
Der er to store klapborde 1 cockpittet, hvor der kan sidde op til otte personer pa kiSteb<enkene. og der er god plads 
gennem bordene, när de er släet ud. Bemrerk hvordan hal, skoder og tnml ner er fert lle•t ud agter cockpitkarmene. 

28 MDMAGASINET 

Hurtig cruising, Iet sejlads. Det er tyske 
Hanse Yachts motto for deres nye knap 57 
fods flagskib, men kan det virkelig passe, 
at en 20 tons tung luksuscruiser er Iet at 
sejle? Det har vi testet pä Kielerbugten. 

TEKST & FOTO HENRIK HANSEN 

Den nyc Hanse 575 virkcde overva:ldcnde stor, da vi 
kom gäende hen mod baden, der Ia ved en lav ßydebro 
i Schilksce ved Kiel. Fribordet er sä hejt, at vi kun ligc 
akkurat kunne kigge ovcr lenningcn og sc hen over 
da:kket, der na:sten var i ejenhejdc. 

Selv i forhold til andre bädc i dennc st0rrelse er 
fribordct usredvanligt hojt, men ude pä vandet virkede 
det faktisk ikke na:r sä voldsomt pä grund af bädens 
lrengdc, og fordi ruffct er lavt og elegant. Forude ßadcr 
ruffct nrermest blot ud i det store rcne fordrek med 
nedfreldcde luger. 

Dct hejc fribord giver en stor h0jde om Ire, hvor man 
skal vrere over middel i h0jden for at kunne nä ruffct 
med armen strakt helt op. Umiddelbart kan man ikke 
brugc cn overdadighed stäh0jde til nogct, men det givcr 
et stort luftvolumcn, sä luftcn ikke bliver indclukket som 
i mindre bade, när mange opholdcr sig la:nge om Ire. 

Den Store h0jdc undcrstreger ogsa, hvad cruiscren 
faktisk minder mest om. Nemlig en Aydende luk-



suslejlighed. I testbaden blcv dette indtryk ogsa for· 
strerket af et vreld af komfortudstyr. 

Hanse 575 har det swrste og mest imponerende 
konbord, vi nogensinde har set. Rcelt er det et hjem· 
mekontor. Og her var der oven i kebet et vink0leskab 
indbyggct under bordet. 

Efter en tur rundt om Ire, kan man godt undre sig lidt. 
Kan en luksuslejlighed med masser af tungt komfortgrej 
overhovedet sejlc? Det fik vi pr0vet, da vi sej lede ud pä 
Kiclerbugten i en srerdeles frisk vestenvind. 

Livlig sejlads 
Med et moderne lctdrevet skrog og en imponerende 
vandlinjelrengde pä 50 fod kan selv en tung bad levere 
rimclig hurtig cruisingsejlads. Det grelder i srerdclcshed 
ogsa for Hanse 575, der viste sig at vrere bade hurtig 
og livlig. 

I en vind pä 8-10 m/sek. med pust heltop omkring 
12-14 m/sek. sejlede vi genereit mellem 7-9 knob og 
topper ßere gange noget over 10 knob i pustene. Pä 
bidevind lä vi mellem 6,8 knob og 7,4 knob i den lystigt 
springende fralandsvind. Det passer fint med bädens 
VPP, der er badens computerberegnede fartpotentiale. 

Det var med bädens sclvsläende fok. Vi var kun 
to om bord og undlod at srette gennakeren pä grund 
af de voldsomme pust. Derfor kan vi roligt hakke 
farten af som godkendt. Hanse 575 yder klan hurtig 
cruisingsejlads. Vi har ikke sejlet bäden i Iet· og mcl· 
Jcmluft, men vi har set den sejle i lettere vind, og der 
gik det ogsä hurtigt. 

Singlehanded sejlads 
Samtidig var 575eren overraskende livlig at sejle. Baden 
aceeiererede fint pä selv mindre pust og overraskede 
ogsä ved at styre meget direkte og prrecist. Det er 

dejligt, men sjreldent at opleve det pä sä store bade · 
isrer pä cruisingbade. 

Vi skulle ogsä pr0ve. om bäden giver Iet sejlads. 
Derfor sejlede vi singlehanded i en lang periode. Det 
kunne vi g0re, fordi baden er fedt med sclvsläende fok, 
mens genua og genuaskinner er ekstraudstyr. Samtidig 
er sk0der, fald og trimliner f0rt hclt tilbage til store 
clektriske spil, der er placeret indenfor rorsmandens 
rrekkevidde fra sin plads bag rattet. 

Redundant dobbeltstyring 
Og det hele fungerede faktisk glimrende. Vi kunne 
stagvende, rendre kurs og trimme sejl i den solide vind 
hclt uden at fä sved pä panden eller fä de smä nakkehär 
til at rejse sig. Vi har sejlet andre mindre, moderne 
bade, hvor baden er lige sä nem at händtere. Hertaler 
vi bare om en bad pä 20 tons tom vregt, der nemmere 
at sejle singlehanded end almindclige familiecruisere 
fra for blot lO ar siden. 

Den Iette ukomplicerede sejlads skyldes blandt andet 
bädens gode stabilitet, hvor baden acederer i pustene og 
ikke bare krrenger. Samtidig er balancen pä roret stadig 
rimelig god under kraftig krrengning. Desuden ka n 
baden styres med en Iet hand pä det meget velafstemte 
redundante dobbelte ratsystem fra danske jefa. 

Krempesejl i lazy-bag 
Mens vi ogsä kan srette hak ved, at H a nse 575 er 
godkendt som Iet at sejle ude til s0s, endda som sing· 
lehanded, sä er vi mere forbeholdne overfor om baden er 
nem at händtere for en lille duobesretning efter sejladsen. 

Testbadens storsejl fra Elvstr0m Sails fungerede helt 
fint. Det kom rimelig fint ned med sine gennemgäende 
sejlpinde, lazyjacks og lazybag, men vi vil ikke pastä, 
at det er nemt at pakke et knap 90 m2 sejl fa:rdigt i en 
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Easy 
Tender 
system 
Under cockpittel er der en 
garage lil en mindre RIB, og 
testbaden var udslyrel med 
et Easy Tender system til at 
s0srette og hale gummibad
en op igen. 

Her ruller gummibaden ud og 
op pä et rullesystem ved hjrelp 
af en eleklromotor. Dei sker hen 
over bädens aglerspejl, der hy
draulisk kan srenkes hell ned til 
vandoverfladen. 

30 BADMAGASINET 

1 I Der er nresten al trenkeligt luksusgrej i det store langskibspantry med 
kole- og fryseskuffer placeret i et hOJI skab i lorgrunden. 

21 Der kan ligge mindst 18 flasker 1 vinkoleren, der er placeret under 
kortbordet. 

31 Det er praktisk og meget overskueligt med kole- og lryseskuffer i stedet 
lor de klassiske kelebokse. Der fint med lri bordplads og en beskyttende 
stälstang loran komfuret. 

41 Baden har ogsä en opvaskemaskine lordeil pa to store kurve, der trrekkes 
ud som skuffer 

'5 I När komluret er placeret sä dybt inde i salonen, sä erdet prakllsk med en 
emhrette i ruffet. 

lazybag pa en hojtsiddende bom. Det kan dog klares 
med ekscmpeh·is en rullebom. 

Langt ned i havn 
Det er Straks mere tricky for en Iilie duobes<etning at 
la::gge til i haYn. Baden man0vrerer eksemplarisk, lystre 
rattet prrecist og har en krafcig bovpropel, men vinden 

Krempestor forkahyt med hell fritstäende firkantet dobbeltkoje, eget toilet og 
bruserum. Baden kan ogsä las med to forkahytter side om side. 

Hanse 575 har en bred mäs, der giver fantastisk plads i bädens to 
agterkahytter, men den virker ikke sä voldsom, fordi den er aben i selve 
cockpittet. 



tager til gengreld ogsä godt fat i bädens heje mast og 
isrer det meget heje fribord. 

Det kan den erfarne rorsmand i de fleste tilfrelde godt 
händtere, men der er ufattelig langtat hoppe i land med 
forwjningerne pä de typiske moderne lave broer. lsrer 
hvis man er i den modne og knap sä adrreue alder. Vi 
fik heldigvis hjrelp fra folk pä brocn. 

Kortbordei er sä stort, at det mere ligner en hjemmearbejdsplads med 
komfortabel justerbar dre,estol. Hvert hjorne er udnyttet med stuverum. 

Skodeskinnen til den selvsläende Iok er diskret nedfceldet i det lave ruf. lscer 
fordcekket er stort og hell plant med nedfceldede luger. Genuaskinnen pä 
dcekket er ekstraudstyr. 

CRUISING I I .y, I I I I I I I I I I I I I I I I RACING 

Hanse 575 
Lcengde ..............•.................•....•............ . ... 16.70 m 

Lcengde, vandlinje ..•...•........................................ 15,15 m 
Bredde ..........••.......•. . ......•....•.. . .....•............. 5,20 m 

Oybgang ............................................ .... . . 2,85 (2,25) m 
Oeplacementlballast. ................................. .... 19.500/5,900 kg 

Storsejl/selvsläendefoklgenua/gennaker ......•....... 87,5/63/105% 74/210 m' 
Motor ................ . . ... ................. .......... .......... 1 07 hk 

Vand-/dieseltank .. ... . .. ................................ . .. .. 810/520 

CE kategori AlB 
Design: JudeiNrolijk & Co, Tyskland. 
Pris, standard sejlklar/testet bad .......•....•....... 4.087.000 /6.293.000 kr. 

Vcerft: Hanse Yachts AG, Tyskland. 
Salg: Scandinavian Yacht Center Oragor AIS, www.syc-dragoer.dk 

OvervcEidende kornfort 
1\.ast et grundigt blik pä Iisten over bädens lange Iiste 
af ekstraudstyr og se, hvor mcgct komfonudstyr man 
far til 57 fod for en pris pa 6.2 millioncr. Her mangler 
nresten kun en vaskcmaskine, sä Hanse 575 er absolut 
.. good value for money" og en meget komplet bäd, man 

sagtens kan bo om bord pä. 

Der kan ogsä snildt sidde otte personer omkring klapbordet i salonen. Bemcerk, 
at der er gode gribehandtag overalt. 

Rorsmanden har udmcerkede torhold til at sidde eller stä at styre. Ratkonsol
terne har plads til instrumenter og stor kortplotter. Der er stuverum ti1 skoder. 
fald og trimliner lige bag konsollerne. 

Ekstraudstyr i testbaden 
Farvet skrog • Malet vandlinje • C2 Iayout • A2 mandskabskabine • Teakdrek • 

Geruaskinner • Lazybag med lazyjacks • Simrad Navigatoospakke Plus • S!mrad 3G Radar 

• Fischer Pandagenerator • Cruising pakke • Performance pakke basiS • Komforlpakke 
• Sprayhood • Bimtni • Easy Tendersystem • Landgang • Entertammentpakke plus 

• TV pakke • Elektrisk h<eve/srenke salonbord • Hv1d Seashell pantrybordplade • 
Komforlmadrasser i alle k01er • Leederpolster i salon • Treppe i e)erkahytten • 2 Jabsco el
toJietter • Aircon 9000 aircondition • Fryser • Webaste lndel CR36 koleskab • Nespresso 

kaffemaskine • Miele mikroovn • Elektrisk pengeskab og FISCher/Paykel opvaskemaskine. 

Seks versioner 
Vi se1lede en version af Hanse 575 med et Iiiie bes<etningslukaf i forskibet. umiddelbart agten 

for ankerbronden, en stor ejerkahyt i forskibet og to toiletter til bädens to agterkahytter. 
Oe 0Vrige versioner er kombinationer at stuverum i forskibet i siedet forbescetningslukaf, 

to forkahytter med dobbeltkojer og eget teilet i siedet for den store ejerkahyt. Endelig 

kan det store toilet agter orn bagbord konverteres til en ekstra kabine med en enkeltkoje. 
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