
 

 

 

 

Allegro 30 Nr. 7 “Ancylus” SXK 726 

 

Löa 9,45, Brd 3,15, Djup 1,50, Dpl ca. 5 ton. 

 

Skrov och överbyggnad 

 

Skrovet förstärkt under vattenlinjen med en extra rowingmatta. Förskeppet extra 

förstärkt från ankarboxen, ner till främre kölinfästningen. Förstärkning vid 

samtliga vantinfästningar, samt vid för- och akterstagen. Skrov och däck bultade 

samman, samt därefter sammanplastade med fyra lager 600 gr glasfibermatta. 

Ytbehandling: Skrov under vattenlinjen, samt kölen, har sex lager epoxitjära 

strukna ovanpå gelcoaten. 

Kölvikten ökad från std. 2.000 kg till 2.200 kg för ökad styvhet. 

Båten utrustad med två integrala vattentankar om 120 och 70 liter, samt en 100 

liter septiktank. 

Överbyggnaden har rökfärgat glas med aluniniumramar i samtliga fönster. Är 

dessutom utrustad med vindruta samt sidorutor sammanbyggda med en s.k. 

targabåge. 

Skotskenan av syrafast stål placerad framför vindrutan. Tvådelat heltäckande 

kapell. 

 

Mast, rigg och segel 

 

Mast och bom av fabrikat Skarven, Karlstad.  Masten med fotsteg och 

extraskena för “trysail. 

Motorgångs-, seglings- och ankarlanternor samt däcksljus monterade på masten. 

Dubbla akterstag. Samtliga fall dragna till sittbrunnen. Avlastare Rutgerssons. 

Fallvinchar 2 st Lewmar 16, skotvinchar Lewmar 40. Spirbom. Rullgenuabeslag 

Furlex, rullgenua 36 kvm, fabrikat Syversen Goldstar med UV-skydd. Storsegel 

24 kvm, från Gransegel. Båda segel från 199o. 

 

Motor 

 

Volvo Penta 2003, 28 hkr, sötvattenkyld. Extra filter för sjövattenintaget. Dubbla 

bränslefilter. Två rostfria bränsletankar på 90 resp. 70 liter, båda placerade i 

hålskeppet. Tre batterier på tillsammans 225 Ah. Batteriladdare fabr. LeabMain. 

Landström, el-central med jordfelsbrytare. 

 

 

 

Inredning 



 

 

 

All inredning i teak, mattlackerad. Utrymmet fördelas på: förpik, salong, pentry, 

“owners cabin”, navigationsplats, toalett och våtgarderob. 

 

Förpik: Två kojplatser, stuvfack under och över kojerna samt i skåp mot 

ankarbojen. Vattentank under kojerna. 

 

Salong: Två soffor, varav en L-soffa. Båda med uppfällbara ryggstöd för 

extrakojer. Skåp och bokhyllor på båda sidor. Stort fällbart salongsbord. Fyra 

punktbelysningar. Extra eluttag i bokhyllan för ex. dammsugare eller TV. Stor 

kylbox infälld i U-soffan, Isotherm ASU SP (2004). 

 

Pentry: Gasolspis med termostatstyrd ugn, dubbel diskho med manuella sjö- och 

sötvattenpumpar. Skåp över spisen. Stora utrymmen för torrskaffning. Draglådor 

för bestick mm. 

 

Navigationsplats: Navigationsbord med sittplats. Bänklåda och särskilt fack för 

75-100 dubbelvikta sjökort. Ovanför navbordet bokhylla med VHF och skåp, 

instrumentpanel, el-central. 

 

“Owners cabin”: Akter om pentryt har en liten kajuta inretts. Här finns ett 

bänkskåp och två garderober samt en koj för två. Vattentank under kojen. 

Sänglampa. Kajutan avskild från övriga båten med en dörr. Fotogenvärmare 

POD monterad i ena garderoben, 5 radiatorer och cirkulationspump. 

 

Toalettutrymmet placerat babord och akter om navplatsen. Vattentoa Brydon 

med 100 lit. septitktank. Tvättställ. Stuvutrymmen i bänkskåp och i linneskåp. 

Rymlig garderob för sjökläder, åtkomlig från toautrymmet. 

 

Sittbrunn: Längsgående bänkar klädda med teak. OM  BB två stora stuvfack. 

Akterut stort stuvutrymme för akterankare samt dränerad box för gasoltub.  

Portabelt sittbrunnsbord, fabrikat Lagun. Sittbrunnen skyddas föröver av 

vindruta och sidorutor, som avslutas med en s.k. taggbåge. Här kan främre delen 

av sittbrunnen täckas av sprayhood. Genom ett aktre kapell, täcks sedan hela 

sittbrunnen. 

 

 

 

Navigations- och övrig utrustning 

 

Huvudkompass Silva 1000, placerad i sittbrunnen, Silva 70 pejlkompass vid 

nav.bordet. Autohelms Tridatainstrument med fartlogg, tripp- och distansmätare 

samt ekolod, placerat vid nav.bordet, med slavinstrument i sittbrunnen. 



 

 

Autopilot, Autohelm 2000, med fjärrkontroll. Fjärrstrålkastare för inkoppling i 

sittbrunnen. Akterankare 10 kg Brucekopia med Ankarolina. Dessutom ett Bruce 

15 kg, samt ett Seagrip 12 kg. Div. tågvirke, sex stora fendrar. Fast monterad 

manuell länspump i sittbrunnen. Brandsläckare, m.m. 

 

Övrigt 

 

Skrov och överbyggnad byggt på IB-varvet i Sävsjö 1985. Motorn, VP 2003 är 

från 1985. Båten färdigställd och sjösatt under sommaren 1989. Vind-, sidorutor 

och targabågen byggda och monterade 1990 av Bertil Lunds Båtbyggeri i 

Ekenäs. 


