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Draco 2000 $portling *r blevet
en kaempesucces for sit norske
værfl, som i løbet af to år har
vaeret i stand til at sætte årsproduktionen i vejret lra 60 til 400
eksemplarer. Men hvorlor er
netop denne båd blevet en
salgssueces? Det spurgte vi
også os selv om, fsr den er ikke
billigere end konkurrenterneo og
derfor besluttede ui at underkaste den denne test for om
rnuligt at linde svaret.
d
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lrlæsten alle lystbådeværfter

rekorri

i

i:ar hafl stigende salg i de senere år.
men en ekspansiorr så voldsorn som
den, det norske Draco-værft har oplevet i sine iørste tci år. er alligevei
bemær'keisesværdig og noget af en
lvorge.

\rærftet staltede med err produktion på 60 eksempiarer af en 20 fods
sportsbåd, i 1969 når man oB på 200,
og til'næste år bliver der sendt 40C
både af denne type på markedet.
Det kan ikke kurz skyldes den ai*
mindeligt øgede interesse for søsporten. Der må viercr noget andet, som
gør flraco-båclene tillokkende, og for
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DISSE BADE KOMMER
DE TIL AT SE
MEGET MERE TIL
(FRA S|DE 52)

at finde ud af, hvad det,er, sendte vi

vort testhold op til fabrikken, der
ligger i Flekkefjord i den sydvestlige
del af Norge.

Hidtil har næsten hele produktionen været lagt an på det 20 fods
skrog, men i 1970 bliver der også
bygget en daycruiser og en cabinebåd over skroget. Desuden er man i
færd med at bygge en ny fabfik i
Lillesand, hvortil produktionen af
fabrikkens omfattende jolle-program

henlægges. Endelig har man en 32
fods luksusbåd færdig på tegnebrættet, og den sættes snart i prod.uktion.
Konstruktøren er en gammel kending

Vi

koncentrerede os først og fremmest om den 20 fods Draco 2000
Sportling, som er konstrueret af Jan
Hernann Linge. Linge er kendt for
en lang række anerkendte konstruktioner inden for såvel sejl- som motorbåde, og den dygtige konstruktørs
erfaringer er tilsyneladende kommet
Draco-bådene til gode i rigt måI.
Bådene har i hvert fald sejlegenskaber ud over det almindelige, tak-

ket være den specielle 24 graders

(Fortsættes side 79)

Det bliver ligefrem sjovt at holde orden, når De
har en DYMo-skiltepræger i huset. Let og hurtigt
skriver De lige, hvad De vil pa selvklæbende
tapeskilte - og far mærket alle familiens personlige
e.iendele; samt ting og sager i hobbyrum, køkken
og badeværelse
DYMO-skiltepræger,
model 1710 for 6 mm tape Kr.38.- vejl.
model 1700 for g mm tape Kr. 68.- vejl.
KøB EN DYMO.SKILTEPRÆGER I DAG.
og få orden i tingene.

Fås hos bog
^arl.
#K^t

og papirhandlere, isenkræffirn€r€;
stormagasiner og specialforretninger.

Vlmport:DYMoA/S.Skodsborg.Tlf.:(o1)8o1553

Der er plads

lil

stor-familien

I det hensigtsmæssigt indrettede cockpit og i kahytten er der plads til femseks personer. Cockpittots vinkelsofa er
betrukket med vinyl, mens der til hyn-

derne i kahytten er benyttet cotil (uld
og nylon, der let kan tages af og vaskes). Det runde bord med fordybninger til flasker og glas kan bruges både
i cockpit og kahyt. Ønsker man almindelig gpdækning til spisning, dækkes
bordet af en teaktræsplade. Førersædet
er et moderne bucket-seat og kan drejes. lnstrumenteringen omfatter Volvo
Penta standard med omdrejningstæller,
kølevandstermometer, ol ietryksmåler og
benzinmåler. Styringen og betjeningen
af motoren er af Teleflex-typen.

God oplørsel trods hård behandling
Draco 2000's fine søegenskaber kom
rigtig til deres ret, da vi prøvede bå-

dens manøvre-evner. Vendediameteren

er kun otte meter, og en fingeret bjærgemanøvre blev udført på blot 11 se-

kunder, selv om vi sejlede med fuld
fart. Men er det ikke højst nødvendigt,
skal man ikke lægge roret i borde, når
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båden sejler over 30 knob. Selv om
man er forberedt på det skarpe drej,
er det faktisk umuligt at holde sig oprejst under manøvren. Til gengæld opførte båden sig
nøvrering

*

*

trods den hårde ma-

helt normalt. Går man ned
fart undgås denne ulempe.

PRøVE.EKSEMPLAR:

Draco 2000 Sportling.

Producent: Kåre

Drangsholt,

Flekkefjord, Norge.
Konstruktør: Jan Hermann Linge.

Forhandler: Arhus Motor

Co.,

Sølystgården, Egå.

I

Pris med Volvo Penta 1501250
(150 hk): 46.000 kr. incl. moms.
Fris med Volvo Penta 130/250
{130 hk): 41.500 kr. incl. moms.
Dimensioner: Laengde 6,00 m.
Bredde: 2,30 m. Dybgang: 0,60

m, med drevet oppe: 0,32 m.
Vægt: 880 kg.
Tophastighed med 150 hk motor:
92j knob. Marchhastighed: 25-

28 knob. Brændstofforbrug: ca.
30 r/t.
lndrelning:

Skrog, overbygning

og dæk i

glasfiber. Hardtop til at tage af.
L-formet sofa i cockpit og U-

formet sofa

i

kahyt. Førerstol,

fast bord, tørkloset, vinduesvisker og kaleche.

VOR MENING:
ROS: Fine søegenskaber under

alle forhold. Gennemført finish.

Glimrende, vel gennemtaenkt indretning. Mange fikse detaljer.
RIS: Der mangler fodstøtte for

føreren. Lanternerne

er af

en

ikke-godkendt type. Båden er
ret følsom under stilleliggen"

$marl deta{e i indretnlngen
Kalechen, der er inkluderet i prisen,
kan lukke Dracos cockpit fuldstændig
af, så der bliver ekstra mange sovepladser og helt tørt i cockplttet i dårligt vejr.
Som i de fleste lystbåde knappes kate-

chen på i flere tempi, således at rnan
selv bestemmert hvor meget der skal
overdækkes. Forrest er der en lille lem

til føreren, som her får glimrende

over-

sigt under manøvre i for eksempel havne. For at undgå, at føreren får mere
end hovedel over kalechen, er der sam-

tidig en lille lem i dørken, hvor han kan
træde ned. lndretningen er i øvrigt bemærkel$esværdig på llere måder. F. eks.
kan man med få greb {se billedet herover) lukke helt af til forkahytten.
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HVOR LIGGER
TYNGDEPUNKTET
I DERES BIL?

forhjulstrukne bil. En fuldt lastet hækmotorbil bliver mindre hale-tung, mens
en fuldt lastet folh.iulstrukket bil kan
ændtes fra at have været mærl<bart
næse-tung til at bliire lige så baletung som en tom hækmotorbil.

(FRA StDE 17)

)r

Der er mange? som tror, at en tung
bil har bedre vejgreb end en iei. Et
kik på nutidens minimale tacervogne

er vist tilstriekkeligt til at afiive denne
myte. Vc?gfe?, i, sig selu ltor ingen betgdning Jor bilens køreegenskaber. Det
er aceguordelklgen, d.er gør ttlslaget.
Og på det punkt kan den tunge bil
have en fordel. Vårierende vægtfordeling er ikke så meerkbar i en bil med

høj egenvægt. Lægger man for eksempel 2!5 kg i bagagerummet på en bii.
der vejer 900 kg, og denne bil i forvejen har en jævn vregtfordeling, øger
mån belastningen på baghjulene med

50 procent. L0egger

mån derimod samme vægt i bagagerummei på en bil,
der vejer 1800 kg, øger man kun vægten bagi med 25 procent.
Er der slel ingen fordele?
Hale-tunghed (h:ekmotor-princippet)
er altså ikke en egenshab, som er
umiddelbart anbefalelsesværdig. Den
fører ofte ti1 overstyring. som 1et medfører bagvognsudskridainger, der er
svære at pårere. Og den giver altid sidevindsfølsomhed og dåriig retnings-

stabilitet.
Men der findes også fordele. yed. c.t
placere tcegten oz:er tlriz:hjltlene aTtnår
rnetu et bedre uejgreb ped igangsæt-

ning. frn n€ese-tung bil msd træk på
baghjulene har svært I'ed at få baghjulene tit at gribe fat i glat føre.
Med forhjulstrsek slår man to fluer

Pas på, når bilen belasles

Men tyngdepunktet og dermed bilens

køreegenskaber afhænger ikke aiene af

motorens placering. Vægfiordelingen

ændres, så snart vi sætter os ind i bi*
len, og når vi fylder bagagerummet op.

De i1esle bilkonstruktører går ucl
fra, at bilen oftest kører med blot føreren og ån passager og str:eber dertol efter at gi',,e bilen de optimale kø-

reegenskaber

Derfor må vi

ved denne

belastning.
r'ærre forberedt på. at

bilen ikke opfører sig. som den piejer,
når' vi laster den til bristepunklet.

Med hele familien og somrte.rferiebagage om bord kan er, ellers stabil

understtlringT foraatzdles tit pLudselig og
hård.

farlzg ot:erstgring red, Lirtt far
kørsel

i en kurue.

Man kan i nogen gr;rd kompensere

for hale-tungheden ved at hæve diek-

sÅonN skat en god

lr;-kket i baghjulene. men hoveclrcglen

må værc: Tag ikke mere med i bilen
end nødvendigt, og vær forbercdt på

REDNINGSVEST være

ændrede køreegenskaber, længere
bremsestreekninger og nedsat accele-

MOBY DICK, modet FIT er fremstiliet

af uforgængellgt nylon rned pvc-belægning. Pasforrnen er eminent. Fås
i jun.- og sen.-størrelse med bæreevner på I og 10.5 kp. Retvender på
5 sek. en bevidstløs person i vandet.
Sporg også efter modet /-"1._l

I

rationsevne.

DISSE BADE KOMMEB
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(FRA SIDE s4)

ret over drivhjulene, og man har

en

tor-princippet til fordel for iorhjuls-

treekket.

Hækmotor eller forhjulstræk?
Med de nuværende kraltkilders vægt
blit'er spørgsmålet om bilens tyngdepunkt i hovedsagen et spørgsmål om
motorens placering.
Det tråditioneile system med motoren
foran og traek på baghjulene er på re-

træte, når det gælder mindre eller

mellemstore biler. Det €r et unødigt
pladskrævende arangement og medfå-

rer øgei vægt. For store biler med
tunge motorer vil det dog fortsat v:ere
det enkleste - h:ekmotor-princippet er
udelukket aJ hen_qjin til haletungheden,
og at overføre alt for månge hestekrrefter gennem forhjulene kan give
problemer.
Til de helt små og meliemklåssebilerne er forhjulstr;ek eller hækmotor
altså de eneste ratlonelle alternaliver.

Hækmo'rorens ulemper er naBvnt, men
der er også fordele^ Først og fremmest

gør den bilen biltig, og når en nirsetung bil ved opbrcmsning presser cndnu mere veegt fremover, har hækmotoren tilstrækkolig vægt over baghjulene, til at bremsningen bliver effektiv på alle fire hjut. ,{ndringen i vægtfordelingen bliver heller ikke så stor
-ved varierende be).aslninger som i delr

søegenskaber gør

sig

Fra Urnanack

o-v-er siden^

overlegne sødygtighed,

Selv undcr fuld fart hører man megcl
lidt ril den 150 hk Voivo penta, der
var monteret i vort prøve-eksemplar.

Over motoren er der en vandta:t luge,
således at del ovenpå motorrummei
bliver et btedt agterd.€k, der han benyttes som solplads. Lugen, der holdes
på plads med to elastikpr.opper, er.

flemstillet i en sandwichkonstruktion,
så den kan holde sig flydende, hvis

den skulle ryge udenbords. Havde den
vælet i ren glasfiber, r'iile den straks

Også her

Danmark vælges

MYRA 2I'

kvalitet.

MYRA

2l' er

ubetinget den helt rigtige

tur- og famiiiebåd med lukket

Iukaf.
indbyggede skabe og køjebænke. Styrehus samt stort cockpitt - 4 køjepladser.

NORMAN

sÅprilrponr
v^/ E.

liter. Forbindelsesledningerne er biøde
plastic-slanger, og tanken har selvføl-

skyttet af to trekantede siderud€r.

i

deres

af mænd, der med kritisk sans forstår
at vurdere en rigrig båd i gedigen norsk

gå iil bunds^
Br:endstoftanken er. bygget som ell
del af selve båden og kan rumme ljO

gelig aflutning i borde^
Cockpittet er tørl selv under sejlad:
'i h.øj ;ø, fordi det blandt andet er be-

i nord til Middelhavet i

syd har MYRA-bådene bev;st

Velisolerel motorrurn

(F

en

også

gældende i krapsø, som ikke generer
båden særlig meg<:t. Nåturligvii ,banker< den noget imod søerne. men til
gengæId faider den blidt ned i vandet,
Under stillciiggen er den lidt ve1 følsom. og den krænger en del. når man

stiger rm bord

i

MYRA TOURING 2I'

V-formede bund. Den er letplanende
og megel stabil, lordi den er opbygget
ligesom på >hlink<, hvorved skrcget
får en masse 'trin<gode

De

G=,

Oe kan trygt gå ombord

med 6t smæk. Motorens vægt er plaee-

næse-tunghed, som giver gocl retningsståbilitet. Det er altså ikke udea grund,
at rnange bilfabrikker opgiver hækmo-

og FLOr JACK.

Grndersen

H. C. Andersansvet 11. Åbvhøi
Trf. (06) 15856t

MYFIA erhvervs- og fiskerbåde leveres

i

fiere størrslser og typer
specielle forrnå|.

-

også til

orts@ttes næste side)
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Find den OE bedst ka' li'i
CAVeNOISH €r aronåtisk med ,orn
MIXTURE er mild og lsl kryd/el
FINSKÅFEN €r niid cg lel
BLENDEO sr fl]ild og let
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SURlgY e. eætlende
* der er Perle i p!ng,
æskg 9ll9r dåse * tal
med Oeres lobal(s-
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Planingskurven

for Draco 2000 Sport-

ling viser, at vinklen mellem båden og

havoverfiaden kun et 1,5 grad, når den

ved godt 4.000 o/m når sin tophastighed på 32,1 knob. På det tidsPunkt, da

ST'PERMARI(ED I

selve ptaningen indtræffer, har båden
rejst sig meget i vandet (godt 10 gra-

i løbet at lå sekunder lægger den sig mere plant med vandet i

der), men

takt rned de øgede motoromdrejninger.
Samtlige ruder er af sikkeråedsglas og
kan stå for en temmelig hårdhændet
behandling uden at gå i stykker.

Del elektriske udstyr omlatter en
lampe i kahytten og lanterner, som
dog er af en ikke-godkendt t)?e her i
landet. Desuden indgår der

f JirI r t-r-llfr I I I S f fd *-.?
8gR

f.'r'ri'

I

rrl I

med udløb genn€m agterspejlet, kaleche, padler og flågstang. Beslagene er
i prima materiåIer, rustfrit ståt og iorkromet messing. De omfatter en pullert
og et klys på forskibet såmt to puller-

DERES

ter agter samt et

ltAvE TlL tT
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Med Cranpoal@ har De virkelig mulighed for et sundt og forfriskende triluftsbad hver dag.
Selv den stårste Cranpool@ kan rned

lethed opstilles af

to personer på få

timer uden forudgående

Cranpoclo er pri*billig:

$-3lk til &-,,9ljgg;
tås i stsrrelser tra 1000 I til

Cirkapriser fra
ekskl. tnoms'
Cranpool@
S0'00O

l'

anlægsarbe.i-

Til Cranpoot@ leveres alt i tilbehør'
der. .
f' eks' iilteranlæg' bundrenser elc"
1.
klåser
i
Cranpool@
materialer
Alle
reduior
at
Cranpool,o leveres omg. {ra lager'
ses og specielt behandlet
cere vedligeholdelsesudgifler og garantere lang levetid.

Flekvir€r specialbrochure'

Cranpool@ kvaliietsrnærket

i

sutimmingpoole.

Generalagent:

Strandgåde 44

TINGLEFF & MATHIASEEN A/S

Telefon:

14S1 København K

{fi f4

Åsta

Forhandles over hele landet, nærme$te forhandler anvise$'

80

steevnøje.

Der er

håndlister på ruftaget, hvor de er fæstnet med fløjmøtrikker', og da disse også
holder selve overbygningen på plads,
kan båden hurtigt o*ndannes tilenåben
daycruiser ved at skrue skruerne af og
fjerne hele overbygningen.

MEO

CRANP$OL

i standård'

udstyret €n lastmonteret lænsepumpe

765

Fine planingsegenskaber
Drac6-veerfiet leverer båden med flere

forskeilige motor-alternåtivef, lige fla
mindre inden-udenbords dieselmotorer
iil store benzinmotorer. Vi testede båden med en Volvo Penta 150,1250 belzinmotor, og den gav båden €n toplart
på 32,1 knob. Der gik kun 13,5 sekun-

der fra stilleliggerr,

tii vi nåede denne

fart.
Otte sekunder efter starten begyndte
båden ai plane, og ved fuld fart nåede
Drdco 2000 Sportling ned På en Pla-

ningsvinkel på kun 1,å grad' Del er
meget fint, og betYder, at båden ligger elegant i vandet. Da motoren var
heit ny, er der grund til at mene, at
topfarten vil blive et par knob højere'
når motoren er tilkørt og justelet ox*
dentiigt.

I

