
→ NYA RYDS F468
Liten modell. 

Stora fördelar.

→ DELAD BÅT
Nytt sätt att skaffa  

en egen båt.

→ SÄKERHET TILL SJÖSS
Vi ger dig tolv  

värdefulla tips.

et t b erik a nde m ag a sin fr å n ry ds båta r  |   20 14

Med havet  
som skyltfönster 

Häng med till Orust Marin Center.



GPSMAP® 527/527xs & 721/721xs

En del av upplevelsen.

Synka rutter med BlueChart® Mobile 
och din iPhone/iPad1 .

Trådlös uppkoppling via
Wi-Fi® och Bluetooth®

Snabbare och mer exakt, uppdaterar 10  
gånger per sekund.

10Hz GPS/GLONASS-mottagare

GPS

1Apple, the Apple logo, iPhone and iPad are trademarks of Apple Inc.,  
registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.
©2013 Garmin Ltd. or its subsidiaries

Avancerat ekolod med inbyggd 
CHIRP-teknologi (endast xs-  
modellerna).

Nu även med flat-mount, som får 
den att smälta in i kontrollpanelen.

Montera hur du vill
FLAT

MOUNT

När du använder en Garmin vet du att inget lämnats åt slumpen. Att allt har gjorts för att din tid på 
vattnet ska bli så njutbar som möjligt. GPSMAP 527 och 721-serien har inbyggda 10Hz-mottagare, trådlös 
uppkoppling via Wi-Fi® och Bluetooth®, mediakontrollfunktioner och kan synka rutter via BlueChart® Mobile 
till iPhone eller iPad1. Dessutom kan du ansluta motordata, bränsle, VHF, radar och autopilot. 527/527xs 
har en tydlig 5”-skärm och lättnavigerad knappsats, medan 721/721xs har en 7”-pekskärm med multitouch. 
Lägg därtill Auto Guidance (med BlueChart® g2 Vision som tillval) och flat-mount som gör din GPSMAP till en 
integrerad del av din kontrollpanel. Garmin. The power of simple. 

Läs mer på garmin.se

CHIRP-teknologi
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Med miljön i fokus
Att köpa en ny Rydsbåt är ett bra val för miljön. Både för den 
globala miljön och för din egen. Med våra nya helinjicerade 
skrov minskar vi utsläppen dramatiskt vid tillverkningen av 
båtarna i F-serien. Ett injicerat skrov är höghållfast och lätt 
vilket ger en lägre bränsleförbrukning. Du kan till och med 
överväga att gå ner en storlek i motor. Allt detta gör att påver-
kan på vår natur blir mindre, både på kort och på lång sikt.

Du ska också välja Ryds för din egen miljös skull. Då omger 
du dig av en båt med en av marknadens bästa säkerhets-
tänk. Vi bygger våra båtar så att de passa alla, oavsett ålder 
eller storlek. Med höga fribord, stabil och enkel hantering 
kan du sitta lugnt i båten. Du kan också sitta där och veta 
att du inte gnager på din ekonomi i onödan. Ryds har hög 
kvalitet som varar år efter år och bränsleför brukningen är 
låg. Det ger ett högt andrahandsvärde och låga service-
kostnader.

Men att äga en båt ska ju först och främst vara roligt, varför 
vi (trots alla insatser för miljö och säkerhet) inte har tummat 
på körglädjen. År efter år får vi bevis på att körupplevelsen 
i våra båtar är något utöver det mesta. Vi har vunnit priser 
både 2012 och 2013 för vår F528. Inför 2014 har det tillkom-
mit ytterligare ett par nya båtar i F-line serien. 

Besök gärna vår hemsida och sedan varmt välkommen in 
till någon av våra återförsäljare för att se, känna och kanske 
köra en Ryds. Jag tror det kommer att vara värt besöket.

Ha en riktigt trevlig båtsommar!

Tom Kühne, 
VD, Ryds båtar

LOGISTIK HELA VÄGEN
Transportvägen   |   362 32 Tingsryd   |   Tfn: 0477-455 00   |   www.tingsrydslbc.se

TINGSRYDS
LBC

0477- 45 500Tingsryds LBC – ett komplett logistikföretag

underhållning ombord i världsklass

www.comstedt.se

Fusion marinstereo har en unik design 
och konstruktion som är utvecklad för den 

marina miljön. Förberedd för iPod, iPhone och MTP.
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RYDS F468
NYHET I RYDS-FAMILJEN

F -serien, där f står för future, 
har rönt stor uppmärksamhet i 

båtvärlden. F528 har exempelvis 

vunnit European Power boat award, 

vilket är lite som båtvärldens Oscars och 

dessutom tilldelats flera miljöpriser. Nu 

lanserar Ryds en mindre modell som når 

en ny publik.

– F468 har ett skrov som är 4,68 meter 

och har samma fina köregenskaper som de 

större modellerna, förklarar Jonas 

Lundegård, marknads- och försäljningschef 

hos Ryds Båtar. Det är ingen förkortning av 

de tidigare modellerna utan den är ritad 

från grunden för just denna längd. Varje 

detalj är anpassad för just denna storlek.

NYA 468 SPORT:

Liten modell, 
stora fördelar
Den rosade och prisbelönta F-serien får en ny  medlem i  
sommar. Ryds F468 är en lillasyster till de tidigare modellerna.  
En båt som passar den flexibla och mobila användaren.
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RYDS F468
NYHET I RYDS-FAMILJEN

Fördelar med F
F-serien är framtidens båtar. Sättet de 
till verkas på och den utformning de har ger 
fördelar för dig som båtägare om inte går att 
bortse från:

▶  SKROVET. F-serien är 100 procent vakuum-
injicerade. Det ger ett lätt och hårt skrov utan ska-
vanker samt stora miljövinster vid produktionen.

▶  BRÄNSLEFÖRBRUKNING. Vikten och sta-
biliteten i skrovet gör att du kan välja en mindre 
kraftull motor och att den drar mindre bränsle vid 
motsvarade körning.

▶  VIKTEN. F-seriens båtar väger 20-30 procent 
mindre än motsvarande modeller. Förutom för-
tjänst i bränsleförbrukning innebär det att F468 
går under gränsvärdet för frakt på EU-trailer.

▶  HYDRAULSTYRNING. Standard på alla båtar 
i F-serien. Enkel hantering och större säkerhet 
på sjön.

▶  INRE SÄKERHET. Höga fribord och gott om 
grabbräcken ger en tryggare miljö ombord.

▶  SÄKERHET VID OLYCKOR. Alla båtar i 
F-serien testas i egen bassäng i moment som 
motsvarar DNV:s certifiering. Flytelementen är 
placerade på så sätt att båten inte välter då du 
 häver dig upp efter en eventuell olycka. Naturligt-
vis är de osänkbara.

▶  PRIS VS PRESTANDA. Tillverkningsmetoden 
ger kortare arbetstid och mindre spill. Det gör att 
priset på båten ligger klart under dess prestanda.

▶  TOTALPRISET FÖR ANVÄNDAREN. Lågt 
 inköpspris, låg bränsleförbrukning och hög kvali-
tet (som kräver minimalt med service) ger en båt 
som kostar mindre.

Vi hjälper dig med din finansiering.
Tala med din säljare av Ryds båtar om finansiering  
genom Wasa Kredit.

båten är hydraulstyrd för en säkrare och 

lättare hantering. Den är också helt 

vakuuminjicerad som sina större föregångare 

vilket ger stora miljövinster och en lägre vikt.

– Det finns flera fördelar med en lättare 

båt. Inte minst i denna storlek. Med våra 

helinjicerade skrov blir totalvikten mellan 20 

och 30 procent lägre än motsvarande model-

ler hos konkurrenterna. Det gör att det krävs 

en mindre kraftig motor och bränsleförbruk-

ningen blir lägre. Hela paketet blir billigare. 

Dessutom klarar F468 gränsvärdena för att 

köras på EU-trailer både på längd och vikt. 

Det gör att denna modell är ett mycket bra 

val för de som ofta kör båten på trailer fram 

och tillbaka till sjön eller skärgården.

den huvudsakliga målgruppen tror man sig 

finna bland de som kör inomskärs och i 

insjöar. 

– Friborden är högre än på andra modeller 

i samma storlek och den inre säkerheten är 

mycket god.

f468 kommer att säljas i två olika modeller. 

Sport kommer att ha samma utförande som 

de större modellernas Sport-utförande med 

förarplatsen placerad längst bak och en rymlig 

durk. Senare under 2014 lanseras F468 WA. 

– Det är en walk aroundvariant där styr-

pulpeten är placerad i mitten. Där finns plats 

för en person. 
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DELAD BÅT
SMIDIGT BÅTÄGANDE

Sikaflex® för marina applikationer
information, produktblad, manualer etc -  www.sika.se

DELAD BÅT – DUBBEL GLÄDJE
För de som inte vill eller kan äga en egen båt, finns nu möjligheten att ändå ha tillgång till en. 
Detta utan att behöva tänka på service, sjösättning, upptagning, reparationer och allt annat 
som möjligen tillhör den mindre roliga delen av båtägande. Genom tjänsten Dela Båt kommer 
du och fyra andra göra just det – dela en båt.

bilpooler har funnits ett tag nu och blivit 

mycket populära och förra sommaren starta-

de Marindepågruppen motsvarande för båt-

branschen.

– Dela Båt fungerar som så att man är fem 

personer eller familjer som delar på en speci-

fik båt, förklarar Björn Sandhaag, ägare av 

Marindepågruppen. Vi sköter all service och 

hantering av båten och som medlem behöver 

du bara boka båten och köra den.

Ifjol startade man projektet på prov och 

hade en Ryds F528 Duo som fem familjer 

delade på.

– Vi valde den för att vi tror att målgrup-

pen för denna typ av tjänst uppskattar 

modern design och teknik och modellen är 

lagom stor och lätthanterlig för både lite 

längre skärgårdsturer och vattensport.

Båten kommer fullutrustad med allt från 

vattenskidpaket till GPS med kartplotter och 

så klart flytvästar. Bokningen sker via inter-

net och för att ingen ska blockera hela som-

maren kan man ha maximalt 72 timmar 

inbokat samtidigt.

– Ingen av de som deltog första sommaren 

upplevde några problem eller hinder med att 

den var uppbokad. Vi har fått mycket positiv 

respons, både från deltagarna och från andra 

som gillar idén och vill prova. I år räknar vi 

med ett betydligt större antal pooler och för-

hoppningen är att det 

även ska växa som fran-

chise till våra kollegor 

ute i landet. Vi har nu ett 

fungerande system med 

bokning, avtal och servi-

cehantering uppbyggt 

och klart.

priset är 1 995 kronor 
per månad och då får 

man använda båten hur mycket man vill. Det 

enda som tillkommer är bränsle.

– Vi vänder oss i första hand till människor 

som vill uppleva båtlivet men som känner att 

Björn Sandhaag, ägare 
av Marindepågruppen.
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DELAD BÅT
SMIDIGT BÅTÄGANDE

www.comstedt.se

®

Styrningar från världens ledande tillverkare, ett
naturligt val för kvalitetsmedvetna båtbyggare. 

Michael Skogqvist och hans fru Lena 
var bland de första att hoppa på 
Marindepåns erbjudande om att Dela 
Båt med andra. Ett beslut som visade 
sig vara helt rätt, både ekonomiskt 
och användarmässigt.

förra vintern funderade familjen 

Skog qvist på om de skulle köpa båt 

igen, efter att de haft en period utan.

– Vi valde att sälja vår förra båt då vi 

köpte hus, berättar Michael. Vi tyckte 

att det tog för mycket tid att fixa med 

båten. Det var också något vi fundera-

de över då vi tittade på båt förra året. 

Så när erbjudandet om Dela Båt dök 

upp blev vi genast intresserade. 

Just tid och arbete var två viktiga 

faktorer. 

– Vi tycker om att använda båten, att 

vara ute på havet och köra båten. Men 

ingen av oss gillar att fixa med den eller 

sköta reparationer och service. Så jag 

räknade på kostnaden för hur mycket 

det skulle gå på att köpa in all service 

och kom snabbt fram till att det skulle 

kosta lika mycket som medlemskapet i 

Dela Båt. Men nu behövde vi inte göra 

någon investering och inte heller oroa 

oss för värdeminskning av båten. För 

oss passade det perfekt.

michael har ett stort fiskeintresse 

och har utnyttjat båten även utanför 

högsäsongen.

– Vi har använt den till allt från pick-

nick och vattenskidåkning till skär-

gårdsturer och fiske så klart. Under 

hösten blev bokningstrycket lägre och 

då har det varit enkelt att kunna ta 

båten ut på fisketurer. Under oktober 

och november är det som härligast då 

man är helt ensam i skärgården. 

”VI SKÖTER ALL SERVICE 
OCH HANTERING AV BÅTEN 
OCH SOM MEDLEM BEHÖ-
VER DU BARA BOKA BÅTEN 
OCH KÖRA DEN.”

Lönsamt att dela båt

det är ett för stort steg att köpa en egen 

båt och till de som haft båt, men känt 

att det tagit för mycket tid och kraft att 

sköta om den. I och med att man betalar 

en månadskostnad behöver man inte 

göra någon kapital insats och man kan 

alltid ha full kontroll på vad båtlivet 

kommer att kosta. 
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SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER

VEM VILL MISSA DET HÄR I SOMMAR?

www.hydroscand.se

SE TILL ATT HA SÄKRA SLANGAR!
Hydroscand har rätt produkter och rätt kunskap för din båt.

Specialanpassade 
båtslangar för

bränsle, avgaser, 
toalett, färskvatten, 
styrning, tilt- och 
trimfunktioner.

Med havet som skyltfönster
Orust Marin Center ligger vid vattnet i den vackra Bohusländska skärgården.  

Ett faktum man tar tillvara på och som ger potentiella båtköpare en bättre och 
mer rättvisande bild av livet som blivande båtägare.

Text: Pelle Estborn | Foto: Orust Marin Center

ÅTERFÖRSÄLJARE
ORUST MARIN CENTER
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ÅTERFÖRSÄLJARE
ORUST MARIN CENTER

på orust bor det bara 15 000 personer året 

om, men under sommarsäsongen ökar siffran 

med 50 000. De flesta som söker sig dit gör 

det för närheten till havet och den vackra 

skärgården. Orust Marin Center är en av 

Sveriges största båthandlare och Ryds största 

åter försäljare. Sitt läge vid vattnet med egen 

fullservicemarina, utnyttjar man fullt ut för 

att ge kunderna en bra bild av sina produkter.

– Som kund får man en bättre bild av de 

olika båtmodellerna om man får provköra 

dem innan, förklarar Göran Blomqvist som är 

delägare i Orust Marin Center. Det händer 

ofta att kunder väljer en större eller mindre 

båt än de tänkt från början efter att de pro-

vat dem ute på havet. Man vet inte alltid vad 

man vill ha eller vad man behöver. Man får 

en bättre känsla för vad det innebär att köra 

och ha båt genom att provköra.

orust marin center tar också chansen att 

ge tips och råd kring båtarna och visa dess 

funktioner i skarpa lägen. Många kunder är 

förstagångsköpare och kan behöva känna på 

båten under trygg handledning innan de 

bestämmer sig.

– Sen är det ju också bra för oss att se hur 

de kör och hanterar båten. Ser vi att de är 

osäkra kan vi ju hjälpa dem förstå hantering-

en bättre. Vi vill ju att våra kunder ska vara 

nöjda och kunna använda båten fullt ut då 

de köpt den här. Vi kan också visa vad båten 

klarar av i form av fart, pareringar och stopp. 

Det är bra att de får en känsla för båten.

alla båtar som säljs på Orust Marin Center 

har provkörts i vattnet av personalen själva 

och de levereras liggandes i vattnet.

– Vi vill gärna göra genomgången av båten 

i sin rätta miljö. Vi säljer också en hel del 

demo-exemplar som de kan ta med sig mer 

eller mindre direkt. Det är kunder som kom-

mer i bil och kör härifrån i sin nyköpta båt, 

säger Göran Blomqvist.

Man har ett stort antal olika modeller i 

vattnet hela tiden, förra säsongen låg det 

exempelvis mellan fyra och fem Ryds-båtar i 

marinan konstant för kunderna att testa.

– Vi upplever det som att kunderna känner 

sig säkrare på sina köp och blir mer nöjda 

efteråt. Det är ofta vi får höra glada kunder 

som säger att de inte hade köpt just den båt 

de gjorde om de inte fått prova den innan. 

Under säsong är det flera provkörningar om 

dagen och under lågsäsong ett par varje helg, 

avslutar Göran Blomqvist. 

”DET ÄR OFTA VI FÅR HÖRA 
GLADA KUNDER SOM SÄGER 
ATT DE INTE KÖPT JUST DEN 
BÅT DE GJORDE OM DE INTE 
FÅTT PROVA DEN INNAN”
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Ryds båtmodeller tillhör marknadens säkraste 
båtar och genom att du köpt en sådan har du 
redan tagit det första steget till ett säkert liv på 
sjön. Men det finns fler saker att tänka på innan 
du släpper bryggan. Sjöräddningssällskapets 
ansvarige för säkerhetsfrågor Mikael Hinnerson 
ger dig några råd på vägen.
Text: Pelle Estborn | Foto: SSRS

SÄKERHETEN  
FÖRST

SJÖSÄKERHET
TIPS
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SJÖSÄKERHET
TIPS

LANTERNOR PÅ
▶ Båten bör vara utrustad med lanter-
nor, oavsett om du planerar att vara ute 
efter skymning eller inte. Du vet aldrig 
vilka förseningar eller hinder som kan 
uppkomma. Det finns batteridrivna, 
strömsnåla lanternor som är enkla att 
montera. 

KOLL PÅ VÄDRET
▶ Anpassa fart och vägval efter vädret. 
Kolla på Sjöräddningssällskapets 
väderapp för senaste informationen 
och använd den för att skicka dina ko-
ordinater till någon på land om oväder 
är på väg.

HÅLL DIG VARM
▶ Tänk på att det alltid är kallt i svenska 
vatten, även på sommaren. Överväg att 
använda flytplagg som också håller dig 
varm om du faller över bord. 

VID SJÖNÖD
▶ Vid sjönöd, ring alltid 112 och begär 
sjöräddning. Vid mindre bekymmer, 
som motorkrångel eller en tamp i 
propellern, kan du som är medlem 
i Sjöräddnings sällskapet ringa din 
närmsta sjöräddningsstation direkt.

ANVÄND ALLTID FLYTVÄST
▶ Det ska finnas flytvästar åt alla 
ombord. Läs på om de flytplagg eller 
flytvästar du köper. Inte alla på mark-
naden håller säkerhetsstandarden du 
vill ha och uppblåsbara västar måste 
kontrolleras årligen.

SITT SÄKERT I BÅTEN
▶ De må vara skönt att sitta framme i 
fören men du kan aldrig veta när båten 
planar eller får kast och ramlar du i 
därifrån är det stor risk att det går illa. 
Sitt på ett säkert ställe då båten rör sig.

MANÖVRERA OCH LARMA
▶ Se till att alla som är med ombord kan 
manövrera båten. Om det sker en olycka 
och det är den enda som kan köra båten 
som drabbats blir situationen besvärlig. 
Alla ombord bör ha grundläggande 
kunskap om hur man manövrerar båten 
och kunna larma på hjälp.

STANNA OMBORD
▶ Om olyckan är framme – stanna alltid 
vid båten och vänta på räddning. Den 
som ger sig iväg och simmar mot land 
har oftast sämre chans att klara sig.

MEDDELA VART NI SKA
▶ Se till att någon hemma på land vet 
vart och hur ni planerar att färdas. Om 
något händer blir det lättare för Sjö-
räddningen att hitta er. Ta också med en 
mobiltelefon i vattentätt fodral för att 
själv kunna larma.

GLÖM INTE ANKARET
▶ Packa ankare med lång lina, en tum-
regel är 3–5 gånger vattendjupet. En 
kraftig ankarlina kan också användas 
för förtöjning och bogsering. Vid drift-
stopp ser ett rejält ankare till att ni inte 
driver längre ut på öppet vatten. 

TA MED ÖSKAR OCH HINK
▶ Ta också med ett öskar som är 
tillräckligt stort. Får du stora mängder 
vatten i båten kan en hink också vara 
bra att ha. 

TA MED EN PADDEL 
▶ Åror är ofta svåra att använda på 
moderna båtar. En paddel är oftast en 
bättre lösning vid driftstopp. Skaffa en 
med båtshake i andra änden så har den 
fler användningsområden.

Sjöräddningssällskapet är en ideell förening som räddar liv till sjöss, helt utan 
statligt stöd. De har 2 000 frivilliga sjöräddare längs den svenska kusten och i de 
största sjöarna, beredda att rycka ut i alla väder, under årets alla dagar. Sjörädd-
ningssällskapet medverkar i 70 procent av svensk sjöräddning. Medlemmar får 
dessutom förebyggande hjälp helt kostnadsfritt, till exempel vid motorproblem, 
soppatorsk eller om man fått en tamp i propellern. Läs mer och bli medlem på 
www.sjoraddning.se.

SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPET

Tolv säkerhetstips 
Sjöräddningssällskapets ansvarige för säkerhets frågor 
Mikael Hinnerson ger sina säkerhetstips.
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RYDS VINJETT
TEXT UNDER VINJETT

Idag finns fleras olika tjänster, appar och 
 tekniska hjälpmedel för att läsa vädret.  
Ett nödvändigt verktyg för säker sjöfart och 
njutbart båtliv. Men du kan också tolka vädret 
precis där du står med några enkla knep. 

Meteorologen Charlotta 
Lindqvist på MeteoGroup ger 
sina bästa och enklaste knep 
så att du själv kan göra en 
lokal prognos.

Väderkorn

Vi tillverkar originalkapell för Ryds
samt till de flesta andra båttyper

Åskvädersgatan 1 • 418 34 Göteborg • Tel: 031-96 51 13

info@eliassons.com  •  www.eliassons.com 

Allsidigt utbud av glasfiberverktyg

Tel. 0303-72 96 30  •  Fax 0303-810 80
e-mail: admin@tools4grp.se  •  www.tools4grp.se

www.cathay-investments.com
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VÄDERKORN
SÅ TOLKAR DU VÄDRET

Vattenlinjer
och båtnamn

För att se vårt sortiment besök en av
våra återförsäljare, t ex Erlandssons

Brygga och BåtAccenten, eller beställ
i vår webbutik på www.systemtext.se

STYLA
DIN BÅT!

Slöjmoln 
Om det vid klart väder bildas slöjmoln (Cirrus), det 
vill säga moln som ser ut som skidspetsar, är det i 
allmänhet en varmfront på väg in inom 12-24 timmar. 
Det följs ofta av lätt dis och man kan ibland se en halo 
kring solen. Detta beror på att iskristallerna i luften 
reflekterar ljuset. Varmfrontens framfart innebär ofta 
regn, dimma och dis.

Blomkålsmoln (stackmoln) 
Bommullstussarna som seglar över en blå himmel är 
ofta ett vackert inslag i sommarvädret, men dessa 
kan också förvarna om riktigt dåligt väder. Blom-
kålsmolnen (Cumulus) bildas av att varm luft stiger 
upp från marken. Om ett cumulusmoln bygger på sig 
tillräckligt på höjden kommer efterhand regndroppar 
inte längre kunna hållas kvar svävandes. Inte sällan 
kan molnen ge kraftiga regnskurar och åska. Du kan se 
på molnet om det kommer att regna. En tumregel är 
att om det är högre än det är brett så kommer det att 
bli nederbörd. Också om toppen av molnet börjar vika 
av likt ett städ finns stor risk för åska. 

Försommardimma 
Under våren och början av sommaren är vattnet kallt 
och skillnaden med markens temperatur är stor. Då 
den varma luften kommer ut över vattnet kyls den 
av och dimdroppar kan bildas. Inte sällan kan det 
vara riktigt fint väder bara någon kilometer inåt land. 
Dimman bildas ofta sakta och successivt, så håll ett 
öga på kustlinjen. Om det börjar ryka från vattnet är 
det ett tecken på att det snart kommer att bli dimmigt 
längre och längre ut från land.

Sjöbris 
Under hög- och sensommaren är det istället havets 
och kustens tur att ha det fina vädret. Den uppvärmda 
eftermiddagsluften stiger över land och vänder sedan 
ut över havet där den kyls av och pressas ned mot 
ytan. Det bildas då sjöbris in mot land som under 
eftermiddagarna kan bli ganska kraftig med uppåt 
10 m/s. Detta är alltså vind som är oberoende av 
storskaliga hög- och lågtryck. Detta är vanligt under 
varma dagar.

Hastigheten i tryckskillnaden 
Om trycket sjunker eller stiger snabbt kan du räkna 
med att ovädret eller finvädret blir kortvarigt. Medan 
om det är en långsam tryckförskjutning kommer väd-
ret vara ihållande. Vissa kan känna detta i kroppen, 
men annars ju en barometer det bästa verktyget.

Svalorna
En ovetenskaplig men ändå någorlunda tillförlitlig 
metod att förutspå lågtryck är att se på svalorna. 
Det har människor gjort i alla tider, antagligen för att 
det fungerar. Men i själva verket är det inte svalorna 
som känner av tryckskillnaden utan möjligen känner 
insekterna de äter av skillnaden i tryck. Och svalorna 
följer efter maten helt enkelt. Så om svalorna flyger 
högt är det högtryck på ingång och flyger de lågt är 
det lågtryck.

Varmfront 

på väg.

Risk för  
regnskurar om 

molnet är högre än 
brett.
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Nya Ryds F468 Sport   
– vår helt nyutvecklade svensktillverkade 
båt kostar från 139.900:-*

Vakuuminjicering
med dubbla formar

Vakuuminjicering
med dubbla formar

Vakuuminjicering
med dubbla formar

V a k u u m i n j i c e r i n g
m e d  d u b b l a  formar

V a k u u m i n j i c e r i n g
m e d  d u b b l a  formar

V a k u u m i n j i c e r i n g
m e d  d u b b l a  formar

V a k u u m i n j i c e r i n g
m e d  d u b b l a  formar
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Världspremiär!

Nya F-line 468 Sport är den grönaste båt vi någonsin byggt. 

Hela båten är precis som sina prisbelönta storasyskon vacuuminjicerade. 

Extremt hög finish, styrka och tolerans i alla delar.

Minst 20% lättare än snittet av styrpulpetbåtar i samma klass. 

Godkänd för mellan 30-60 hk

Skrovlängd 4,68m och totallängd 4,88m

Toppar 33 knop med 60 hk

Drar 0,48 l/nm mellan 20-25 knop

Konstruerad och producerad i Småland

Storasyster F528 vann European Powerboat 2013

EU 750 trailer räcker för transport

Så mycket båt för så lite pengar, hur är det möjligt?

* F468 Sport med Mercury F40 ELPTO
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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 en-
samma om i Europa. Vi använder 
dubbla formar.    
    Plasten sugs in (det kallas
vakuuminjicering) mellan två 
precisionsfrästa formar och 
blandas med glasfibern 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 båttillverkare har gjort fler 
båtar med vakuuminjicering än 

vi på Ryds – över 7 000 stycken. 
Formarna var dyra både att 
designa och tillverka. Vi behövde 
också hitta många nya produk-
tionstekniska 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 efterjuste-
ringar när de ska fogas samman. 
En lätt kanttrimning räcker. Skro-
vet 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 för-
hållande till mängden glasfiber 
alltid blir perfekt avvägd. Det ger 
maximal materialstyrka i alla delar 
av skrovet och en exceptionell 
vridstyvhet. 

Totalt sett blir våra båtar betyd-
ligt lättare. För F588 motsvarar 
viktminskningen två fullvuxna 
män. Vad det betyder för båtens 
bränsleförbrukning och topp-
hastighet 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

Ryds F-Line
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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 dess-
utom utifrån ett strikt industriellt 
tänkande. Samma skrov används 
till flera 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 till-
verkningen. 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 passningen 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. Dessutom 
är risken för vattenläckage borta.     
    Låt oss summera lite: Vi har infört 
ett industriellt modultänkande. Vi 
använder betydligt mindre plast. 

Antalet arbetsmoment 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 peng-
arna kan du inte få från någon 
annan tillverkare av styrpulpetbåtar.

Ryds F-Line

Traditionella relingar

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

Vår nya reling

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

Däck

Skrov

Reling

Lim

Däck

Skrov

Reling

Lim

Popnit

Tätning

Gjutformarna var dyra. 
Men nu kan vi bygga skrov med högre precision än någonsin.
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Längd   6,25 m
Bredd  2,34 m
Vikt   680 kg
Antal passagerare 6
Fast bränsletank 82/150 liter
Maxfart       44 knop (150 hk)
Förbrukning 0,68 l/nm vid 
                                    21 knop (150 hk)

Standard: Regnläns, badstege, hydraul-
styrning, lanternor, länspump, låsögla,  
12V-uttag, 6 väl tilltagna stuvfack, brand-
släckare, fotstöd, givare för Garmin plotter/
ekolod.

Längd   6,25 m
Bredd  2,34 m
Vikt   720 kg
Antal passagerare 6
Fast bränsletank 82/150 liter
Maxfart       44 knop (150 hk)
Förbrukning 0,68 l/nm vid 
                                    21 knop (150 hk)

Standard: Stoppade stolar med fällbar sits, 
regnläns, badstege, hydraulstyrning, lanternor, 
länspump, låsögla, 12V-uttag, 6 väl tilltagna  
stuvfack, brandsläckare, fotstöd, dynsats, 
givare för Garmin plotter/ekolod.

Längd   6,25 m
Bredd  2,34 m
Vikt   710 kg
Antal passagerare 6
Fast bränsletank 82/150 liter
Maxfart       44 knop (150 hk)
Förbrukning 0,68 l/nm vid 
                                    21 knop (150 hk)

Standard: Stoppade stolar med fällbar sits, 
regnläns, badstege, hydraulstyrning, lanter-
nor, länspump, låsögla, 12V-uttag, 6 väl 
tilltagna stuvfack, brandsläckare, fotstöd, 
givare för Garmin plotter/ekolod.

Sport-modellen erbjuder 
maximal rörlighet och ovan-
ligt frikostiga stuvutrym-
men. Under soffan i aktern 
ryms vattenskidor och fiske-
spön. Stuvfacket framför 
styrpulpeten sväljer lätt en 
barnvagn eller en komplett 
dykutrustning.

Walk Around-modellen har 
fri gångyta runt hela båten. 
Denna lösning ger plats för 
fler passagerare. En båt som 
är som klippt och skuren för 
till exempel fiske.

Duo har två separata 
stolar med en gång emel-
lan. Långt tillbakadragna 
sidorutor och en kapelldörr 
ger rejält vindskydd för fem 
personer. Längst bak finns 
en bred U-soffa med stort 
stuvutrymme under.

RYDS modellprogram 2014

Höga fribord, fräck knäck på stäven, ovanligt stora stuvutrymmen och badplattformar och 
ett skrov som skär vattnet med förvånansvärd lätthet. Det är F588 i ett nötskal. I klassen finns 
det nog ingen båt som erbjuder så mycket utrymme och funktionella lösningar. Trots att 
skrovet är nästan 6,3 meter långt väger båtarna bara runt 700 kg. Design: Mikael Selenius.

Förra årets världspremiär.

Extrautrustning: Vattenskidbåge/handtag för bad och ombordstigning, dynsats, extra sittbänk styrbord för, teakdurk, 
ljudsystem, Garmin 7”-plotter, körkapell, pulpetöverdrag, sits framför pulpet (WA), trimplan, stävskena, wakeboard-
hållare, tillbehörssoffa BB med dyna, dynbag.

RYDS FÖRSÄKRING. Från 3 503 kr

RYDS FÖRSÄKRING. Från 3 839 kr

RYDS FÖRSÄKRING. Från 3 982 kr
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Längd   5,51 m
Bredd  2,18 m
Fribord  0,90 m
Vikt   540 kg
Antal passagerare 5
Maxfart                   38 knop (90 hk)
Förbrukning                 0,61 l/nm vid 
                                    25 knop (90 hk)

Standard: Regnläns, badstege, hydraul-
styrning, lanternor, länspump, låsögla, 
12V-uttag, 6 väl tilltagna stuvfack, 
brandsläckare, fotstöd, givare för Garmin  
plotter/ekolod.

Längd   5,51 m
Bredd  2,18 m
Fribord  0,90 m
Vikt   560 kg
Antal passagerare 5
Maxfart                        38 knop (90 hk)
Förbrukning                 0,61 l/nm vid 
                                    25 knop (90 hk)

Standard: Stoppade stolar med fällbar sits, 
regnläns, badstege, hydraulstyrning, lanter-
nor, länspump, låsögla, 12V-uttag, 6 väl 
tilltagna stuvfack, brandsläckare, fotstöd, 
givare för Garmin plotter/ekolod.

Längd   5,51 m
Bredd  2,18 m
Fribord  0,90 m
Vikt   570 kg
Antal passagerare 5
Maxfart                        38 knop (90 hk)
Förbrukning                 0,61 l/nm vid 
                                    25 knop (90 hk)

Standard: Stoppade stolar med fällbar sits, 
regnläns, badstege, hydraulstyrning, lanternor, 
länspump, låsögla, 12V-uttag, 6 väl tilltagna 
stuvfack, brandsläckare, fotstöd, dynsats,  
givare för Garmin plotter/ekolod.

Med styrpulpeten placerad 
på ena sidan långt bak blir 
durkutrymmet och där-
med rörligheten ombord 
maximal. Stort stuvfack 
finns under soffan framför 
styrpulpeten.

På Walk Around-modellen 
är styrpulpeten framflyttad 
och centrerad. Det ger en 
fri gångyta runt hela båten 
och plats för fler passage-
rare längst bak i soffan.

Här är styrpulpeten delad 
med en gång mellan de 
två separata stolarna. 
Mellan konsolerna kan 
en kapelldörr sättas upp  
för extra vindskydd.

F528 lanserades 2012 och är lillasyster till F588. Båten fick ett strålande mottagande, inte 
minst från båtpressen. På mässan Allt för sjön i Stockholm belönades den med utmärkelsen 
MiljöBästaBåt. På Sjøen for alle vann F528 pris för bästa båt under 25 fot. F528 Duo vann 
dessutom European Powerboat of the Year 2013 upp till 25 fot! Design: Mikael Selenius.

Förra årets prisvinnare.

Extrautrustning: Vattenskidbåge/handtag för bad och ombordstigning, dynsats, extra sittbänk styrbord för, teakdurk, 
ljudsystem, Garmin 7”-plotter, körkapell, pulpetöverdrag, sits framför pulpet (WA), stävskena, wakeboard hållare, 
 tillbehörssoffa BB med dyna, dynbag, fast tank 80 l.

RYDS FÖRSÄKRING. Från 2 467 kr

RYDS FÖRSÄKRING. Från 2 684 kr

RYDS FÖRSÄKRING. Från 2 902 kr
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RYDS modellprogram 2014 

Nya F468 Sport ersätter Ryds 478 GTI som vunnit många priser i segmentet under 5 meter. 
F468 är 4,88 meter lång och passar lika bra som fritidsbåt som för fiske eller vattensport. 
 Båten är mycket flexibel och anpassningsbar. Design: Mikael Selenius

Stabil och mycket sjösäker båt med höga fribord och bra utrymmen. 435 har centerkonsol 
och centerbox med fällbara tofter, rejäla grabbräcken runt om för säkerhet eller att montera 
spöhållare på.

Årets världspremiär – F468 Sport!

435 DL

Extrautrustning: Dynsats, pulpetöverdrag, vattenskidbåge, Garmin plotter, tillbehörssoffa med dyna, styrpulpetlucka 
med sits, stävskena, wakeboardhållare (fästs på vattenskidbåge), tillbehörssoffa BB med dyna, dynbag.

Extrautrustning: Dynsats, kapell

435 DL Längd   4,35 m
Bredd  1,86 m
Fribord:   0,56m
Vikt   250 kg
Antal passagerare 5
Motor                   Max 25 hk

Standard: Regnläns, säkerhetsstege,  
vajerstyrning.

Enkel att traila och stabil 
fritidsbåt till rimlig kostnad. 
Ruta och rutbåge är standard.

RYDS FÖRSÄKRING. Från 1 052 kr

Längd   4,88 m
Bredd  1,92 m
Vikt   360 kg
Antal passagerare 5
Bränsletank  Portabel 23 liter
Maxfart       33 knop (60 hk)
Förbrukning 0,48 l/nm vid 
                                    20-25 knop (60 hk)

Standard: Regnläns, badstege, hydraul-
styrning, LED-lanternor, låsögla, 12V-uttag,  
5 väl tilltagna stuvfack, brandsläckare,  
givare för Garmin plotter/ekolod.

Nya F-line 468 Sport är den 
grönaste båt vi någonsin 
byggt. Hela båten är precis 
som sina prisbelönta storasys-
kon vacuuminjicerad. Extremt 
hög finish, styrka och tolerans 
i alla delar. Minst 20% lättare 
än snittet av styrpulpetbåtar 
i samma klass. Godkänd för 
mellan 30–60 hk.

RYDS FÖRSÄKRING. Från 1 679 kr
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Längd   7,30 m
Bredd  2,45 m
Fribord  0,50 m
Vikt   1800 kg
Antal passagerare 5
Fast bränsletank 150 liter
Lastvikt  652 kg
Motor bensin Mercruiser 4,3 MPI
  164 kW/220 hk
Motor diesel Mercruiser 2,0 QSD
  125 kW/170 hk

Längd   7,30 m
Bredd  2,45 m
Fribord  0,50 m
Vikt   1800 kg
Antal passagerare 5
Fast bränsletank 150 liter
Lastvikt  652 kg
Motor bensin Mercruiser 4,3 MPI
  164 kW/220 hk
Motor diesel Mercruiser 2,0 QSD
  125 kW/170 hk

Längd   7,30 m
Bredd  2,45 m
Fribord  0,50 m
Vikt   1880 kg
Antal passagerare 5
Fast bränsletank 150 liter
Lastvikt  652 kg
Motor bensin Mercruiser 5,0 MPI
  194 kW/ 260 hk

Längd   7,30 m
Bredd  2,45 m
Fribord  0,50 m
Vikt   1880 kg
Antal passagerare 5
Fast bränsletank 150 liter
Lastvikt  652 kg
Motor bensin Mercruiser 5,0 MPI
  194 kW/ 260 hk

Här är våra övernattningsbara 23-fotare. Alla bygger på vårt framgångsrika luftsmorda skrov 
med kraftig V-botten. Det ger fantastiska gångegenskaper, även i riktigt grov sjö. Våra 23- 
fotare har vunnit ett flertal tester och är mycket prisvärda. Två grundversioner finns: DC och 
walkaround. S-Line har mer utrustning och starkare motorer. Design: John HV Lindblom

Stabil och stadig daycruiser 
med testvinnande sjöegen-
skaper. Generöst utrustad 
med Garmin 7”-plotter, 
trimplan, torkare och 
kapell. 2-3 kojplatser inne, 
bekväm U-soffa i aktern.

Den här walkaround-modellen 
är en av våra största succéer. 
Den öppna layouten gör det 
lätt att ta sig runt hela båten. 
Till förarplatsen finns ett lätt-
monterat körkapell. I kabinen 
ligger två personer bekvämt.

Sportversionen av 23 DC är 
lyxutrustad för en långhelg 
på sjön. Komplett pentry, 
kyl, teakdurk, plotter med 
integrerat ljudsystem, extra 
badplattform, dyna till 
solsäng, ankarspel och en 
modern V8.

En kraftfull walkaround med 
mycket utrustning. Komplett 
pentry, teakdurk, ljudsystem 
integrerat med plottern, 
ankarspel, extra stor badplatt-
form och en modern V8. Skrov 
i exklusivt grått. Två personer 
har gott om sovplats i kabinen.

Ta en minisemester i 23 fot.

23 DC

23 DC

23 WA

23 WA

RYDS FÖRSÄKRING. Från 5 322 kr

RYDS FÖRSÄKRING. Från 6 346 kr

RYDS FÖRSÄKRING. Från 5 220 kr

RYDS FÖRSÄKRING. Från 6 243 kr

FaceLift 2014

FaceLift 2014
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Längd   5,35 m
Bredd  2,15 m
Vikt   600 kg
Antal passagerare 6
Motor max                   44 kW/60 hk

Standard: Badstege, regnläns, lanternor, 
förvaring under tofter, låsögla

Extrautrustning: Dynsats, körkapell, 
skyddskapell pulpet

Längd   4,25 m
Bredd  1,65 m
Vikt   160 kg
Antal passagerare 4
Lastvikt  405 kg
Motor max                   7,4 kW/10 hk

Standard: Åror, årklykor, låsögla, handtag/
fotsteg akterspegel

Extrautrustning: Durktrall i trä.

Längd   4,65 m
Bredd  1,75 m
Vikt   200 kg
Antal passagerare 5
Motor max                   11 kW/15 hk

Standard: Åror, årklykor, låsögla, badstege, 
förvaring under tofter, låsögla

Extrautrustning: Durktrall i trä

Längd   3,94 m
Bredd  1,52 m
Vikt   87 kg
Antal passagerare 3
Lastvikt  225 kg
Motor max                   3 kW/4 hk

Standard: Åror, årklykor, låsögla, handtag/
fotsteg akterspegel

Extrautrustning: Durktrall i trä.

Här ser du våra minsta båtar. Precis som alla våra större båtmodeller är de lättdrivna och 
genomtänkta in i minsta detalj. En Ryds-båt kan du alltid lita. 50 år i branschen och drygt
100 000 tillverkade båtar har lärt oss en del.

Styrpulpetbåt med 
mittkonsol och vridbara 
stolar. En stabil och mycket 
sjösäker båt. De höga 
friborden bidrar till extra 
trygghet när sjön går hög.

En välplanerad roddbåt/
utombordare. Stabil och 
tillförlitlig med generösa 
låsbara utrymmen för pack-
ning och fiskeutrustning.

Liten, smidig roddbåt 
med köl. Lättdriven och 
enkel att ro. En idealisk 
båt för kortare fisketurer 
och utflykter.

Vår minsta och lättaste 
roddbåt som även kan 
förses med en liten 
motor.

Även våra minsta har 50 års erfarenhet inbyggd.

535 DL

465 R

425

390

Samtliga Rydsbåtar är märkta med Securmark, utom 425 och 390. Läs mer på securmark.se

RYDS FÖRSÄKRING. Från 2 141 kr

RYDS FÖRSÄKRING. Från 515 kr

RYDS FÖRSÄKRING. Från 515 kr

RYDS FÖRSÄKRING. Från 515 kr

RYDS modellprogram 2014
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VI LÖSER
DITT PROBLEM

Vi levererar kloka energisparande lösningar med plastprofiler
till industri-och byggsektorn. Vi ställer upp på våra kunders

utmaningar när det gäller att tänka i helt nya banor och
lösningsmodeller. Vilket problem behöver du ha löst?

Primo Sverige AB • Tel 0325-61 94 00
www.primo.com • info@primo.se

ORIGINALBATTERIET

  
  

By Exide Technologies

www.exide.nu    www.tudor.se

Välkommen till Swedbank Finans
Telefon: 08-585 986 50

www.swedbankfinans.se

Välj en enkel 
finansiering med 

Båtlånet
Prata med din handlare 

eller kontakta oss direkt.
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Ryds Båtar AB
Strandvägen 4, 360 10 Ryd
www.ryds.se

BERGSHAMRA
Marindepån Bergshamra
www.mattonmarin.se 

DALARÖ
Marindepån Dalarö
www.marindepan.se

KALIX
Kalix Maskiner AB
www.kalixmaskiner.se

KARLSHAMN
Marinkompaniet AB
www.marinkompaniet.com

KARLSTAD
Bosses Marin & Fritid i 
Karlstad
www.bossesmarinservice.se

KODE
Kode Marin & Maskin AB
www.kodemarin-maskin.se

KOPPARBERG
Solab Motor & Fritid AB
www.solabmotorfritid.se

LAXÅ
Marin & Fritid AB
www.marinfritid.com

LIDKÖPING
HL Båtar
www.hlbatar.com

LULEÅ
Kalix Maskiner AB
www.kalixmaskiner.se

NORRKÖPING
Marin & Sjöservice AB
www.marinsjoservice.com

ORUST/HENÅN
Orust Marincenter AB
www.orustmarin.se

GÖTEBORG
Harry Hansson Marincentrum
www.harryhansson.se

GÖTEBORG/KUNGSBACKA
AB Lerkils Båtvarv
www.lerkils-batvarv.se

TRANÅS
Huges Marina i Tranås AB
www.huges.se/ryds

STOCKHOLM/DANDERYD
Marindepån Danderyd
www.marindepan.se

STOCKHOLM/ 
JOHANNESHOV
Skanstull Marin AB 
/Rydscenter
www.skanstullmarin.se

SÄFFLE
Säffle Båtar
www.safflebatar.se

SÖDERHAMN
Båthuset i Söderhamn AB
www.bathuset.org

UPPSALA
Upplands bilforum
www.upplandsbilforum.se

VÄSTERVIK
Vituddens Båtvarv AB
www.vituddensbatvarv.se

VÄSTERÅS
Västerås Marinservice AB
www.vasterasmarin.se

VÄXJÖ
Mickes Motor AB
www.mickesmotor.se

ÅMÅL
Marin & Fritid AB
www.marinfritid.com

ÄNGELHOLM
Skåne Marin AB
www.skanemarin.se

ÖREBRO
Marin & Fritid AB
www.marinfritid.com

ÖREBRO
Repslagarn AB
www.repslagarn.se

Återförsäljare

Hitta din närmsta återförsäljare 
på www.ryds.se.

Försäkringen för din Rydsbåt. 
Nu också för drullar. 
Med Ryds Båtförsäkring kan du känna dig trygg på sjön. Den ger ett gott skydd för skador 
på båt, motor och för personer ombord. En nyhet för i år är att den också innehåller en 
allriskförsäkring. Nu kan du få ersättning om du spiller kaffe på dynorna, tappar mobilen i 
sjön eller krossar en ruta när du tar upp ankaret. Inte illa, eller hur?  

Rydsförsäkringen är framtagen av Ryds i samarbete med Svedea, 
utmanaren inom svensk båtförsäkring. Teckna den 
hos din lokala Rydshandlare. 
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