En alldeles ny b8t
byggd tor veteraner

D

et ar trevligt att fa medverka i
Veteranbaten da och da och be
ratta om det jag varit med om
under aren i batvarlden. Jag har tidigare
skrivit om Nimbus Boats, Maxi Yachts,
America's Cup mm som ju allt kun
nat hanforas som "veteranartiklar". Nu
tankte jag skriva lite om en bat for rikti
ga "veteraner", namligen Epoca Yachts.
For ungefar atta ar sedan beslutade
min bror Hans och jag ass for att salja
v:irt bolag Nimbus Boats dar Storebro,
Maxi Yachts och Ryds ingick. Manga var
intresserade och med i forhandlingarna
om kop, men till slut blev det Altar Ca
pital Equity som blev kopare. Normalt
blir man som saljare tvungen att av
stii fran att konkurrera under niigra iir
och nar den tiden var forbi var broder
Hans och jag klara med vara planer for
Epoca Yachts. Namnet "Epoca" kom
mer friin broder Hans Starbat som han
framgangsrikt seglade pa 60 talet och
fick sponsorpengar av penntillverkaren
Ballograf som hade en bastsaljande kul
spetspenna med samma namn.
Fran borjan hade jag tankt att ta fram
en bat exakt sa som jag sjalv ville ha den
och sedan se om det var fler som var in
tresserade, men redan da de forsta skis
sema var klara fick vi flera bestallningar
sa det blev fran borjan klart att vi skulle
starta ett projekt for serieproduktion.
Nar jag slutade pa Nimbus Boats sa
kopte jag den sista producerade MAX II
Coupebiiten som var en idealisk "com
muter" och utmarkt for mina behov.
Tuff och enkel bat for transporter mel
lan Liingedrag och Marstrand och for
dagsturer. Under de tva aren som jag
korde denna bat funderade jag standigt
pa hur den kunde forbattras. Storleken
var idealisk och baten var enkel att han
tera ensam och fungerade utmarkt nar
man hade nagra passagerare med som
alla satt skyddat.

Det var dock sex viktiga saker som
jag ville forbattra:
I.Minimal planingstroskel sa att man
kunde kora bekvamt i hela fartregistret.
2.Riktig "walkaround" sa att man enkelt
kunde ta sig runt i baten.
3.En val fungerande och skyddat WC.
Framforallt nar man har kvinnliga gas42

ter ombord sa ar detta ett maste.
4. Mojligheten att sta upp och kora och
kanna vind och hav och snabbt kunna
stanga nar det borjar skvatta.
5. Fallbar badplattform.
6. Skyddad bekvam sittplats med bra ut
sikt for minst 6 person.
Ocke Mannerfelt som hjalpt ass att
konstruera Nimbus R-serie var det na
turliga valet nar det gallde bottenkon
struktionen. Vi bestamde ass for att det
inte skulle vara en speedbat utan en be
kvam bat i farter upp till drygt 30 knop.
Med en saker Volvo-Penta D-3 diesel
pa 200 hk gor baten narmare 35 knop,
vilket ar mer an nag for de fiesta kunder.
Genom finurliga steg i batten far Epo
can en minimal planingstroskel vilket
gor den trevlig att kora i alla fartregister.
Genom att gora baten nagra decime
ter bredare an MAX II sa fick vi en bra
walkaroundlosning. Suverant nar man
Jagger till och nar svarmor, barn och
hundar skall ta sig ombord. Skjutdor
rar pa forar- och passagerarsidan gor att
det gar snabbt och enkelt att komma in
i baten. Under aren har jag !art mig att
folk avskyr kapell och jobbet med att ta
av och satt upp dem.
WC- utrymmet i foren ar val dolt
och dar sitter man helt ostord. Dusch
och ordentligt med plats for vaskor och
annan utrustning. Dessutom ger det en
fordel att ha ingang framifran genom
att man da far en forarmiljo som inte
stars av nedgang till forruffen.
Vi utvecklade ett val fungerande tak
som oppnas och stangs med ett enkelt
handdrag. Skont att kunna sta och kora
och ha sol och vind i ansiktet.
Ingen motorbiit pa marknaden erbju
der en fallbar badplattform. Fungerar
bra vid bad, ombordlastning av mindre
batar, fiskeredskap osv. En finurlig los
ning dar veteranbatsbyggaren Thore
Berntsson som ansvarat for utveckling
en av Epocan gjort ett suverant jobb.
Nar man ar ombord och drar pa i
farter upp mot 30 knop vill man sitta
bekvamt och skyddat och inte bli ut
satt for vind och vattenstank och dar
har vi lyckats mycket bra. Det gar aven
att fa till tva kojplatser genom att vrida
forar- och passagerarsaten och utnyttja
sittbankarna.

Vi har valdigt hoga krav pa kvalitet
och finish och jag tror mig kunna saga
att det ar fa biitar som produceras med
samma hoga standard pa allt som finns
ombord. For att ta ett exempel sa ar det
flaggspelet som Thore laminerar med

50 lager valnot och sedan lackar tolv
ganger. En underbart vacker detalj som
det kanns skont att satta i sitt specialbe
slag nar man skall ge sig ut pa tur.
Thore Berntsson ansvarar for till
verkningen och vi bygger batarna pa

bestallning i Thores verkstad mellan
Marstrand och Kungalv dar manga
vackra batar blivit producerade under
aren. Totalt ar snart 20 batar produce
rade som framst fatt kopare i Sverige.
Onskemalet om en lite sportigare

modell kom for tvii ar sedan vilket re
sulterat i Epoca Sport som ar tillverkad
pa samma skrov och clack som orginalet
och i ar erbjuder vi aven utombordsmo
toralternativ till bada modellerna.
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