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Ifia
Ibland blir
man overraskad

- positivt.

Somi Maestrosfall.
Texr & foto: Mats Gdthlin

I

i
somras giorde ,ag en ny
intressantbekantskaP.En
finsk 40-fotare byggd av
MaestroBoats,ettlitetudda
varv,somjag de inte visste
mycketom,vilketsaklart var sPennande.
I det her fallet blev jag mYcket
glatt dverraskad.En toPPbethelt
enkelt,in i minstadetalj.
Egentligeninte sa konstigt nar
man betdnkervar den iir bYggd.I
med
Ojai norraFinland,nastgards
Nautor, Baltic Yachtsoch andra
storheter En betbyggarbyggdmed
anor lingt tillbaka i tiden Precis
som Orust med omnejd.Frin sAdanastdllenkommer inte kattskit
precls.
Grejenmed Maestro40 er den
h6gteknologiskauppbyggnaden.
Hiir ligger man verkligeni framkant av utvecklingen.Hela inred
ningener ikomposit.Ditrrar skott,
luckor,durkar,hyllor iir laminerade i polyestermed Divinycelloch
riktadefibrer Det blir mycketlett
och ocksastark. Att lyfta en lucka
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Maestro40 R er konsttuerad av vdlkendeEivind
Still. Designenar strikt
med modernautdragna
linjer, ganskarak stdv,
relativt fylligt ftirskepp
och ett brett berande
akterskepp.
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"Salongskoiernakan ldtt giiras om till sjtikojer tack vare en canvasdu
kdnnssomatt lyfta en tader
Ytornaar sedankldddamed fai teak,mahognyiir
ner.Petestbaten
annarsstandard.
Treet handplockas,men Boris
Bjiirkskog,mannenbakornMaestro, fir ldgganer mer och mer tid
paatthittabratra eftersomhdgkvaellerteaknumera1r
litetsmahogny
svartatt fa tag i.
BAdeskrovochddckdruPPbYgg
da medvakuuminjicerad
Polyester
med20
i en sandwichkonstrr-rktion
mm Divinycellsomdistansmaterirunt utal.Riktadkolfiberanvands
sattastellensomvid kdlinQistning
en,runt r6stjarneilochi toPPenPe
balkarna.Skrovetar fdrst)'vatmed
ochtvdrgiendebalkar
langsgeende
varavtva av de sistndmndadr fiir
26 BATNYTT 9/2008

fullt tillreckligt.Ulrnell i designenmed rimrr+
Hogteknologisk
cler sofforna ligger
allt tri. Byggmetouppbyggnad
och brans_
vatten
den dr dock allt an+
Forpiken
pa 200 liletaDkarna
nat en traditionell.
+ Detaljema
ter varderaratt place
Mest utmdrkan+ Standardutrustningen mde i nitten av bide vad gdllerinredten. Salongskojerna
Disktork sedan kriget
niigslayoutei ar det
- Traditionelldesign
kaD ldtt gijras om till
Maestro40R,dir R sterfdr Racing, storapentrytpa ba- - Priset
sjdkojer tack vare en
i inred- bordssidansom 1r
ar precislikagenomarbetad
canvasdukunderdyningensom i skrovuppbyggnaden.placeratganskalangt
mall
har
Tack
vare
detta
fordvea
medmycket
Hon ar rejdltpakostad
Detaljarbeteter som niiDlnts
uppnatttre viktiga saker.Ett stort
tra och traditionelllayout.
utdver
Vert att 11otera
fdrstklassigt.
pi
r
toalett
styrbords
pentry,
en
sto
nish
med
sidenmatta
Toppfi
ltor,
sidanoch ett bra utrymme direkt detvanligadr en liten filtstrtingultsnygga,ndst intill osynligalimfo
trd, lackatAndtre, vid nedgilgstrappan- centralsta- derdurkarnasskarvarDethindrar
gar fdrstklassigt
damm att komma ner i kcilsvinet
fin finish aveninne i garderober- tionenddr cirkulationenavde om
ochg<!ratt durkarnaliggerlint fast
na, under koibottnarnaoch aldra bordvarandeer som storst.
utaDattknirka.En liten liciai en av
inskranker
salongsdelen
Sjdlva
gomda)4or.laghittarfaktisktinget
durkarnair en finessfor att snabbt
sof
l:ingsgiende
till
tva
i
sigdarmed
pa.
Det
skulle
se
direkt att slaner
bli avrnedskriipetfrin durken.Bra
Det
dr
emellal.
for
med
ett
bord
lite
vdl
traditioatt
hon
dr
fall vara

bundnalned rdstjariren.Kiilineist
och30cm
ningendrtvi meterleng
bred och har 20 bultar i par. Kiilbrickorna lr blaDdde stdrsta)ag
setr.

Stort endamabenligt pentry.
I ftemte skapet vid kylfacket
ffnns ett sHll fait tork av disk,
Drdnerat naturligtvis.
20 st M20 kiilbultar med dubbla
muttrar hAllet kiilen pe phts.
Brickoma ar modell gigaltiska.

Fairpiken er bdsta utrymmet. En
nness ar den smarta lyftanordningen av kojbottnarna. Inga
som helst problem att komma
at stuvutrymmet, even med
dynoma kvar. Gasfiadrar och
galgjarn i sidotna ar liisningen.

Iuedningen ar uppbyggd i komposit i dktade fibrct (45o)med
Divinycell som distansmatetial.
Ytskiktet i teak. Mycket Htt och
starkt.

rnder dynorna."
sopskepi pentrlt och en dnnu bdttre drinerad tork ltir diskeni ett av
pentryskepenvar nltt fiir mig. "Det
har vi haft pi vira bitar sedankd8et",pistAr Boris med ett leende,
"menni svenskar
har v?ilaldrigsett
ett torkstell ftir disk'l
Att ventilationen
er brapaMaestro bordeintevaranegotsombehdver nemnas,men idagniir den blir
alltmer eftersattar det faktiskt vert
att notera.
40:anfinns i tvi inredningsversioner.Med dubbla akterhytter eller en hpt med kingsizeb2iddpi
babordssidan
och stor stuvbakom
toalettenpi styrbordssidan.
Det bestai inredningenhar iag
sparattill sist, toaletten och ftirpiken. Toalettenhar rej?ildusch,en

ling biink med handfat,bra med
skapoch en elektdskmarintoalett
frin Tecmason spolarnestanljudldsttill enseptiktankpa95literoch,
h6r och hdpna,en toasitsfdr normala\,'uxna- inte pyttesmabarnsitsarsom det brukarvara.
I liiryiken, som iir huvudhytten
med60cm mellanskott ochkoj och
1,90m till tak och en fin sittplats
om babord,blirjag iin en gangglatt
iiverraskad.
Antligenenliisningddr

man kornmeret utrymmet under
dubbelkojenpi ett enkeltoch smidigtsett.Medgangiirni sidornatill
de ribbadekojbottnarnaoch gasfiidrar som hjiilpertill att lfta behtiverman barata i )tterst lett fdr
att iippnaupp stuvutrymmet.Stort
plusfdr detta.Sebildenovan.
Fair optimal segling
Den pekostade
stilengerigenaven
utvendigt.Teaki sittbrunnoch pi

deckerstandald.
Beslagen
dr deall
ra biista,huvudsakligenfrin Harken,och den storaoch funktionella sittbrunnenar designadfcirop
timal seglingmeddppenakterspegel,Hngstorskotskena
ochtrimanordningarnaochskotningenlettetkomligaftir rorsman.Dennesitter
bekviimtpi skarndacketmed ftn
sikt framet.Fotstddfinns i form av
klackari durkenbide f6r rorsman
och besettning.Den i durkennersenktarattenkundekanskevaraett
nummerstdrrefdr lattarestyrning
frin relingen.I durkenbakomratten finns $a luckor till ett riktigt
stort studack.Detta har bide belysningochdurk f<irattlattarekunna hilla ordning. I hela sittbrunnen ar ftir <ivrigtinbyggden soft )
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Peke med infelld tulle fiir max
segelyta. Halkipat med rostftia
rullar Iiir minimal friktion.

Toppbeslagmestadelsfran Harken. Hei sto$kotstravaien med
dubbelblockfiit travarjustering.

Blockradenvid masten.Hetiftan
leds trimlinorna till sittbrunnens sargkant.

Motorn, en 4-cylindrig Volvo
Penta diesel pa 39,6 hk blir Httatkomlig nar trappan fells upp.

Fin gang pa kryss med 19/20
rigg ftan Seld6n och nya Profilen
med MDS-"full batten cat" och
segel fran UK Swelsen. MDS
star fiir Multi Directional SUPoort.

"Hon dr ldttdriven, har en hdrlig balans
och kiinns mycket liitt pA rodret."

MAESTRO 40 R
'12,10
m
Langd d a
1080 DI
Langd v I
3 70 rrr
Biedd
de.Onskvdrtvoreddrfdratt kunna
hela fem kdlalternativ 2,2 lr1,2,05n
belysning fdr nattseglingar
tr
1,9/205/2.212,4
Diup
in
Trimlinorna leds fien masteD (som pe testbeten)och I,9 m. Samt justeradvenhdckstagetdirekt
65lon
vikr
fril akter
under ddck och kornmer ut PAsitt- et1T-ktil pi 2,4 m och enteleskoPisk till travareni stdlletfdr
270 Lan
KiilviIft
stdrhelt
hor
dr
snabb
Att
spegeln.
2,4
m.
upphissbar
hydraulisk
med
stor
Pa
48 6 kvm
brunnssargenijdmnhcijd
Storsegel
klart. Hur snabbjdmfdrt medkonSeglingsegenskapernagdr ing40 1 kvrll
skotskeDan, mycket indamilsenFock
jag
sia
om.
inte
vagar
kurrenteria
har
lattdriven,
Hon
dr
36,1kvm
besviken.
kan
en
fock
galant
Sjalvsl
gdr
att
beten
Det
ligt.
i27 kvm
en hiirlig balans och kdnns mycket DetfArkommandekappseglingsre- Gennaker
seglasav en person.
1 3 13 k v m
Spinnaker
I stavenhar man, fdr att maxime- ldtt pe rodret. Trimindringar ger sultatutvisa.
VP D2 4OTS
Motor
Priset med mycket riklig stan
ra segelltan, byggt ut ett litet peke ornedelbart resultat, vilket det ska
A
CE-kategori
(bland
annat
botdardutrustning
att
rned
huvudDlilet
gbra
pi
en
bAt
pi vilket fockrullen dr infiilld. Det
EIVlnd
Slrll
Design
ta fdrsvafarnaturligtvis pi- och av- seglavdl.Nirjag krummade mast- t e n D r e l n i n g , t r a D s P o r t v a g g a ,
3,2milj SE( Iritt vaIV
Pris
kylaggrestigning frin fdren, men det ar ett toppen i eD extra stark bY Pn 9 m/s Northsegel,landstr<im,
MaeslioBoats
Tillverkning
o
miljoner'
gat,sprayhood)ir 3,2
offermanfArta forattfeen stor och i sl'littvinden 6 m/s dkade hon nds
Fdrseljning: tsa nvesl Marina
tan en halv knop tack vare att ak- Fotnol:Maesilo40 R Plemrdrvrsas
kraftfull sjdlvsliende fock.
l
015533 000 www batlllveslso
Kdlen, i rostfritt med bulb i bly, terliket spillde vind och lutning- Svengepa den flytaodebatmhssanI
se.
info@batinvest
den 4 Tseptcmbel
Wasahamnen
vdger modiga 2 700 kg. Det finns en och pressen pi rodret minska
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Maestro 40 R

Technical details
LOA
DWL
Beam
Draft
Displ.
Keel
Mainsail
Jib
Jib self tacking
Gennaker
Spinnaker
P
E
J
T1
CFL
Motor
Saildrive
Propeller
CE-Category
Design

12,10m
10,80m
3.7m
1,9-2,05-2,20-2,40m
6,5t
2,7t
48,6m2
40,1m2
36,1m2
127m2
131,3m2
16,15m
5,10m
4,72m
16,97m
17,50m
Volvo D2-40 TS 115 A
130S
Volvo 3-bl Folding
A
Eivind Still

Tjäruvägen 35
FIN-68550 Öja
Finland
Tel +358 (0)10 548 0500
Mobile 358 (0)500 268183
Info@maestroboats.fi
www.maestroboats.fi
Sales:

Hasto Yachts Ab

www.hastoyachts.com

Tel: +358-50-4319011

