Motorbåten som inte
är en motorbåt
som inte är en segelbåt
som är en segelbåt.
Marieholms nya motorseglare
MS 20 bygger på en helt ny båtidé.
Den är gjord för Dig som tycker om
att segla men ändå vill ha den trygghet som en motorbåt kan ge. Utan

att Du för den skull skall behöva ha
en båt som varken är det ena eller
det andra.
Den är gjord för Dig som vill
kunna ha mycket folk med Dig ut
på segelturerna. Och som tycker att
Dina gäster skall kunna övernatta i
båten. Men för den skull skall Du
inte behöva ha en lyxkryssare som
kostar all världens pengar.

När Du vill segla så
seglar Du.
Och blir förvånad över
hur bra.
Olle Enderlein som har konstruerat MS 20 har lyckats med konststycket att få en motorseglare att bli
segelbåt. Det kommer Du att märka
när Du gör en provtur. Du kan ha

höga krav på seglingsegenegenskaper och ändå bli nöjd. MS 20 har
ett storsegel på 9,25 kvm, focken är
7,50 kvm och genuan 10,75 kvm.
En sammanlagd segelyta på ca 17
kvm. Det räcker mer än väl.

Du får plats med mycket
folk i sittbrunnen.
Och ändå blir det inte
trångt

En av de bästa idéerna med MS
20 är den rejält tilltagna sittbrunnen. Det är ju trots allt där Du tillbringar den mesta tiden i båten. Där
skall man kunna sitta både när man
äter, vilar sig och när man seglar.
Och vara flera stycken utan att behöva sitta i knät på varandra. Det
kan Du i en MS 20. 1 den sittbrunnen kan ni vara 6-8 människor och
ändå få plats över.

När Du känner för det
har Du en motorbåt.
Med kraftig motor och
perfekta sjöegenskaper.
Vi har utrustat MS 20 med en
ordentlig motor, en Volvo Penta
Diesel. Den räcker för att ge en lugn
och sjösäker gång och en topphastighet på ca 6 knop. Motorn sitter

placerad på ett sätt som gör att den
inte stjäl någon plats samtidigt som
den är mycket lätt att komma åt.
Om inget annat så behöver man ju
kontrollera oljan ibland.

Det finns ordentligt
med sovplats i båten.
Inne i MS 20 finns 3 kojplatser.
Och i den stora sittbrunnen kan Du
tack vare bomtält och sprayhood få

ytterligare 2 fullängdskojer. Det betyder att Du kan ha gäster med Dig
för övernattning.

Bra utrustning för
matlagning.

Det är ståhöjd under
bomtältet.

Antingen kan Du välja att laga
maten inne i båten. Där finns pentryt. Men Du kan också ta ut spritköket i sittbrunnen. Där finns en
pump för färskvatten, så att Du har
allting inom bekvämt räckhåll.

Även om det skulle vara dåligt
väder kan Du sitta och äta och ha
det bra i sittbrunnen. Vi har nämligen gjort bomtältet så att Du har
ståhöjd. Bekvämt och skönt.

Data
Löa.
LvI.
Bredd
Djupg.
DepI.
Kölvikt
Storsegel
Kryssfock
Genua
Sb koj
Bb koj + stickkoj
Mittkoj m. hjälp av mellanbit
Takhöjd kajuta
Höjd sittbrunnstält
Ståhöjd under sprayhood
Sittbrunn längd
bredd
bänkar längd
Motor
Fart

6,00
5,25
2,20
0,90
1,25 ton
400 kg
9,25 m 2
7,50 m 2
10,75 m 2
2,25
3,60
1,50-2,00
1,40
1,90
1,90
2,50
1,60
2,00 kan anv. som kojer
Volvo Penta Diesel
ca 6 knop

Detta är våra båtar
Marieholm 24

Catalina M22

Concorde HT

En dubbelruffad kabinbåt. Perfekt familjebåt med självlänsande
sittbrunn, 5 fullängdskojer, pentry,
toalett och ordentliga stuvutrymmen. Längd: 7,20 m. Bredd:
2,67m.

Välutrustad familjebåt med utrustning och plats för hela familjen.
4 kojplatser. Längd: 6,50 m. Bredd:
2,30 m.

En rivig, snabb sportbåt. Farter
upp till 30 knop. 4 kojplatser. Bekväm, rymlig och oöm. Längd: 4,90
m. Bredd: 1,90 m.

IF-båten

Marieholm MS20

Sea-Cat

En rymlig och härlig segelbåt
med erkänt goda segelegenskaper.
4 kojplatser. Längd: 7,85 m. Bredd:
2,25 m. Segelyta: 26 kvm. Konstruerad av Tord Sundén. Entypsbåt.

Den perfekta motorseglaren.
Konstruerad av Olle Enderlein. Idealisk familjebåt. 3 kojer och pentry i
ruff. 2 kojer under rymligt sittbrunnskapell.
Längd: 6,00 m. Bredd: 2,20 m.
Segelyta: 17 kvm. Motor: VolvoPenta diesel.

Familjeseglare till populärpris.
Konstruerad av Pelle Pettersson. 4
kojplatser. Längd: 6,35 m. Bredd:
1,95 m. Segelyta: 16 kvm. Entypsbåt.
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