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Hcir testar ui begagnade båtar med
dagens kritiska 6gon.
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doycruisers.
Eller till och med

Ett gott
qlternqtiv till
omerikonsko

bcittre!

AV LASSE GENBERG

æ et sågs att Kåre Drangsholt b6rjade med

æ Sdrinkbordet i sittbrunnen, sen ritade han
.# resten av båten kring det. Det år naturligtvis
en skrdna, men såger en del om Dracoskaparens
hektiska leverne och en hel del om Draco-båtarna.

De år snygga - enligt dåtidens mått til-1 och med
låckra - och byggda for dagsutflykter av partykarak-
tår, vare sig man har saftkobbel eller gingrogg i g1a-

sen.
Kåre Drangsholt var ingen utbildad båtkon-

struktor, men han hade en formåga att hitta de råtta
linjerna ovan vattenlinjen och kunde planka linjer
under vattenlinjen utan att rodna.

Draco 2300 SC år en fdrlångd Draco 2000 DC , ri-
tad av Herman i skarven 60/70-ta1' Den var en succ6
som skulle forlångas. 2300 Suncab sjdsattes 1978 och
hoggs upp 1989. Kåre Dangsholt står som konstruk-
tOr, vilket naturligtvis retade gallfebern på den fdr
plagiat civerkånslige Jan Herman Linge.
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Den forsto
versionen hode
penfryt forlogl

tillruffen.
På senore
modeller

åkte det ut i
siftbrunnen.
Gudskelov.

Båten år i mitt tycke en per-
fekt daycruiser. En relativt stor
sittbrunn med två stolar fram-
kant och en U-soffa akterover.
Inombords en ordentlig V-koj
plus ett toalettutrymme, inte
storst på denna jord, men fullt
acceptabelt. Så ska en daycrui-

ser se ut enligt ursprungskon-
ceptet från tidigt 60-tal formule-
rat av Jim Wynne och WaIt
Walters. Dessa herrar brydde
sig inte om pentry eller liknan-
de arrangemang. Men det gjor-
de Kåre Drangsholt. Han place-
rade det i ru-ffen mitt emot toa-
letten på babordssidan. Inte
sårskilt smart eftersom det tår
på ryggen att halvstå och bras-
sa fika. Det åkte ut i sittbrun-
nen bakom passagerarstolen på
senare modeller och dår borde
det stått från brirjan.

Dracos iippna båtar har alla
ett gemensamt slåktdrag. Vind-
rutan år starkt sluttande, rela-
tivt hdg och tåcker hela over-
byggnaden - vindrutans nedre
del år samtidigt ruffens forliga
fonster. Det ger onekligen båten
svepande linjer, men for med
sig ett par ,nackdelar. Vindru-
tan kommer långt från fciraren,
på Draco 2300 SC ca halvannan
meter. År vindrutan rokfårgad

blir sikten som alla frirstår be-
grånsad. Om under vindrutan
dessutom år vitt eller ljust får-
gat så ger reflexerna en vit hin-
na på insidan av rutan. Kom-
mer så några regnstånk år sik-
ten nåra noll eftersom
vindrutetorkaren viftar spora-
diskt långst nere i hdrnet - och
ger klar sikt ut på fdrdåck på
sin hdjd. På senare modeller
fcirsågs båten med en hel, våIvd
ruta, svart rufftak och vindru-
tetorkarna flyttades upp och
blev effektivare. Sikten blev
fullt acceptabel.

Foraren sitter annars rik-
tiCt hyggligt med ordentligt
fotstdd och reglagen inom råck-
hå11. Instrumentpanelen år i
jåmforelse med dagens båtar
spartansk och lått overskådlig.
Stolarna år skalade med stod i
sidorna.

For att få bra sikt gåIler det
att stå upp. Eftersom vindrutan
mer har en estetisk funktion ån
skydd for vinden bIåser det
ganska friskt på alla ombord.

U-soffan aktertiver år en ut-
mårkt sittplats fdr fyra perso-
ner. Bordet i ruffen blir ett mat-
bord i sittbrunnen eller en mel-
lanlåggsskiva som f0rvandlar
soffan till en solbådd.

Kapellet år vålvt och ger stå-
hojd inunder och fålls ner i ett
garage akter om U-soffan.

Det typiska Draco-bordet,
det svarta med sex djupa hål i,
kan kompletteras med ett i teak

Ovon: Ruffen blev befydligt
rymligøre nor penlryf
forsvonn ut i sittbrunnen.

Till hoger: Siftbrunnens
U-soffo båddod for sol.

Nofero fo ro r sfol en s skå I od e
sofen. I en bål som kon lo

skorpo svdngar galler det off infe
fororen åker omkring som

en smorklick i en sfekponno.
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fdr att ge plats fdr kaffekoppar
och kakfat. Pentryt, vare sig det
nu återfinns i sittbrunnen (vil-
ket rir att fdredra) eller i ruffen,
har en låga och en diskho, rin-
nande vatten och stuvutrymme
fcir tallrikar och kastruller. Det
år dverlågset allt vad de flesta,
åtskilligt nyare amerikanska
daycruisers i samma klass kan
erbjuda och duger alldeles ut-
mårkt for en veckånda.

Stuvutrymmen fdr fendrar,
tampar och annat finns under
U-soffans sidopartier och under
durk mellan stolarna. Senare
modeller forsågs med en bad-
brygga stor nog for att ge plats
for en låskedrycksback dår an-
karet forvaras. På fcirdåck finns
en hyggligt stor ankarbox for
tampar.

Ruffen år stor, på de åldsta
modellerna lite vå1 murrig och
burrig for dagens lite stramare
smak. Heltåckande matta år o-
kej, men långhårig ludd på
skott och under dåck blir med å-
ren ohygienisk. Båttre att slita
loss eller klippa kort, ån att
tåcka med skivor, såger erfa-
renheten. På senare modeller,
når pentryt flyttades ut i sitt-
brunnen, fick inredningen en
stramare, ljusare och mer
hyglenisk klådsel.

Såkerheten ombord år inte
den båsta. Låg pulpit, smala
skarndåck akter om vindrutan
och på åldre modeller tji bad-
brygga och tji badstege.

Draco år kvalitetsbegrepp.
Kåre Drangsholts kungstanke
var att båtarna skulle vara lika
våIbyggda som snygga. Han
holl hela produktionen inom
varvets hank och stdr, alltifrån
skrov till knapar. Dels for att in-
te hamna i hånderna på sl0a le-
verantOrer, dels fdr att ha kon-
troll på kvalit6n. Båten jag om-
vårderade var 11 år gammal och
i ett skick som bara i grunden
vålbyggda båtar kan håIlas.

Skrovet under vattenlinjen
har ett moderat djupt V, 19', vil-
ket ger låg planingstroskel och
ett stabilt stillaliggande. Gång-
en i motsjd år fullt acceptabel så

långe vågorna hål-
ler sig under halv-
metern, men når
det piper i borjar
det slå och smålla
som det gdr på bå-
tar med halvdjupt
V. God kursstabili-
tet och allmånt
stabilt uppfd-
rande år an-
nars det ty-
piska fdr
båten s

egenskaper.
Fartresurserna beror på motor-
alternativen, som år i legio.
Dubbla bensinare, singel VB el-
ler Volvos 40- och 41-diesel. Ett
vanligt motoralternativ år Voi-
vo Pentas 200 D, en V8:a på 5Ii
ter och 200 hk. Enligt Volvo
Pentas testprotokoll från 1978
var båtens prestanda fdljande:

Varv
2 500

3 000
3 500
4 000
4 100

framgår att Draco 2300 SC (Sun-
cab) år ett alldeles utmårkt aI-
ternativ tilI amerikanska day-
cruisers, vare sig de heter Sea
Ray, Wellcraft, Maxum, Bayli
ner eller Formula - våIbyggd,
snygg, gott skrov, snabb, rym-
1ig. Dessutom ett gott andra-
handsvårde. Begårt pris for ett
exemplar i hygglig kondition
Iigger melian 140-175 000 kr obe-
roende av ålder. I
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Draco 2300
SC byggdes
åren l978-89.
Ju senore
modell, desto
snitsigore
inredning och
bottre ulrusf-
ning, bl o bød-
bryggo som
på båten vi
omvorderode.

Fart L/Nm
15,8 1,83

27,9 1,61

32,2 7,64
38,0 1,72

38,7 7,76
StråIande toppfart, hygglig

brånslefdrbrukning på marsch-
farter kring 30 knop. Det exem-
plar vi kcirde hade just denna
motor - nyrenoverad. Vi notera-
de 34 knop på topp och en viss
sl0het i accelerationen.

Med Volvo Pentas 4O-diesel
(PRO 40) på 135 hk år toppfarten
betydligt lågre, ca 26 knop.

Av denna text hoppas jag

DATA
DRACO 2300 SC

Långd 7,0 m
Bredd 2,5m
Vikt 1 800 kg
Motor 2x130/I40hk

vB å 200-260 hk,
diesel 130-165 hk

Fart 26-38 knop
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