HANSE 345

Gott om plats
för familjen
Dubbla rattar och T-köl med bulb ger Hanse 3115 en touch av
racing, och visst seglar hon pä fint. Men för familjen känns nog
bätens övriga egenskaper mer lockande.
TEXT & FOTO: JOAKIM HERMANSSON

t kliva ombord i akrern pä Hanscs
nya 345 gär fim över de n nedf.'illda badplattformen/akterspege ln.
Detta trots 3[t sidorna är vink lade
. n mot 111 irren och ba ra lä m nar en
smal passage kva r. Oe dubbla rattarna bidrar
dock ti l! god rörlighcr i och atkol11sr til! sittbru nnen, och t rots der fastmomerade bordet
upplcver jag den som rym lig.
- J usr dubbelstyrningcn

före den svenska prcmiärvisning-

tonmässan til l de sydligare vattnen vid Hambl e
Poi nt. Under regnbägen växJar himlen mcHan
kolsvartoch Ijusgul, !TIedan skurarna avlöserv3randra och vi ndarna varierar fran näsran stilrje
till rejiilr rryck. Typiskt osr<ldiga äskförh ällanden alltsa, och vädret prövar biide bät och rorsman med tv:ira kaSt i vi ndstyrka och riktning.
Ändä svarar Hanse 345 finr p,i minsra roderrörelse, och med gott grepp i vattnet, oavsett
om det är med krysstället el ler gennakern uppe
som pyarna slär [iI!. T-kölen med järnbuIb och
J ,87 meters djup star för en tredjedel av ek ipagets vikt och urgör tydligen, tillsammans med
roderblad fran slovenska Seaway och styrn ingsmeka nism fran danskaJefa, en effektiv kombination. Inre ens när jag provocerar Iyckas jag
ästadkomma en riktig broach.

en
Bätlllässan i Göteborg,
och fler blev der därefrer.
Under babordsratten noterar
jag dock första plumpen i protokollet, en vanenpöl som ime dräneras bo rt. Eftersom den bara
finns pa babordss idan drar jag
oc ks,i slutsatsen att bäten turar
at det h5l1ct. Va rvcrs pr-pe rson
Jörn Bock ursäkrar sig mcd 3tt
provsegli ngsobjekrer har skrovnummer I:
- Der :1terst:3.r allr id en de!
smajusteringar när en ny modell
ras i produktion. Framöver ska
durken höj as nägot sä att vartner illte kan stiilla sig i hörnet
diir, förklarar han medan jag
tyst konstate rar att det med den
aktuella konstruktionen ändä alltid kommer att samlas "atten p,i
läsidan under segli ng.
När bäten provseglas har den
just släppts ur fr:in Southamp-

Den sjä lvs läende focken löper p;'l en skena som
integre rats snyggt i rufftaket framför Illasten.
Skenor pä ömse sidor av rufftaket möjliggör även
överlappande försegei, som därmed kan skotas
mcd snävare vinke! och bättre höjdcagningsförmaga. Dessutol1l erbjuder den lösnin gen, til!sammans med art vanten ßyttats ut i sidan, en
helt o kej passage pa ska rndäck.
Trava re t ilJ storen saknas, men der gör inget
eftersom kicktaljan är til lriickligt kraftig för att
seglers form inte sb deformeras när man lufrar
det. Storskotet leds tyskt vis fram ri ll masten
och sed an bak ril! rorsma n pä bada sidor. Diir
samlas även fall ach trimtampar viel Lewmars
4o-vi nschar, som dock kä n ns nagot klena och
för fä för aktiv segling. D et blir mycket byrande av linor, sä jag hade graderat upp till 46:or
och adde rar ett par vinschar extra .
Gennakern har inget eget peke, uran halsas helt
enkelt genom en rostfri ögla pä anbrd1iverten,
med rack line f:lstgjord p5 enklaste siitt runt en
av förens förtöjningsknapar.
....
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och den generösa sittb r unTA ElT BAD. Den breda
akterh med badbrygga
inbjuder till dopp.

nen lockar spekulanterna art
byta till 345:an, kOlTImcnterar

AndersJohansson frän imporrören Bryggan i Väst.
Han sälde etr par bätar redan

pa

KRAFTIG KICK MEN KLENA VINSCHAR

pa
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SEGLtnG PQOUSEGLRQ
.. Diicket är byggt i sandwich konstruktion , merlan sk fover är handupphtgt j enkel laminar av vinylester ach glasfiber och sak nar Ijusinsläpp i
sidorna. Oe m:inga (önstren och öppningsbanl
luckorna i överbyggnaden sä kerstiiller ända act

tillräckligt med Ijus n:ir in iden luftiga sa longen.
ßabordssoffan milter '50 ccntimeter ach slutar
aktcrur ITIm der bak:hvända n:lVbordet pa t03 väggcn. Sty rbo rdsd ito är 180 cenrimcrcr och avsimas sam ett L med ctr hclt upprätt ryggstöd
met pentryt, som erbjuder ctr par djupa 13dor,
soplucka, tv51 ägig spis och en rcjii l kyl sem nas

bäde uppifr:in och fdin sidan.

sekve nse r är atl sruvutrymmcna inskränks ti ll
ett par grunda fa ck i sittbrunnen, passagen in
t ill babords akterkabin blir i trängsta Iaget och
den separata duschen f6rsvinller.
Förpiken imponerar med dubbla garderober,
takets snyggt välvda och ßushadc Lewrnarlucka,
18 cenrimcrcr s r~ h öjd och generösr bäddmatt
p5 200 x 180 cenrimerer (55 längst föröver). Nägon sruv under bädden blirder dock inre tal om,
för där Jigger v:mentanken.
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TRE KABINER . Sä hä r ser
inredning slayouten ut
i nya Hanse.

HANSE 34S
längd: 10,4 m
l ängd vi: 9,55 m
Br edd: 3,5 m
Djup: 1,87 m
Vikt: 6 200 kg
Kölvikt: 2 030 kg (33 %)
Motor: VP 01-20, 18 hk
Vatten: 230 I
Bränsle: 160 I
Masthöjd: 15,75 m
Storsegel: 32,5 kvm
Självs läende fock: 22,S kvm
Fock 105 %: 27 kvm

Gennaker: 85 kvm
KÖP TILL EXTRAKABIN

De dubbla akterbbinerna ilf tillval fÖf endasr
10000 kronor ach utökar försräs hatens användningsomrade ordentligr. Mindre br~ kon-

CE-klass A: (oceangäende)
Design: judel/vrolijk & co
Pris: frän 939 000 krOllor
Info: www.bryggan.net

