


Bäten behöver bris 
för att komma tillliv 
och en gennaker för 
nödvändig skjuts pä 

akterliga vindar. 



Med relativt lag rigg och enbart självslaende fock är seglingsegenskapema i Hanse 345 lugnare och snällare än företrädaren Hanse 355. 

F 
ör 20 är sedan var 33-34-fotare 
skapligt stora bätar. I dag startar 
nyköpare gärna i denna storlek 
da utrymmena,.är bättre än i for
na 32-fotare och priserna som för 

37-fotare anno 1993. För denna revolution av 
familjebätskonceptet ska storvarven ha honnör. 

Hanse hör till revolutionärerna och med nya 
345 försöker varvet ta rygg pä konkurrenterna. 
Dufour 335 GrandLarge och Oceanis 34 har un
gefär samma pris, nästan samma dimensioner 
och seglar likartat. Bavaria 33, Sun 33 som Hanse 
ocksä pekar pä i sin konkurrensana!ys, är mindre 
och billigare, medan Linjett 34 är större, snab
bare, lyxigare - och dyrare. 

Sä, vad erbjuder Hanse 345? Min första funde
ring gäller linjerna. Noll överhäng, rak stäv och 
akter, höga fribord och bred överbyggnad ger ett 
ovanligt kompakt intryck. Tvä halvstora svarta 
ruffrutor, tvä smä, smala designdito, träkant pä 
ruffsidan skiljer den frän företrädaren Hanse 355. 
Samma bredd bak som midskepps ligger ocksä 
i tiden, men är bäten snygg? Nej, det tycker jag 
inte. Men mer modern och ung i formspräket. 

Mest speciellt med Hanse 345 är att prestandan 
är lugnad jämfört med Hanse 355-345:an har hela 
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10 1-:vadrat mindre segelyta, väger 
100 kilo mer och är 5 cm kortare i 
vattenlinjen. Greppen är ovanliga 
men hör ihop med att den gamla 
355:an av en del ägare ansägs svär 
att kontrollera i frisk vind, den 
skar upp eller broachade för lätt. 

FÄR BÄTEN 

Misstanken om prispress fär 
mer näring när vi sätter segel och 
styr ut i The Solent. För att inte 
storen ska vara tung och trög att 
hissa, och travarna inte fastna i 
masträTinan som pä Hanse 325, 
behöver bäten performancepake
tet med bra travare och Iaminat
segel för 51 400 kronor. Elvstr0m 
gör seglen, North har äkt ut, men 

SPRUTT I 
Enkel segling 

Faktasäger ändä att prestandan i 
Hanse 345 är ganska normal för 

LÄTT VIND 

en familjebät. Kraften, det vill säga segelytan 
kontra vikten, är bara nägot mindre än pä Oce
anis 34 och Dufour 335 GL. 

I Hanses recept ingär enkel segling i form av 
självsläende fock. Men den "nyheten" lanserade 
Paul Elvstr0m redan pä 1980-talet. Visst är det 
bekvämt att slippa skota, men det obekväma är 
att ju mer det bläser, desto mer buktar focken 
och da kränger bäten. Pa läns far travaren dess
utom utom kontroll frän sida till sida. 

Egentligen ska en selftacker kunna skotas till en 
vanlig skotskena för att öppna spalten. Den fmns 
som tillval för 8 300 kronor och med en kryssfock 
fär bäten sprutt i lätt vind. !dealet är en fock som 
rullas in till selftacker som pä Linjett 34. 

kvaliteten har inte ökat, mjuk Da
cron med trögande travare är fortsatt standard. 

I 5-6 m/sek uppför sig Hanse 345 städat, bä
ten rör sig värdigt och känns ändä lätt pä vattnet. 
Den är styv, styvare än sin företrädare. A andra si
dan är accelerationen och farten mer modesta. 
Och i sjö bromsar det kompakta skrovet, 345:an 
har inte lätt för att pressa sig fram, den behöver 
styras lagt pä fart och i lätt vind gör den själv
släende focken att bäten upplevs trög. 

Inte optimalt roder 

Roderkänslan är lätt, nära neutral med nästan 
noll feedback. "Feiet" är, enligt leverantören Je
fa, att Hanse använder samma roder pä flera 
modeller. Denna standardisering sparar pengar, 



Den modema men rätt spartanska interiören bar Iaminat pä huvudskottet och pä durken, 
raka skäp, plastinnertak och tunna dynor. 

men ger inte optimalt roder till nägon modell. 
Styrsystemet med länkarm, som pä en bil, ska 

man dock inte skälla pä. 
- Ingen skillnad mot vajer, hävdar Arm in Geis

ter pä Jefa i Köpenhamn. 
Icke desto mindre är flummig styrning ett 

problern i mörker och för alla ovana seglare. 
För att jämföra fart hittar vi en 36-fots Bavaria 

modell äldre och lägger oss en bit i lä. Pä kurs 
finner jag att Hanse 345 tar lite sämre höjd och 
är pä vippen att bli överseglad. Därtill är seglen 
tungtrimmade pä grund av smä vinschar. Men 
fart och höjd päverkas framför allt av hanfo
ten pä rufftaket, som gör att ah.1:erliket pä storen 
twistar, öppnar och vill fladdra. Kicktaljan duger 
inte för att forma seglet. Som tur är försvinner 
problemet med en vanlig skena (11300 kronor). 

Inte heller fall er jag för systemet med alla tam
par till rattarna - det är rörigt och för Iängsamt 
Visst har mänga nya bätar denna lösning, dock 
fungerar det bäst med elvinschar (38 900 kr). 

Poängen med dubbla rattar är att enkelt kun
na byta rorsman och att passagen blir smidig när 
badbryggan är i nedfällt läge. Dessutom är styr
komforten god tack vare bra diameter pä rattarna. 
Du kan stä eUer sitta utan att famla med armarna. 

Att röra sig pä däck behövs bara vid tillägg
ning och att anmärka pä att det är trängt mellan 
undervantet i skrovsidan och ruffen är därmed 
överkurs. Focken rullar du ju in frän sittbrun
nen och tilläggning sker med aktern in. 

Designtänk 

En praktisk och piffig nyhet pä Hanse 345 är 
trälisten pä rufftaket i vilken den löpande rig
gen gär. Den är bra att grabba tag i och är ett ut
tryck för varvets designtänk. Design och inn
ovation kallar man ocksä de snitsigt vinklade 
flushmonterade takluckorna och det vinklade 
nergängsskottet. 

Med dubbla akterkabiner, som fanns i testbä
ten (10 Soo kronor}, känns salongen kompakt. 
Skälet är att toaletten stjäl utrymme. Men stä
höjden är god och vinkelpentryt stort och högt. 
Ugn ingär, tyvärr utan gnisttändning. 

Kojerna i salongen är korta liksom bordet, vil
ket är lite synd dä det är här besättningen um
gäs. Kojerna i aktern och fören har dock utrnärk
ta matt. Att kartbordet är bakätvänt och litet är 
bättre än inget kartbord alls. 

Utförandet framställer varvet som innovativt, 
och visst är det spännande att kunna välja mel-

PLUS 
+ Bra sittbrunn 
+ Fin förpik 
+ Lagt baspris 
+ Lugn seglare 
MINUS 
- Mager utrustning 
- Odlstinkt styming 
- Budgetkänsla > 
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TEST: HANSE 345 

lan fern skrovfärger, fern vattenlinjer, mahog
ny, körsbär eller teak i inredningen och 30 oli
ka dyntyger. Men plana skäpsluckor, inte välvda 
som pä Hanse 325, är ett steg tillbaka. Och de vi
ta skotten i Melamin är mindre minimalism och 
mer ett sätt att hälla ner priset. Följden är bud
getkänsla, Hanse 345 när inte konkurrenterna i 
kvalitetsupplevelse. 

Möjlighet till tre kabiner 

Har byggkvaliteten utveck.lats? Inte egentligen, 
vinylester innanför gelcoaten ingär nu, men en
kellaminat är en förenkling/kostnadsbesparing. 
Skrovstadgan fixar basinredningen ihop med 
den breda däcksflänsen. Pä sä vis och med extra 
rutor utanpä ruffrutorna ska läckage, som förr 
var ett gisse!, nu vara ett minne blott. 

Det avgörande argumentet för Hanse 345 är 
möjligheten till tre kabiner. Att 345:an seglar 
lugnt kanske kan tilltala ovana, det gör ju bäten 
trygg och lätt att klara. 

Priset är prio ett för en farnilj och i den me
ningen är Hanse 345 extra intressant. Fixad, sjö
satt i Sverige och redo för semester kostar bä
ten cirka 1,2 miljoner kronor. Det är bra gjort av 
Hanse Yachts. • 

HANSE345 Längd~ 

Längd skrov 
Längd v_ l _ 
Bredd 
Qjyp 
Vikt 
Kölvikt __ 
SegEl!}lta 
!'!'fasthö'd 
Mo!Qr 
Diesel/vatten 
Design 
Tillverkare 
Im~ortör 
~ösatt/antal 

B~ris fritt varv 
Semesterklar 

Sittbänkar 
Stä-/pem!Yhöid 
SB salongsko · 
BB salongsko · 
Akterhytt 
FQ!l>lli 

PRESTANDA (VPP) 
~ss 3 m/sek 45 gr 
Slör 3 m/~~ 135 gr 
Kryss 10 m/sek 40 gr 
Sjör 10 ml~~ 150 9! 
Max motorfart 22 hk 
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lJ..anse 345 Dufour 335 GL 
10,40m 10.28m 
9,99m 9,91Un_ 
9,55m_ ~OOm 
3,50m 3,49 m 
1,87Q.Ji5 m 1,55 m 
6 640 kg 5 550 kg_ 
2 030 kg/30% _1 650 kg{?9 % __ 
55kvm 54kviD 
15J75 m 14,46m_ --
VP 18 hk VP 18hk 
160/230 Iiter 140/220 Iiter -
JN & Co Umberto FeiQ_ _ 
Hanse Yachts Dufour Yachts 
Bryggan i Väs_t _ Beckerbät 
2012/40 ex 2011/131 ex 
939000kr 985 000 kr 
1 21UQ.O kr UQOOOQ_kr 

150 x 47 cm 140 x 34 cm 
190/~cm 187 /flli Q_ffi 

189 x 60cm 189 x 65 cm 
148x4Qcm 189 x65cm 
200 x 90 cm 200_x 170_gm 
205x 53 cm 196 x 50cm 

3,65 1mop 
3,67 knop 
5,651mop 
7,801mop 
7,31glop -------

Ocearuis 34 
10.._31_m 
9Jl9J.ll 
~15m 
3,65m 
1,87m 
5 700 k~J 
1 610 k~J/28% 
56kvm 

_.1§.45m 
_Yanmar 18 hk 

1 Toaletten är stor och 
rymmer bade separat 
dusch och klosett. 

2 Badbryggan är stadig 
och perfekt att ta igen 
sig pä i solens sken. 

3 Sittbrunnen har fast 
bord med räcken och 
fotstöd, dubbla rattar, 
nedfällbar badbrygga 
och hygglig höjd pä 
sargen. 

Linjett 34 
10,66m 

_ .1P,66m 
~30m 

M5m 
__j_Mm 

_ 5500 kg 
2200 kg/40% 
64,5kvm _ 
16,50 m 
Ya!lffiar ~8 hk 

130/315 lit.gL_ 90/200 Iiter 
Fi.nQt-Con.g__ Mats Gustafsson 
B~neteau ___ Rosätt]a Bätvarv 
Oxbom Rosättra Bätvarv 
2008/500~ 2011/15 ex 
896000 kr _ll05 OOQ..lg 
1 195 000 kr 1940000Jg_ 

200x40cm 1..44 x 43 cm 
184/88 cm 188/90 cm 
166 x 56 cm ~2x69cm 
205x 56cm 188x69cm 
f_OOx 112cm 197 x 119 crn 
2Q3 x33 g_m 202x 42 cm 

7,80 knop 




