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Dette har du aldri sett i
en norsk fjord tidligere.
Hav er en 27 fots hybrid
mellom en
skjærgårdjeep, seilbåt
og redningsbåt.
Konstruktørene Birger
Kullmann og Jan Erik
Hovi har tatt frem et
design som garantert vil
gi det norske båtfolket
mye å snakke om i tiden
fremmover. Vi møtte
Hav tilfeldigvis i
Oslofjorden på en av
mange prøveturer for
denne meget spesielle
norske prototypen.
Frode Pedersen
<frode@batliv.com>
Publisert: 29.jun 2006 kl.12:24
Sist oppdatert: 29.jun 2006
kl.12:37

Båtliv bringer deg
verdenspremieren på
norskkonstruerte Hav fra
designer Birger Kullmann.
Sammen med Jan Erik Hovi
har han konstruert en båt
som ligger i grenselandet
mellom en skjærgårdsjeep
og en mob.båt. Båten er
laget for å tåle alt av sjø i
opp til 35 knop. Båten har
linjer og farger som kan
minne om italienske Wally
og Baia, men Kullmann
presiserer at det er bare
utenpå. Undervannsskroget
er meget spesielt, og i
baugen har han lånt mye
fra seilbåten.
Foreløpig driver de og tester ut en prototyp, og Båtliv vil komme
tilbake med en ordentlig prøvekjøring og presentasjon av båten i
begynnelsen av september.

http://www.havna.com/wip4/detail.epl?id=94799&cat=6024
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Kullmann har designet og konstruert mange seilbåter. Nå kan han og
Kollega Hovi revolusjonere norsk motorbåtdesign med sitt siste
prosjekt. Skiller seg ut gjør det definitivt.
Kullmann tegner også båter for alle de store norske produsentene av
mobiliseringsfartøyer, redningsbåter og fritt fall båter i Nordsjøen.
Han har også laget flere one-off båter for privatpersoner, hvor
skrogene er detn viktige biten og hvor båtene er ment å tåle
cruisinghastigheter på 40 knop under ekstreme forhold.
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Verdensnyhet i
Oslofjorden
Dette har du aldri sett i en norsk fjord tidligere. Hav er en 27 fots
hybrid mellom en skjærgårdjeep, seilbåt og redningsbåt.
Konstruktørene Birger Kullmann og Jan Erik Hovi har tatt frem et
design som garantert vil gi det norske båtfolket mye å snakke om i
tiden fremmover. Vi møtte Hav tilfeldigvis i Oslofjorden på en av
mange prøveturer for denne meget spesielle norske prototypen.
Les mer » 29.jun 2006 kl.12:24 [Båter og utstyr]
Søk etter bruktbåter:
Kategori:
Pris:
Lengde:

-- Vis alle kategorier --

Fra:
-- Alle --

Fra:
-- Alle --

Til:
-- Alle --

Fritekst:
År:

Fra:
-- Alle --

-- Alle --

Last ned FeedReader
Seilas i RSS

RSS
Alle nyheter
Båter og utstyr
Båtfolk
Båtsport
Havner og farvann
Navigasjon og sjømannskap
Regatta
Seilbåter og utstyr
Last ned FeedReader

Til:

Søk!

-- Alle --

Kjekt å vite!
Ny bok for båtfolk
Ferieguiden for
sommerkysten 2006 har
samlet informasjon om det
man kan oppleve langs
kysten fra svenskegrensen i
øst til Kristiansand i vest.
Les mer »
Les mer »

Til:

Seilas på din side
Javascript feeder:
Alle nyheter

Velkommen til nye havna
Havna er båtfolkets egen
hjemmeside. Gjennom ”Min
Side” kan du kjøpe bøker og
artikler, delta i diskusjoner
eller gå på båtmarkedet.

Årets Skudefestival er i gang

Skudefestivalen i Skudeneshavn er Vestlandets
største kystkulturmønstring med båter av alle
kategorier - trebåter, veteranbåter, lystbåter,
småbåter, seilskuter. I alt 129 båter er påmeldt til
årets festival.

Båtliv på din side
Javascript feeder:
Alle nyheter
Last ned FeedReader
Båtliv i RSS

RSS
Alle nyheter
Båter og utstyr
Båtfolk
Båtsport
Havner og farvann
Navigasjon og sjømannskap
Regatta
Seilbåter og utstyr
Last ned FeedReader

Les mer » 29.jun 2006 kl.11:00 [Havner og farvann]

Trygg uthavn i Østfold
Når du går i land på Missingene, får du en følelse
av noe unorsk. Forrevne lavaformasjoner gir en
fascinerende atmosfære, og lagunen tilbyr en
trygg uthavn på veien langs Øsfoldkysten.
Les mer » 29.jun 2006 kl.09:25 [Havner og
farvann]

http://www.havna.com/wip4/detail.epl?id=94799&cat=6024
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