Får Svoluær-firma OMG til å
produsere dieselmotorcfl
Skal en nord-norsk

bil-

båtmotorforhandler

få

(Johnson/Evinrude)

til

mektige

og

det
OMC-konsernet
å

omgiøre et styrevedtak,

som går imot produksjon av

i OMC utuider Sea-Driue-systemet
OMC's nye Sea Drive systern
har vakt stor oppmerksomhet,

og det jobbes nå intenst

følgende resultater:
10 liter pr. time ved 20 knop
14 liter pr. time ved 26 knop
18

utgaven på 200 HK er allerede

liter pr. time ved 30 knop

i

Bruker man disse resultatene
som grunnlag, ligger driv-

dieselmotorer? Disponent
Einar Berg i firmaet Berg &
Co i Svolvær har i hvert fall
fått OMC's utviklingsavdeling tit å se nærmere på et

stoffutgiftene nær en fjerdedel
av tilsvarende båt med ben-

dieselmotorprosjekt som er
<komponert> av bedriften i

dieselmotoren ytterligere, og
man har oppnådd hastigheter
på over 32 knop med 140 liter

Svolvær.

under forbruket

diesel og fire

Utgangspunktet for motorpakken er Volkswagens seks-

sylindrede dieselmotor

og

OMC's stern drive. Einar Berg
forteller oss at hensikten med
eksperimentet har vært il møte
de økende drivstoffprisene
med en motorløsning som er

mer drivstoffvennlig enn noe
hittil kjent produkt. - A komme frem til et dieselaggregat
med lav nok vekt

til

18- og 20-

fots båter og dessuten bryte
det meget hØye prisnivå som
er etablert for diesel hekkaggregater, er målet.
Gunstige data

Bare på vektsiden begynner
dataene å bli interessante. Enheten veier ca. 300 kilo mindre

enn sammenlignbare diesel-

aggregater. Motoren er turboladet og yter 95 hk/DIN ved
4000 omdr./min. og 78 hk/DIN

ved 3500 omdr./min. Drevet
som ble brukt var

400-drev

til

30 prosent
til kjente dieselaggregater, mener Berg.
Etter 70 gangtimer *løsnet>>

sindrift og 20

med

et

OMC

utveksling

1,65:1 og propellstØrrelsen på
enheten var I23/e x 17 tommer.
Det hele ble montert i en velutstyrt Draco 2000 Sportling.

Med denne båten gjorde

man drivstofftester som viste

personer

ombord.
Samtidig som man venter på

OMC's reaksjon på

pro-

sjektet, fortsetter arbeidet hos
Berg i Svolvær. Man skal prØve motoren uten turbolading,
det vil også bli gjort forsØk
med Volkwagens 4 sylindrede
turbo-diesel.
Hva kommer

ved

konsernets utviklingsavdeling
for å utvide serien. 2,6-liters
serieproduksjon og tre nye
konstruksjoner - en Y6 2,51
på 150 HK, og to V4 konstruksjoner på henholdsvis 120- og
100 HK vil være klare for mar-

i 1983.
Vi tar vel ikke

kedet

så mye feil
hvis OMC's <muskelmotor>> -

V-8 utenbordsmotor -

også

kommer som standardmotor
og som Sea-Drive motor om

ikke alt for lenge. Motoren har
vist seg uhyre driftssikker, og

den har gjort rent bord på

iår. Konstruktøren av motoren, Jim Ner-

racerbanene

strøm, var tilstede ved Drammen Grand Prix. På spØrsmål
om hva motoren egentlig ydet,
svarte Nerstrøm: <<- Et eller
annet sted mellom 400 og 800
HK!> Så, da så...
tr

standardmotor

Swan nr. 1.000

lom de verdensberømte konstruktørene i New York og de

OMC's V-8 motor opå mellom
400- og 800 HK" har vist seg

uhyre driftssikker, og den blir
nok snart å se både som vanlig

og

Sea-Drive

motor.

til å skje?

Hvis de data man er kommet
fram til er holdbare, er de

utvilsomt interessante. Det er
derfor grunn til å anta at også
de andre større motorprodusentene vil vurdere de lette
høyeffektdieslene. Volvo kjøper allerede den samme seks-
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sylindrede Volswagendieselmotoren til sin personbilserie
og har så vidt vi erfarer, vært

inne på de samme tanker som
Berg.

Hvis OMC skulle vise

seg

interessert, kan man ikke vente
en slik motor ferdig fra Berg &

Co. før tidligst i 1983 pga. lisensforhandlinger m.m. Hvor
kan man regne med at en slik

motorenhet vil ligge i pris?
Einar Berg mener at den vil
ligge ca. 20.000 kroner under
sammenlignbaremotorer. i.j.
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1976 forlot den første

- en 36 fots Sparkman
& Stephens-konstruksjon, det
lille verftet i Pietarsaari i
.,Swann

Nord-Finland. Det skulle snart
vise seg at samarbeidet mel-

Jubileum

dyktige finske båtbyggerne var

en god kombinasjon. Like før

jul kunne Nautor markere

en

imponerende milepel - båt nr.
1.000 var klar for levering.
Nå er det mange båtprodusenter som har feiret sitt produksjonsnr. 1.000. men ingen
som har bygget så mange store
og fornemme båter på så kort
tid. Jubileumsbåten var, selvsagt, den nye Swan 51 - en båt
Nautor allerede i startåret kan

fastslå blir en stor suksess.
Den ble skipet direkte til båtmessen i London, og skal senere seile i britisk

farvann. tr

- skiærgårdskrysser

Skjærgårdskrysserne

har

en

spesiell plass i svenskenes
hjerter. I 8L var det 10 år siden

det

svenske skjærgårdskrys-

serforbundet ble stiftet og 50
år siden konstruktøren Knud

H.

Reimers dro sine fØrste
streker ved tegnebordet. De
runde årstallene ble feiret med
Jubileums 40'an, en ny og så
langt det lar seg gjøre, moderne skjærgårdskrysser.
Pris på ferdig båt er forelØpig ikke ferdigkalkulert, men

en selvbyggerbåt kommer på
sv.kr. 147 000,-. Og de vik-

Her er Volkswagen-dieselen montirt i Draco Sportling 2000. Man
er nå i gang med en "Mekling, som skal ha dobbelmontasje av
den samme motoren.
(Foto: Werner Wilh. Dallawaren)
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tigste målene, de er: Loa'14,35
m, Lvl. 10,1 m, bredde 2,65 m,
dypgang 1,85 m, depl. 4 250
kg, ballast 2200 kg, seilareal
40 kvm - derav også navnet.

Ytterligere

opplysninger:

Christer Hillbom. rlt. 095 I 46181
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