 m
1,70 m

2 x325 I
(2 x 200 I for enkelmontas je)

Ferskvann: 200 I
Batterier:

2x60Ah2x160Ah

Opplysninger:
A/s Melby Fadum, St. Olavsga-
te 26. OSLO 1. Tlf.:
(02)11 16 84 . 11 17 48

Det elektriske anlegget ombord
i Storebro-båtene er et kapittel
for seg. Hele anlegget er bygget
otlp på verftet.s elektrikervcrk-
sted og btu'de være et eksempel
til etterfqlgelse. Skikkelige bat-

terier rned tilstekkelig kapasi-
tet hrgrer ti! sammen med kob-
lingsskjema og nummerover-
sikt for de forskjellige <strek-
kener.

Dette synet må vel glede alle
båtfolk, - eller kanskje ergre
dem som ikke har noe tilsva-
rende. Denne l4sningen metl
reservetleler som intpellere,

pakninger osv. sanlt forsie-
hjelpssatt oq ttodr,tl,ctt, " \.t,.;,
va're stattd,t,rlLtt,tt' t ,:l: .,
båt ar not fI{)rr,'Jr..
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