
Om någon annan byggt den 
hade den kostat 100000 kronor mer.
Och förmodligen blivit sämre.



Precisionsgjuten med dubbla formar – unikt i Europa. 

Ingen handlaminering, sprutning eller stålrollning.

Extremt hög ytfi nish, styrka och exakthet i alla delar.

Utvecklad och tillverkad i Sverige.

Lillasyster F528 vann European Powerboat of the Year 2013.

Väger 20% mindre än snittet för andra styrpulpetbåtar i samma klass. 

Toppar 44 knop med 150 hk.

Drar 0,68 l/nm vid 21 knop med 150 hk.  

Pris från 259 000 kronor med 115 hk.
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Så mycket båt för så lite pengar, hur är det möjligt?

Foton Henrik Ljungqvist, Långedrag 10 januari 2013



Gjutformarna var dyra. 
Men nu kan vi bygga skrov med högre precision än någonsin.

Vår nya styrpulpetbåt F588 görs med en 
metod som vi är ensamma om i Europa. 
Vi använder dubbla formar.    
    Plasten sugs in (det kallas vakuuminji-
cering) mellan två precisionsfrästa formar 
och blandas med glasfi bern tills hela 
hålrummet är perfekt fyllt. F588 tillverkas 
med andra ord helt utan handlaminering, 
sprutning och stålrollning. 
    Metoden har tagit oss många år att 
utveckla till perfektion. Ingen båttillver-
kare har gjort fl er båtar med vakuuminji-
cering än vi på Ryds – över 7 000 stycken. 

Formarna var dyra både att designa och 
tillverka. Vi behövde också hitta många 
nya produktionstekniska lösningar som vi 
nu är ensamma om. 
    Men fördelarna med dubbla formar är 
enorma. Eftersom alla delar är exakta när 
de tas ur formarna behövs inga efterjus-
teringar när de ska fogas samman. En lätt 
kanttrimning räcker. Skrovet får dessutom 
överallt precis den tjocklek vi har bestämt. 
Den varierar högst någon millimeter och 
exaktheten gör att vi aldrig behöver lägga 
på mer material än nödvändigt.

Vårt sätt att bygga båtar gör också att 
mängden plast i förhållande till mängden
glasfi ber alltid blir perfekt avvägd. Det 
ger maximal materialstyrka i alla delar av 
skrovet och en exceptionell vridstyvhet. 

Totalt sett blir våra båtar betydligt 
lättare. För F588 motsvarar viktminsk-
ningen två fullvuxna män. Vad det 
betyder för båtens bränsleförbrukning 
och topphastighet är lätt att räkna ut.

Gjutning av skrov

Vakuuminjicering med 
dubbla formar. 
Det är vi ensamma 
om i Europa.

Gjutning av däck Skrov och däck sammanfogas



Med den nya relingen försvann 112 popnitar.
Och tre timmars arbete.

Inte nog med att vi skapat en egen 
tillverkningsmetod för skrov, däck, pulpet 
och luckor. Båtarna i F-serien tillverkas 
dessutom utifrån ett strikt industriellt 
tänkande. Samma skrov används till fl era 
modeller. Pulpeter, räcken, bänkar och 
soffor görs bara i en storlek som passar 
till alla båtar. 
    Modultänkandet sparar mycket tid och 
pengar. Men det gör också den höga 
precisionen i tillverkningen. Vi slipper lägga 
tid på att slipa, trimma och spackla för att 
få delarna att passa samman.  

Vi har också skapat en ny relingslösning 
för att spara ännu mer tid. Eftersom pass-
ningen är perfekt mellan skrov och däck 
räcker en limsträng för att få ett superstarkt 
förband. Vi slipper kanttrimma, slipa, ta 
upp hål och montera 112 popnitar. Dess-
utom är risken för vattenläckage borta.     
    Låt oss summera lite: Vi har infört ett 
industriellt modultänkande. Vi använder 
betydligt mindre plast. Antalet arbets-
moment för att bygga och sammanfoga 

skrov och däck har reducerats från 26 till 11.
Och den totala produktionstiden har 
sänkts med 35%. 

All denna rationalisering låter vi slå 
igenom i priset. Därför kan du köpa en 
precisionstillverkad F588 Sport för bara 
259 000 kronor med en motor på 115 hk.
    Så mycket kvalitet för pengarna kan 
du inte få från någon annan tillverkare av 
styrpulpetbåtar.

Traditionella relingar

Eftersom däck och skrov normalt inte 
passar perfekt ihop behövs tidsödande 
slipning, trimning, tätning, spackling och 
popnitning för att få ihop skrov och däck 
och montera relingen.

Vår nya reling

Vår nya konstruktion eliminerar inte 
bara risken för vattenläckage. Tack 
vare skrovdelarnas exakthet uppnår 
vi sugpassning och slipper göra hål 
för och montera 112 popnitar. 
En limsträng räcker.

F588 är designad av Mikael Selenius och har fått samma inredning 
och smarta funktioner som den prisbelönta lillasystern F528. Finns 
som Sport, WA och Duo. Välj mellan 75-150 hk.

Däck Däck

Skrov Skrov

Reling Reling

Lim Lim

Popnit

Tätning



F528 vann European 
Powerboat of the Year 2013
som andra svensk båt någonsin. 

F528 fick Svenska Båtunionens
pris för MiljöBästaBåt 2012.

F528 utnämndes till Årets Båt 2012 i 
klassen under 25 fot på Sjøen for alle – 
Norges största båtmässa.

Världspremiären av F-line uppmärksam-
mades stort i svensk båtpress under 2012. 

Så här skrev till exempel Vi Båtägare: 

   F528 är nummer ett i klassen... Om jag 
var direktör för Yamarin, Finnmaster, Bella, 
Flipper och Askeladden skulle jag kalla på 
styrelsen och ställa frågan: Hur ska vi tackla 
Ryds de kommande åren? De kommer att 
bygga oslagbart starka och säkra, sjövärdiga 
båtar med en hög finish till traditionella 
Rydspriser.

Priser, utmärkelser och press

- berika livet
Strandvägen 4  •  360 10 Ryd

www.ryds.se  •  E-post: info@ryds.se
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från 239 000 kr från 189 000 kr

från 259 000 kr från 209 000 kr

från 269 000 kr från 219 000 kr ”

Nya

Längd 6,25 m, bredd 2,45 m, vikt 680 kg Längd 5,51 m, bredd 2,18 m, vikt 540 kg


