Fasten your
ur seatbelts!
RUNDØY: Jeg sklir jeg på plass i det luftdempete setet, griper tak i rattet, kobler inne første gir
og legger kursen rett til havs. Glem Targa, glem Askeladden, og bli med på tur med kystens
råeste firehjulstrekker. | TEKST OG FOTO: PÅL SILBERG |
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e to store propellene griper tak, og den
digre jeepen akselererer. Baugen reiser
seg såvidt. Selv om propellene er ekstremt
tunge har motorene ikke noe problem med
å komme opp i et turtall hvor turboen gir
motorene et dyrisk dreiemoment. Et vipp
på en av bryterne på bryterpanelet er alt
som skal til for å veksle ZF-kassa fra lavgir
til høygir. Farten stiger jevnt og trutt.
Rundt 45 knop er det på tide å finjustere
drevene og legge et av trimplanen litt ned
for å kompensere for vinden som tar tak i
hytta.

Hopp
På spissen av Rundøy får båten og mannskapet føling med storhavet. Vi brøyter oss
behagelig frem i snaut 48 knop over lange
slakke dønninger som har fått litt småfrisk
toppsjø i løpet av dagen. Det rister litt, og

vi hører sjøen banke i det solide skroget. I
enkelte bølgedaler ser noen av motbakkene
ut som friske spretthopp, men selv med
drevene trimmet litt ut for å få maksimal
fart, tar ikke den 11 meter lange og nesten
seks tonn tunge båten av på ”hoppkanten”.
Seter med demping er langt mer behagelige enn alle de mer eller mindre fikse og
harde standardløsninger de fleste båtbyggere tar seg råd til å bruke. Dempingen er
selvsagt justerbar.

Lækkert
Konstruktør Birger Kullmann er co-driver.
Båteier Robert Welsvik sitter bak. Det går
fort, og jeg er ikke kjent med båten. Med to
motorer, powertrim og trimplan er det
noen knapper å utforske. Jeg glemmer
navigasjonen, og Kullmann gjør oppmerksom på at streken på kartplotteren et styk-

ke lengre frem ligger rett over moder jord.
Å feie en doning som det har kostet bortimot fire millioner kroner å utvikle, bygge
og utruste over et skjær ved Rundøy ville
selvsagt ha gitt dykkerne - som fortsatt
håper å finne en ny skatt - bedre odds. Men
denne skatten skal holdes flytende. Jeg
smågliser for meg selv – for dette er ”bærre
lekkert”..

V-bunn
Skroget har vanlig V-bunn, men så mye
som 26 grader V akter. En slik bunn kunne
blitt katastrofe, men riktige steglister sørger
for god stabilitet. Kombinasjonen med en
hytte som ikke er sentermontert gir imidlertid en viss vektmessig og aerodynamisk
ubalanse. Derfor er det nødvendig å bruke
trimplanet litt for å ”rette opp båten”.
- De store Yanmar-sekserne, hver med

en effekt på 407 hk pr stykk, veier over
1200 kilo til sammen. De er flyttet frem for
at båten skal få optimal balanse hvis den
hopper på bølgene, forklarer Kullmann.
Motorene er koblet sammen med
totrinns manuelle girkasser. Mellom girene
og drevene sitter det 60 cm lange akslinger.
For at ikke dreiemomentet skal drepe tannhjulene i drevene valgte Welsvik å montere
Conrad 540 drev. De er i utgangspunktet
beregnet på arbeidsbåter, og er derfor langt
mer robuste og slitesterke enn de vanlige
drevene som brukes på lystbåter.

Førerplass
På dashbordet troner to 17 tommer skjermer med industristandard som er koblet til
en PC. Elektronikken er sammen med elsentralen plassert i et eget rom under dekk
midt i båten. Rommet har som resten av
båten oppvarming enten via strøm eller
luftblåsende varmeapparat.
Skjermene kan vise kart, radarbilde og
ekkolodd. Hva displayene skal vise
bestemmes fra et eget panel. Kartsystemet
opereres via en fastmontert mus på skottet

i overkant av de to motorspakene. Motorkontrollen er elektronisk og har egen
knapp for turtallssynkronisering.
Autopiloten sitter på høyre side av rattet
og er rimelig lett å ha kontroll med selv om
det er en del sjø. Bryterne til trimplanene
og drevtilten er montert på hver side av
rattet. Kanskje litt kronglete plassering,
men bryterne er rimelig store og greie å
betjene.
Jeg fomler litt til å begynne med, men med
Rundøy et godt stykke bak oss har jeg fått
”satt opp” båten. Da er det egentlig ikke
nevneverdige justeringer som er nødvendig, og det er heller ikke så veldig fristende
å dra gassen tilbake eller legge om kursen.
Båten går på skinner og jeg tenker i mitt
stille sinn at med denne doningen ville det
være mulig å tukte for eksempel rekorden
mellom Bergen og Shetland – uten å komme frem med en følelse av varig svekkete
sjelsevner og et ganglag som Tina Turner.
Men jeg vil ikke være styrmann, med
mindre en kan finne plass til en dugelig,
dempet koppholder innen rekkevidde av
førerstolen!

Drivstofftankene sprakk
Robert Welsvik kjører båt til og fra jobben
året rundt og det har han gjort i flere år. I tillegg fisker han og reiser på båttur i ferien.
Proffjeepen er preget av mye erfaring og
mange finurlige løsninger. Welsvik kan for
eksempel stå ved ripa og fiske og kontrollere
farten via gass-spakene, og kursen ved hjelp
av autopiloten. Båten har xenonlys i baugen
og fjernkontroll av motor og baugpropell for
enkel en-manns-tillegging. Welsvik har samarbeidet med Hallgeir Skorpen og Westplast
om overbygg og innredning i båten, som er
skreddersydd for å tåle de tøffe påkjenningene vest i havet.
De første årene han var båtpendler kjørte
Welsvik en åpen Hansvik 560.
- Det kunne være både surt kaldt og
skummelt, forteller han
Etter mange og lange funderinger ble
Hansvik 560 byttet ut med en Hydrolift 26.
Den ble påmontert en hytte, fikk lyskastere i
baugen og etter en stund ble standardmotoren byttet ut med en Yanmar diesel.
- Selve båten har fungert fint, men jeg har
hatt problemer med setene og setefundamentene og drivstofftanken, som sprakk etter en
stund, sier Welsvik.

I BLINDE: Ved
hjelp av tastaturet
kan Robert
Welsvik legge opp
ruter direkte i
kartsystemet.
Båten hans har alt
for å kunne marsje
trygt i tåke, regn
og snøfokk.
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