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Perfekt kontra
o

I HARDT VEJR
Hanse 345 er det tyske vCBrfts yngste og mindste cruiser med uSCBdvanlig bred hCBk. Vi har sejlet den i en sCBrdeles barsk vind. LCBS her
om det overraskende resultat, da vi pressede den brede hCBk.
TEKST & FOTO HENRIK HANSEN

CockpiHets store brede giver god gennemgang, god plads til 10 store ral 09 et meget bredt cockpilbord ,

Vinden hyledc heftigt i masterne, da vi ankam lil den
ga mle olympiaclehavn i Scllilksee fo r at testsejle dcn
nye H anse 345 pä Ki clerbu gten. D en afl0se r H anse
355, der jrevn ligt er blevcl fornyet ovcr samme sk rog
og rig gel11l em 4-5 ar.
H a n se 345 er dog et helt ny t design - i sammc
bredbagede stil sam storesesteren 385 fra 2011, der
vi rkeli g haveIe fUl i sin breelc h~k.
D en krafti ge vind gay os en enestaende mulighed
for at fä sva r pa vores eneste skepsis over den nye
H a nse series bredc hrek. Ncmlig, om vi kunne beva re et
fonlllftigt ro rgreb, när baden blev presset og kra::ngede
over den brede heck, eller om roret simpelt hen blev
le eret [a r meget ud af vande l sä vi mistecle kontrollen.
Billederne viser ganske vist sejlads i magsvej r, tnen vi
sejlede fakti sk vores [erste tur mecl 345eren i en herlig
opfri skede sydvesLiig vind , der hurtigt naecle op pa 1214 m/sek. Der va r enclcla mere vind i de harcles te pust.
H er gik vi mellem 7,4 og 8,4 knob pä cn rum halv-

v ind med fuldl sl.urscj l o~ lok. Da vi skar op og h alede
sejlene l~ em Li! kryd s, s!\ g ik vi kon stant meIlern 6,2 og
6,6 kno b pa oplimal hc~jdc . DCl stcmmer ganske god t
med badens VPP, eier er dClIs bc regncde fartpotentialc.
Vi haveIe helc tid ell f"uld kontrol og ro rgreb rnecl
baden , bade i dagc ns orte I1lcget f umme pust, og Ilar
vi bevidst Iod baden krrenge for !TIeget, sam et led i at
finde badens grrenser. Dcrmed afv iste 345eren helt og
alcleles vores skepsis.
Bäden har og,iI en god stabilitet fra bäde 'krogel og
eil moderne T-k 01. Derfor opferte den sig overraske nde
roligt iden urolige v ind. Det var ogsa nenn at m<erke
baden og styre pnecist med bilden, dobbelteJ efa-styring.
Fralandsvi nd en va r a lt for h idsigt springend e til , al
v i kunne v urdere h0jden eil v inden bare nogen lu nde
pr;:ecist, men vores fornemmelse pa van det sva reele
rneget goch til den optimale hejde pa LU-44 grader i
bilden, VPP.
Vi mener dog, at v i var et par grader skar pere pa
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dCl k l.l'Ver 1:lIIgt 11Il'1 c: kOllccn ll'ation og opma~ rk som 
li ed lios rorsma nd clI, hvi s Inan skaI udn yLtc, al Leks.
perrormance cruiscre og racere orte kan gä op Lil rem
grader t<ettere til vinden.
Vi ma derfor give fuld kredit til Hanse Yachts og
des igne rne hos Judel lVrolijk for fremragend e sej legenskaber. Vi mindes ikke at have sejlct cn dedikeret
og rummelig cruisingbäd med sä god kontrol i frisk
og härd vind.
Det er virkelig en bad, hvor selv mindre erfarne
tursejlere kan f01e sig trygge og f<l ghede af ogs<l at sejle
i bhesevejr. Isrer fordi bäden ogsa va r overraskende tel'
og gik fint i de krappe b01ger 1'11. Kielerbugten.

Der er adgang liI bädcns store koleboks fra en luge I borde! 09 Ikke mindsl
gennem en koleskabslAge forneden I boksen. Der er todelt stälvask i pantryet.

Fin fart i let vi nd
Vi fik ogsll. sejlet 345eren i en meget let og lidt
rllndtosset vi nd pä mesten ßadt va nd. Her sejlede
baden ogsä ganske fint og hurtigt - l11eel over
tre knob 1'11. toppen i 2-3 mlse k.
Det var cndda overraskende godt, fordi
bäde ns relativt lilIe selvslae nde fok cr fartmressigt dyrest i let vind. Den er Lil geng<eld
fanta stisk at kryd se med og at sejle med i
bi<esevejr.
Tursejlere vii dog have rigtig meget glrede af en Code 1 type forsejl eller gennaker,
der giver et ekstra spark til farten i e1e
Icttere vindstyrker. Det er isrer en fordel ,
när man sejler lidl l<engere str<ek.
Bäden reagerede ogsä glimrende for
motOr, sä vi kunne sejle den ind pa en
sn<ever langskibsplads uden nogen form
for b0Vl.

Toilelrummel rummer prreelsl deI nOdvendlge og er lige stort nok Iil, at man
ikke foler sig kleml. Ocr er hylde liI shampoo, balsam eie. bag toilette!.

er fert fra masten Lil cockpittet lInder ruffet, og at
vantene er placereL heltude i friborelcl.
Denned kan man SLOrt seI undgä at sI0de bare t<ecr
ind i andcl end segel.cnderet. Enesle mindre ulempe
er, at undervantet er lidl i vejen for en fuldstrendig fri
passage.
Rullcforstagets indhaler er placeret ude i s0gelrenderet, ovcr bädens brcdc stebte essing, og behewer kun
at kr ydse sidedrekkel, nar fokken rulles ind og ud.
Ankerspillet er ogsä gemt af vejen i ankerbrendell.

Hell rent drek
D",kket pli. Hanse 345 er helt ryddet for alle
former for grej og beslag. D et er Iykkedes
mcd cn kombination af, at fokkens selftacker er placcret inde pa rllffet, at fokke- og stOrskederne

Singlehanded händtering
Hanse 345 er vist den eneste cflliser i dennc st0rrclse,
hvor alle fald , trimhal og sk0der er f0rt helt tilbage til
rorsmanden. Alle liner er fert fra masten og ned under

Hanse 345 og konkurrenterne
Hanse 345
Bavaria 33 Crulser Jeannea u Sun Odyssey 33i
lrengde/bredde/dybgang .. . 9,9913,5011 ,67 . . .. .9,75/3,42/1,95 ...•. . . . . 9,74/3,34/1,90 ....
Vregt . . . . .. . ... . ........ .6201 ..... . ... .. .. 5200 . . .............. .4645 . .. .
K0lprocent. . .
. ..... 32,7
.......... 25 .................. 32,3 ... .
Krydsstel ..
. .... 55,0 . .
. ... . 67,4 ......•.......... 51,5 ... .
Vregtlsejlareal (kg. pr. kvm) .... .112,7 . .
. . . 77,2 ....... " " ...... 90,2 ... .

Fart. . .

. ... 8,22 . .

Slankhed.
. ......... 5,20 . .
Sejl: Vregtllrengde . .. .. .... . 4,04/0,78.

. .. 7,23 ............... . . 7,35
. ... . 5, 11 .............. . .. 5,49
. . . 4,74 /0,93 ".", .•..... 4,30/0 ,78.

Benetea u Ocean is 34
Dufour 335
. .. 9,99 /3,6511 ,82 ..... 9,98/3,49 /, ,90

5620
. . 25,9.
62,0.
. ... 90,6.
..... 7,43 ...
..... 5,26 ..

. .......... 4,43/0,84.

....... 5420
. ....... 28,6
. .... 54,1
.... 100,2
..... , .7,29
. ...... 5,12
. .... . 4,19/0,82

Farl er bAdens teoretiske topfart i knob baserel pA van(lIInjolronO<IOu, Slonkho(J anglver om bAden er bedsillet eller hArd vind. Middelvrerdien er
ca. 5,6-5,7. En lavere vrerdllndikerer, at dei er en hArdlvelrsbötl, mons on lwlore vmrdi indlkerer, al dei er en lelvejrsbAd. Sejl: Vregtllrengde (vregt)
er ogsA udtryk tor bädens tartpolenliale , hvo( bAde med hojo vwrdlOf 01hurtlgo. Soll: Vregtllrengde (Irengde) er bAde med sl0rst vrerdi forholdsvis
hurtigst i lei vind.

Her er badens enkle aptering 1hvidpigmenteret ego der er el utraditionelt valg af trcesort om lce.
Salonen er med meget Iys fra vinduer. luger og indbygget LEO-Iys. Klapbordel nar !lnt over tiI bagbord sofa.

bädens brede gribeliste i leak pä kanten af ruftaget og
den agterste dcl af ruffet.
Derfra er de ferl hen over bcgge cockpitkarme lil
spil og spilaßastere, der er placerct umiddelban foran
pa badens to ratkonsoller. Derfor kan rorsmanden sejlc
baden singlehanded uden at forlade sin plads ved raltet.
Under sejlads vii man lypisk have storskedel pä
spillet iden ene side, fokkcsk0det pa spillet i modsaue
side, og sä läse dem i spilaßasterne, nar man skallrimme
eller f.eks. totte faldene over spillene.
Spil og aBastere er samlidig anbragt, sa de ogsä nemt
kan händteres af gaster. Vi prevede systemet, og det
fungerede upäklageligt. Eneste ulempe er, at man skai
siddc pa lovv~rket, när man gerne viI sidde pa kannen.

Opsigtsvrekkende cockpit
Der er rigclig plads i bredden agter til to gode store
rat, hvor der er 6n plads lil at gä i meIlern. Det er i sig
selv opsiglsvrkkende i en 34 fods bäd, rnen cockpitrcts
store breddc agler og den gode frernkommelighed
v.,kker ogsä opsigl.
Vi sad godt i cockpittet, men nogle viI rnäskc synes,
at karmene bIiver for lave agter. Der er ct spergsmäl
om smag og behag.
D er er ingen spiI eller andet trimgrej pa rurrel, ved
skottct, og det er udnyttel til luger i agterkahyttcrne
og ct par praktiske overdtekkende handskerum pa hver
side af ncdgangcn. De er ikke vandt<ette: men smagrej,
der kan täJe at blive vädt, ligger sikkert og godt her.

Bäden kan lcveres med fast cockpitbord , der haI'
gode solide stette- og gribeb0jler i rustfri stäl og gode
bredc klapper i tcak. Der kan kun siddc ca. ~re voksne,
men der er god bordplads i bredden.

Luge og läge i k01eboksen
Om l<e er Hanse 345 yderst traditionell indrettet men her haI' bäden to agterkahytter med gode brede
dobbcltkejer, der begge matcher mange andre bade,
hvor der kun kan v~rc cn agterkeje mcd denne bredde.
Der er kl.,deskab og hylder i begge agterkahytter.
Forkejen er ogsä rimelig rU1l1melig med masser af luft
og hejde over kejen, [Q kl.,deskabe og god stuveplads
lInder kejen.
Der er et stOrt L-formet pantry om styrbord med
dobbelt sdHvask, gaskornfur med ovn og to bIliS og en
SLQr dyb, praktisk, e1cktrisk keleboks. Den er praktisk,
fordi man altid ncmt kan komme iod i bunden af
boksen via cn k0leskabsd0r fornedcn. Boksen har
dog ogsä eil lraditionel luge i pantrybordct. Der er fin
stuveplads i pantryet med moderne rellgeringsvenligc
kekkenskuffer.
Om bagbord er der ct lilie navigations bord med
konsol til eIpanelet og andre instrumente!', plads til
radio og VHF i borde og plads til en kort plotter eller
Cl TV pa skottelud til toiletrllmmct. Toiletrummcl er
kompakt og velindrettet med bruser ved toiIeltcl og et
6nt toilctbord med slUvepIads, blandingshane og cn
moderne bowle-vask.

Navigalionspladsen fylder ikke meget. og
den er praktisk lil elektronisk navigation.
Man sidder for enden af bagbord sofa.
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Se VPP for Hanse 345 og lres om
det meget omfattende ekstraudsty r
i t"tbäden pä:
baad magas inet.d k

Der er slähojde i forkahyllen og riglig
god hojde over kojen. lige udenfor er
der garderobeskabe i begge sider. Under
kojen er der ogsä sluverum.

Hanse 345 har vist de bredeste
dObbellkojer i en 34 fods Md med hefe to
agterkahyller.

Styrbord sofa isaionen kan tra!kkes ud tiI en dobbeltkoje. Det er dog ekstraudsl yr.

Hvidpigmenteret eg

Brugervenlighed og kvalitet

I saionen kan der sidde op til syv vo ksne ved klapbordet. L -sofaen kan med eksl raudstyr tne kkes ud til
en dobbeltkeje.
Der er fi re gode skabe i bord e og fi re hylder med
slingregrej , samt flas kebar bäde i en boks i bord et og
under bordet. Testbäden val' fint udstyret med indi rekte
lys og LED-Iamper, der styres fra en lilie touchskterm
yderst pä pant ryet. Det er dog ekstraudsty r.
Apter inge n iden viste tes tbäd er i ital ian style
hvidpigmen tcret ego Det er ekstraudstyr, mens det er
sta nd ard med mahogni. Der kan ogsä v<e lges kirseb::ertr::e, og der kan vrelges imellem et v<eld af stoffel'
ti l hyndern e.

H anse Yachts har tid ligere fert an i priskrige n pä det
curopceis ke cr uisingmarked , m.en satser nu mere pä
bru ge rve nli ghed og kvali te t i komfo rten til tid ens
ty piske smä bes::et ni nger.
H anse 345 er mas ke derfor heller ikke den billigste
i denne klasse af cruisingbäde, men det er f.eks. kun
Dufou r 335, der prism::essigt matcher 345eren, hvor
skroge t er bygget med vinyleste r so m yderste lag i
sand wichlaminatet med balsa kerne. V inyles ter sikrer
mod os mose og kan give ekstra styrke til et laminat.
Oufour 335 har ogsä store bredde ag,er og dobbel,
rats ty ring, mcn tilbyder ikkc 345'crcns to fo rholdsvise
Store agterkahytter.
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Hanse 345

Design: JudeflVrolijk & Co, Tyskland.
La!ngdelvandlinje .
Brcddc/dybgang ..
Deplacement/ballast ..
Storscjl/rullefok ....
MolOf VOIvo D1-20

. . . . . . . .. . ........ . ... . 9,99/9,55 m
. ... 3.50/1,87 (1,56) m
............... ....... 6.20 112.030 kg
......... . 32,5122,5 m2
... 18 hk

. . .. 230/160/35

var~IB nk/dlsol l a nkJholdinOlank

CE kalegorl •..•...•.•..•....
Pris. SI(lndmd sejlklar/teslet b..'\d
Vretlt: Hanse Vachts, Tyskland.
$.110: Sc:mdlnavlnrl Yaeht Cenler Oragor AIS

. . . . (Ocean) A
. . . ... 841.60011.041 .600 kr.

syc-dragoer.dk

Kan täle al kra!nge • Nem skodning og trimning • Praklisk koleboks

~ Undervantet spa!rrer lidl • Ingen däse- eller kopholdere
• Standard faldene kan stra!kke sig

!lAOMAGASIN(f

Sejladsens vilkar
Vi sejlede Hanse 345 fra Schilksee ved Kiel i en Sa!rdeles frisk sydvestlig fralandvind
pä 10-1 4 m/sek og kerte krappe bolger, samt i en let vestlig fralandsvind pä flad!
vand. Pä begge ture var vi to mand om bord sem en typisk moderne duobesa!tnlng.
B1Iden var i sl andardopsa!tn ing med danske "Fast Cruising Lami n ate ~ sejl fra
Elvström Sails og dansk styresystem fra Jefa .

Malscetning for baden
Va!rftet fremha!ver selv, at Hanse 345 er en hurtig og sikker cruiser, der er enkel
og let al händlere for en lilie besa!lning. Samlidig mener va!rftel , at bäden har et
innovativt design med hoj komfort , stor rummelighed og gode prakliske detaljer
lil , al man kan leve og opholde sig godt om bord.

Vores vurdering

&
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Generelle prcemisser
Denne provesejlads er forsteMndsindlryk af bäden, baseret pä en provesejlads, hvor
bäden er blevet gennemgäet bäde udvendig og indvendig eHer en standardiserel
fremgangsmäde. Vi afprover bädens interior og funklioner i ovrigt, og sejler den pä
alle kurser. Vi beskriver de basale sejfegenskaber, men und gär konkrele angivelser
af knob og vindvinkler, da disse amd er afha!ngige af variable faktorer som sejl,
rigning , ballast, kalibrering af instrumenter, rorsmand ete.

Vores sejllure pä Kielerbugten viste klart, at Hanse 345 opfylder mälsa!lningen 001
at va!re en hurtig og sikker cruiser. Bäde let og Mrd vind er der fut iden brede ha!k,
der ogsä er fornuftigt udnyttet til i cockpittet og under dalk. Innovationen finder
vi i bädens virkelig gode balance og udnyllelsen af den ekstraordina!re bredde
agler, saml i fi ere af bädens gode detaljer, s1l den lever eller vor opfaltelse ogsä
rimelig Uni op lil denne mälsa!tning.

