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• Alla modeller: Ny typ av led-läslampor, med inbyggda 
usb-laddare för smartphones och läsplattor  
 
• Alla modeller från 34 fot: Förbättrade däckspåfyll-
ningsbeslag för vattenpåfyllning, dieselpåfyllning samt 
tömningsanslutning för hålltank 
 
• Alla modeller: Fendrar uppgraderas till Polyform från 
Norge
 
• Hallberg-Rassy 40C: När bogpropeller och/eller 

elektriskt ankarspel beställs, körs det nu med ett eget 
24v-system, vilket ger mer kraft och tunnare kablage
 
• HR 40C: När häckpropeller och/eller elektriska skot-
vinschar beställs, körs det nu med ett eget 24v-system,  
vilket ger mer kraft och tunnare kablage
 
• Alla modeller över 44 fot: Tankvolymerna i liter 
anges på panelen för tankmätare 
 
• HR 57 och 64: Ny generation motorer, se sidan 9

Ständiga förbättringar för modellår 2021

NOT ALL FOLDING 
PROPELLERS ARE ALIKE

EXPERIENCE 
THE DIFFERENCE 

• Lowest drag of all
• For shaft & saildrive
• Superior stopping power
• With or without Overdrive

 

WWW.GORI-PROPELLER.COM
GORI Propeller design and manufacture the world’s most efficient and manoeuvrable folding propellers for yachts.

PROUD SUPPLIER TO HALLBERG-RASSY FOR 25 YEARS.

Ny typ av led-läslampor, med inbyggda usb-laddare



 
Detta är sista chansen att beställa en ny Hallberg-Rassy 48 
Mk II. 48:an har hittills byggts i 90 exemplar under sex-
ton år, världspremiären var på Öppet Varv augusti 2004. 
Det gör denna modell till varvets bestseller i denna 
storlekskategorin. Hon har nu till och med överträffat 
tidigare bästsäljarna i denna storlek, Hallberg-Rassy 
49, som byggdes i 89 exemplar under sexton år mellan 
1982 och 1997, och Hallberg-Rassy 53, som byggdes i 
88 exemplar under femton år från 1992 till 2006. Det 
allra sista datumet nya beställningar för Hallberg-
Rassy 48 Mk II accepteras är den 23 augusti 2020.

Sista chansen att beställa en ny 48 Mk II
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Hallberg-Rassy 48 Mk II i Grundsund

Hallberg-Rassy 412 "Finoor S" från Bulgarien vann klassen i ARC över 
Atlanten i december 2019. 412an knep förstaplatsen i klass F och blev 
7:a totalt med en besättning på tre personer. Och inte nog med det, 
båten var inte bara snabbast efter handikapp, utan även snabbast på 
faktiskt seglad tid av de 14 båtarna, som var upp till 48 fot, i klass F.

Besättningen rapporterar att båten uppförde sig superbt, både i 
lätta och starka vindar, som förekom under rallyt, och att båten var 
mycket lättseglad genom Knappsegling. Besättningen är samtidigt 
återförsäljare för Hallberg-Rassy i Bulgarien. Ett stort grattis till den 
vinnande besättningen.

Bulgarisk Hallberg-Rassy 412 
klassvinnare i ARC
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Familjen Rassy har en lång och framgångsrik tid 
på hittills över 50 år inom båtbranschen. Man ville 
ge ett bidrag tillbaka till båtlivet, något som skulle 
stå sig i årtionden framöver. Svenska Sjöräddnings-
sällskapet har mottagit en nyutvecklad 50 fots 
sjöräddningskryssare. Dopet skedde den 12 juli 2019 
i samband med firandet av Hallberg-Rassys semes-
terstart. Innan det datumet var hela projektet en väl 
bevarad hemlighet.

Den nya båten är rakt igenom konstruerad för 
sjöräddning. Den har möjlighet att ta ombord upp 
till 150 personer vid en massevakuering. Det finns 
plats för upp till fem liggande patienter och läns-
kapacitet för över 1000 liter i minuten med olika 
bärare. Vidare är båten utrustad med en brandka-
non för att pumpa och ge vatten med 1500 liter i 
minuten och det finns också plats för att ha med en 
Rescuerunner på akterspegeln med tillhörande kran 
för att plocka upp den och säkra upp haverister m m.

Arbetsmiljön för de frivilliga sjöräddarna har 
varit mycket viktig i utformningen av båten. Det 
har gett en tyst styrhytt med bland annat en separat 
operatörsplats för att leda insatser på plats (så kallad 
OSC, On-Scene Coordinator).

– Med den donation vi fått har vi kunnat ta fram 
2020-talets räddningsbåt, vilket känns mycket bra. 
Vi hoppas kunna bygga många båtar i denna klass, 
eftersom det ger våra frivilliga sjöräddare ett fantastiskt 

verktyg att kunna utföra sitt uppdrag, säger Cia Sjö-
stedt, vd för Sjöräddningssällskapet.

Det är familjen Rassy som har donerat båten 
och de utvecklingskostnader som krävts för att ta 
fram den nya räddningsbåten.

Enligt Sjöräddningssällskapets tradition får 
donatorn välja namn. Den nya båtens namn är Mai 
Rassy och klassen heter ”Hallberg-Rassyklassen”.

Det nya fartyget har Käringön som sin hemma-
hamn, inte långt ifrån Hallberg-Rassyvarvet i Ellös.

Sjöräddningsfartyget Mai Rassy kommer att 
ställas ut på Öppet Varv i Ellös den 21-25 augusti 
2020.

Fakta, Search And Rescue Hallberg-Rassyklassen 
Längd: 15,3 m / 50 fot 3 tum
Bredd: 3,9 m
Djupgående: 1 m
Byggmaterial: Komposit med kärna av Divinycell
Motorer: 2 x 650 HP Scania dieselmotorer  
med vattenjet 2 x MJP X350
Fart: 34 knots
Räckvidd: 10 timmar
Konstruktör: Profjord, Swedeship & Sjöräddningssällskapet
Byggd av: Swede Ship Marine, Sverige

Familjen Rassy donerar nyutvecklad 50 fots räddningsbåt till Sjöräddningssällskapet



Familjen Rassy donerar nyutvecklad 50 fots räddningsbåt till Sjöräddningssällskapet

Mai Rassy döper sjöräddningsfartyget Mai Rassy
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Flaskpost hittad efter sjutton år
Sommaren 2001 skrev syskonen My och Viktor en 
flaskpost som de postade från farfars båt i Bohuslän. 
2018 fick de svar.

Hallå My Castlen Rist! Hur gick det till med flask-
posten den där sommaren för så många år sedan?
– Vår familj seglade mycket när jag växte upp. Vi 
brukade låna min farfar Bengt-Åkes båt Gladius, en 
Hallberg-Rassy Monsun 31 som han ägt sedan 70-talet. 
Sommaren 2001 seglade vi västkusten upp från Malmö. 
Jag var elva år och min lillebror nio. Någonstans i den 
bohuslänska skärgården skrev vi en flaskpost. Vi hoppades 
på ett snabbt svar, men det kom aldrig. Men så för några 
veckor sedan, sjutton år senare, fick jag ett meddelande 
på Facebook.

Vad stod det i meddelandet?
– En person vid namn Linnea hade hittat flaskan i Skär-
hamns hamn. Hon skrev att det var tur att framtiden var 
här, och att Facebook fanns, så hon kunde hitta oss där. 
Hon hoppades vi hade haft en fin seglats hem till Malmö 
sommaren 2001.

Hur kändes det?
– Jätteroligt! Ska jag vara ärlig har jag bara ett svagt 

minne av det hela. När jag nu ser brevet ser jag att det 
är pappas handstil. Jag och Viktor dikterade nog vad som 
skulle stå. Om man tänker efter är det helt otroligt att 
den har legat i vattnet i hela sjutton år, att inte flaskan 
gått sönder eller sjunkit. Och att någon till slut hittade 
den och hörde av sig.

Hur är det med seglingsintresset i dag?
– Jag och min bror fick ta över Gladius från farfar 
så sent som förra sommaren. Den ligger i Limhamns 
småbåtshamn. Farfar har haft ett stort båtintresse 
hela livet och han är mest känd som just Gladius här 
i Malmö. När vi var små ordnade han så vi fick segla 
optimistjollar. Jag och Viktor seglade vår första tur själva 
med Gladius förra sommaren, upp längs västkusten. I 
sommar blir det fler utflykter. Jag känner mig väldigt fri 
ute på havet. Sen att ha ett projekt tillsammans med sin 
bror är väldigt fint.

Kommer du skicka mer flaskpost framöver?
– Absolut! Vi skickar nog en och annan flaskpost från 
Gladius i sommar, nu när vi vet att det fungerar.

(inslaget återgivet med tillstånd av pakryss.se)
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Nu kommer nästa steg inom prestandaorienterat rull-
storsegel: Elvström FatFurl XL. Skäddadan i toppen är 
nu hela 400 mm lång. Akterliksrundan är till och med 
aningen större än på ett standardstorsegel som viks på 
bommen. Akterstaget blir i Dyneema. Båten har en 
back stay flicker, något som håller ut akterstaget för att 
ge plats åt extra akterliksrunda.

FatFurl introducerades av Hallberg-Rassy 2012 på 
den allra första Hallberg-Rassy 412. Båten seglade, och 
vann klassen i Tjörn Runt, oavsett om man räknade 
efter handikapp eller faktiskt seglad tid. Det var första 
gången en båt med rullmast vann i Tjörn Runt, en 
mycket krävande kappsegling, där de allra bästa seg-
larna från trakten deltar.

Namnet FatFurl är ett påfund av Magnus Rassy, som 
ville ha ett slagkraftigt namn som både sa att det handlar 
om ett rullsegel, och dessutom en fet akterliksrunda, 
men även anspela på FatHead, med en skädda i toppen. 

Med nya FatFurl XL tas konceptet ytterligare ett 
steg framåt.

I am convinced that Elvstrøm Sails 
 is the leading  sail maker  

within furling designs.
Magnus Rassy

                                                elvstromsails.com

When every  
moment
counts

Yachting World publicerade en videogenomgång på 
YouTube som en intervju om världspremiären för 
Hallberg-Rassy 40C på båtmässan i Düsseldorf januari 
2020. Videon publicerades under den pågående 
mässan och redan efter två dygn hade 110 000 
människor sett videon, ett nytt rekord för Yachting 
World. När detta skrivs vid Midsommar har över  
355 000 personer sett filmen!

Mest sedda  
Yachting World videon

under de två första dagarna

FatFurl XL
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Vi är väldigt glada att få meddela att Hallberg-Rassy 
44 har utsetts till vinnare i Boat of the Year 2020, i 
kategorin Best Midsize Cruiser under 45 fot av en 
enhällig jury ifrån tidningen Cruising World i USA.

Detta årliga pris tas fram och hedrar de bästa 
nya segelbåtsmodellerna på den nordamerikanska 
marknaden.

Så här skriver man om Hallberg-Rassy 44 i 
januarinumret av Cruising World: 

So Sweet, So Swedish. For the 2020 BOTY con-
test, nobody was going to deny the all-around oceango-
ing excellence of the sweet Hallberg-Rassy 44, which 
was unanimously named the Best Midsize Cruiser 
Under 45 Feet. There’s no question that the Hallberg-
Rassy benefited from a test sail conducted in truly sporty 
conditions, with gusts in the 20-knot range and a sub-
stantive seaway running, which the yacht purposefully 
muscled through. The 44 is built to Nordic standards 
for North Sea conditions, and it showed. “It’s just a 
solidly built boat,” sa Sherman.

“We had the pleasure of sailing it in a pretty 
strong breeze, and it just went through the water with 
no effort. It was just doing its thing and loving it. All 
the equipment they use is Grade A.“

Jurymedlemen Ralph Naranjo instämde i sin 
kollegas bedömning: “Externally she’s a sound, rugged-
ly constructed vessel,” he said. “But more to the point, 
there’s integrity to how the systems are installed. Looking 

Hallberg-Rassy 44  
vinner pris som Årets Båt i USA

over how the autopilot goes in, for example, the bracket-
ing can be as important as the selection of the autopi-
lot itself. It’s very well-situated because the bracket is 
secured to both a transverse and longitudinal member. 
There’s no shoehorn effect. “In fact, you lift up the aft 
bunk and look at all the other equipment installed in 
that space. It’s almost as if there were laboratory testing 
going on there, and you have access to all of it. The en-
tire boat is like that. Everything from the bow thruster 
to the anchor windlass showed that same attention to 
detail. And to me, the integrity of the builder showed 
through in the quality of the product.”

“Yes, the quality construction was mainly what 
got my vote,” sa jurymedlemen Dan Spurr. “We 
didn’t find any real shortcoming. Everything seemed 
well-done. The joiner work was tight. The woodwork 
inside was beautifully done. It sailed well. And I like 
the Hallberg-Rassy windshield. The vast majority of 
sailboats have a canvas dodger with vinyl windows. 
Eventually, the canvas wears out and the vinyl gets 
cloudy. The suppos ed virtue is that you can put them 
down, but nobody ever does, it seems. With the wind-
shield, you can add a canvas top, but it offers protection 
in a more permanent way. I appreciate that utility. The 
little things added up here.” Och den färdiga produkt-
en är en vinnare.

Läs hela reportage om Boat of the Year i janu-
arinumret av tidningen Cruising World från USA.

Nästa generations motorer 
i Hallberg-Rassy 57 och 64

Hallberg-Rassy 44



Det har gjorts en mängd uppdateringar och förbätt-
ringar utifrån de erfarenheter Volvo Penta samlat av att 
nu ha byggt mer än 100 000 D4/D6-motorer. 75 % av 
motorernas komponenter är uppgraderade.

Lägre underhållskostnader
Den årliga underhållskostnaden är reducerad med ca 
30 %. Det blir längre serviceintervaller och service-
tillfället för motor och backslag sammanfaller nu. De 
nya motormodellerna har även en serviceindikator i 
användardisplayen.

Bättre vridmoment och minskad förbrukning
Bränsleförbrukningen minskar för de nya motormo-
dellerna. Även vridmomentet är ökat på nya D4-175, 
förutom just på toppvarvtalet som ger effekt en. Efter-
som man inte kör på toppvarvalet på en segelbåt, utan 
använder motorn på cruisinghastighet ofta kring 1 500 
varv, får man en stor fördel med ökat vridmoment, 
från goda 382 Nm med föregångaren till hela 439 
Nm, i synnerhet om man kombinerar detta vridmo-
ment med en overdrivepropeller, som drar nytta av det 
ca 15 % ökade vridmomentet vid 1500 varv och ger 
lägre varvtal med bibehållen fart, lägre ljudnivå, mind-
re vibrationer, mindre bränsleförbrukning och längre 
räckvidd vid cruisingfart. 

Ytterligare förbättrad driftsäkerhet och livslängd
Dessutom har man även fokuserat mycket på att 
förbättra tillförlitligheten på motorerna ytterligare. Ex-
ponerade komponenter som får ta mycket last, såsom 
lager, vevaxel och kolvar har blivit robustare. Även olje-
filter, oljesensorer och oljekylare har förbättrats. Detta 
ger ökad driftsäkerhet och längre livslängd.

Miljövänligare
Också på miljösidan blir de nya motorerna bättre och 
uppfyller alla nuvarande och kommande nu kända 
miljökrav för alla marknader.

Den nya motorns modellbeteckning för Hall-
berg-Rassy 57 blir Volvo Penta D4-175. För Hallberg-
Rassy 64 blir motorbeteckningen fortsatt D6-300.

Nästa generations motorer 
i Hallberg-Rassy 57 och 64
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Hallberg-Rassy 57



riktningar. Vagnen kan kontrolleras med fjärrkontroll 
av en ensam person. Detta är en god hjälp att placera 
båtarna på ett sätt som gör att man utnyttjar tillgänglig 
plats i bygghallarna optimalt så att man kan bygga 
fler båtar. Vagnen har variabel bredd så att den är 
anpassningsbar till alla båtstorlekar.
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Svenska Hallberg-Rassy 44:an "Akka" vann cruising-
klassen, bland 26 båtar på startlistan. På grund av tufft 
väder och mycket regn, gick bara 9 av 26 båtar i mål i 
klassen, och Hallberg-Rassy 44:an var snabbast, oavsett 
om man räknade faktiskt seglad tid eller efter SRS-
handikapp.

“Vi kunde lätt anpassa segelytan, skotningen och 

trimmet, tack vare Knappseglingen. Det bidrog starkt till 
det goda resultatet" säger den lyckliga besättningen med 
Björn J, Magnus B och Jonas J.

Tjörn Runt är en mycket krävande kappsegling, 
där alla de bästa seglarna från trakten deltar. Grattis till 
den framgångsrika och skickliga besättningen.

Hallberg-Rassy 44 klassvinnare i Tjörn Runt 2019

Ny självgående hybrid-båtvagn
Hallberg-Rassy har investerat i en nybyggd självgående 
båtvagn med hybriddrift och 70 tons kapacitet.

Framdriften sker med dieselmotor utomhus 
och med eldrift från litiumionbatterier inomhus. 
Trailern är självinställande i rätt nivå och vagnen styrs 
med krabbstyrning, d v s den kan köras i nästan alla 
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DBY Boat Sales med huvudsits i Sydney är Hallberg-
Rassys nya importör för Australien och Nya Zeeland. 
Deras affärsverksamhet startade redan 1977, 
vilket gör DBY till ett av de äldsta företagen inom 
marinbranschen i Australien. 

DBY Boat Sales

Princes St Marina

16 Princes St

Newport

Sydney NSW 2106

Australien 

Tel: +61 2 9999 3311

sales@dbyboatsales.com.au

www.dbyboatsales.com.au

Ny Hallberg-Rassydealer 
i Australien  

och Nya Zeeland

Magnus Rassy (till vänster) välkomnar Darren Parker från DBY boat sales som ny distributör för Australien och Nya Zeeland



Helt nya Hallberg-Rassy 50 följer upp den stora fram-
gången med 57, 44, 40C och 340. Nya 50 är designad 
för lätthanterlig segling och storartad komfort med 
massor av stuvutrymmen. Hallberg-Rassy 50 flyttar 
gränserna för vad som är möjligt upp till 50 fot och 
samtidigt är båten trogen de traditionella Hallberg-
Rassyvärdena.

Massor med volym, komfort och stuvutrymmen
Traditionellt är vi vana vid att jämföra båtar med 
skrovlängd i fot. Men mycket mer relevant är 
vattenlinjelängden. Nya 50 har en vattenlinje som 
är så mycket som 50 cm / 2 fot längre än på den 5 
fot längre Hallberg-Rassy 55. Längre vattenlinje ger 
bättre seglingsprestanda med längre dygnsetapper 
och samtidigt mer inredningsvolym, komfort och 

stuvutrymmen. Bredden är 33 cm större på bredaste 
punkten och hela 1,08 m bredare på akterspegeln, än 
på 55an. Detta bidrar ytterligare till inredningsvolym 
och stuvutrymmen.

Rör sig mjukt i sjön
De moderna och effektiva skrovlinjerna ger enastående 
seglingsprestanda. Samtidigt är förskeppet rundat un-
der vattnet, nästan som ett ägg, och det betyder mjuk 
gång i sjön, oavsett vilken krängningsvinkel båten går 
in i sjöarna med. Deplacementet är tilltaget för att bära 
modern komfortutrustning och mängder med person-
liga tillhörigheter samt generöst tilltagen tankvolym.

Stor och välskyddad sittbrunn
Typiskt Hallberg-Rassy, är sittbrunnen väldigt väl-
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Helt nya Hallberg-Rassy 50 - förpremiär i augusti
Se de två första båtarna i produktion på Öppet Varv 21-23 augusti 2020



Helt nya Hallberg-Rassy 50 - förpremiär i augusti
Se de två första båtarna i produktion på Öppet Varv 21-23 augusti 2020

skyddad med höga sargar som går hela vägen runt om 
och en vindruta med softtop eller hardtop, rutor i här-
dat glas, öppningsbar mittdel och handtag på sidorna. 
Detta är den idealiska sittbrunnslösningen för både 
kalla och tropiska vatten. Det finns god runt-om-sikt. 
Med dubbla rattar, finns gott om plats för displayer 
och knappar och passagen är lätt mellan rorsmansplats 
och främre delen av sittbrunnen. Som option finns ett 
stort och stabilt sittbrunnsbord i högglanslackad teak 
med fällbara sidovingar. 

Modernt och lätthanterligt segelplan
Riggen är modern och lätthanterlig. Det går till och 
med att segla med ett hårdvindssegel på löstagbart 
inre förstag, utan att backstag är nödvändiga. Förseg-
let är bara lätt överlappande, något som gör det lätt 

att slå. Arrangemang för självslående fock är möjligt. 
Elektrisk rullmast från Seldén och elektrisk försegel-
rulle under däck samt elvinschar ingår i standardut-
rustningen. Rullmasten är konstruerad för att föra ett 
modernt Elvström FatFurl rullstorsegel i Epex mem-
bran, med akterliksrunda, vertikala lattor och skädda 
i toppen. Toppvanten och undervanten är separerade 
till olika röstjärn, en uppfinning från Hallberg-Rassy. 
Detta gör passagen på däck enkel, det gör det lätt att 
skota förseglet, och den breda spridarbasen ger en 
stabil rigg. Däckslayouten är ren och städad. 

Mängder med däcksstuvutrymme
Däcksstuvutrymmena är väl tilltagna. Det finns inte 
bara en enorm stuv mellan förpiken och ankarboxen, 
det finns även två stuvar i akterdäcket, en i sittbrunnen
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Marstrand · Tel. 0303 44 50 00 
pantaenius.se

Det spelar ingen roll om du går till horisonten eller om du letar efter en mer idrottslig utmaning - det är en bra känsla att ha en 
pålitlig partner vid din sida som vet hur man försäkrar din båt.

Båtförsäkring så unik som din båt



Walk-in maskinrum
Det finns ett stort maskinrum som man kan gå in i. 
Det ger lättillgänglighet, allt är lättservat, och ljudiso-
leringen är omsorgsfull, täckt av perforerad alumini-
umplåt. Tillgängligheten är god, dels genom en stor 
dörr på bb-sidan, dels att nedgångstrappan på gas-
fjädrar går att fälla upp, dels en stor borttagbar panel 
i akterkant maskinrummet. Därutöver är botten på 
sittbrunnen bultad och därmed borttagbar. I maskin-
rummet finns teknisk utrustning såsom den kraftiga 
huvudmaskinen med common rail, elverket med 
ljudkåpa, pumpar, filter, dubbla värmare, AquaDrive 
flexibel koppling som tar upp lasten från propellerax-
eln och gör att maskinen i princip bara står med sin 
egen vikt, vilket märkbart ytterligare reducerar vibra-
tioner och ljud som förs ut i båten. Belysningen är 
god, med 24 v belysning och även 230 v led-belysning 
som tillval. En Mastervolt Combi Pro laddare/inver-
ter växlar automatiskt mellan landström och inverter, 
beroende på vad som finns tillgängligt.

I produktion på Öppet Varv 21-23 augusti 2020
De första två exemplaren av helt nya Hallberg-Rassy 
50 kommer att vara i produktion på Skandinaviens 
största segelbåtsmässa, Öppet Varv, i Ellös på Orust. 
Övriga färdiga båtar i vattnet kan beskådas 21-25 
augusti. Särskilda bokningar behövs på öppetvarv.se 
för att se både varv och båtar i vattnet, se sidan 24. En 
fullt färdig 50:a kommer att visas på världens största 
båtmässa, Boot Düsseldorf i januari 2021.

och även riklig plats för fendrar och förtöjningslinor 
ovanför ankarstuven.

Dubbla roderblad
Styrsystemet har dubbla roderblad, överlägset när det 
gäller kontroll under segling. Även under motorgång 
blir det behaglig och vibrationsfri gång. Också ur ett 
säkerhetsperspektiv är detta upplägg enastående.

Durk i en nivå
Inredningens durk ligger i en nivå genom hela båten. 
Detta gör det lätt att röra sig ombord, både till sjöss, 
för ankar och i hamn.

Ljus, luftig inredning med mängder av stuvutrymmen
Inredningen har mängder med naturligt ljus och även 
mycket indirekt led-ljus. Det finns god ventilation. 
Inredningslayouten är generös och luftig med mängder 
av svängrum. Stuvutrymmena är också rikliga. De re-
jäla inredningssnickerierna har den berömda Hallberg-
Rassyfinishen.

Generös standardutrustning
Redan i seglingsklart standardutförande är utrustnings-
nivån riklig. Där inkluderas till exempel elektrisk rull-
mast, elektrisk försegelrulle under däck, segel, teakdäck, 
infällbar bogpropeller från Sleipner Side-Power, en 12 
kW generator, en 110 hk huvudmaskin, el-spis, kyl 
och frys, sjösättning och riggning vid varvet, botten-
målning, fendrar, förtöjningslinor och mycket mer.
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Marstrand · Tel. 0303 44 50 00 
pantaenius.se

Det spelar ingen roll om du går till horisonten eller om du letar efter en mer idrottslig utmaning - det är en bra känsla att ha en 
pålitlig partner vid din sida som vet hur man försäkrar din båt.

Båtförsäkring så unik som din båt



Upgrades for existing systems available. For further information 
please contact your Hallberg-Rassy representative or visit www.side-power.com

THE ULTIMATE 
     DOCKING EXPERIENCE!

• Full proportional thruster control
• Unique Hold-Function available
• Extended runtime
• Less noise
 

Winner of the NMMA
Innovation Award

MANUFACTURED BY
SLEIPNER MOTOR AS

MANUFACTURED BY
SLEIPNER MOTOR AS

PRO THRUSTERS:



Gratis ARC-support för 
Hallberg-Rassybåtar 

Hallberg-Rassy ger gratis support för Hallberg-Rassy-
båtar i ARC. Detta är 21:e året i rad sådan support 
tillhandahålles. Supporten omfattar inspektion av 
viktiga kompo nenter inför atlantseglingen och nyttiga 
tips ges.

Vår support kommer att finnas på plats i Las 
Palm as från söndagen den 15 november till fredagen 
den 20 november 2020.

ARC står för Atlantic Rally for Cruisers och 
seglas från Las Palmas på Gran Canaria till St Lucia i 
Karibien. Tidigare år vann upprepade gånger Hallberg-
Rassybåtar sina respektive klasser i ARC och ARC+.

I år medverkar 10 Hallberg-Rassybåtar i ARC 
och ARC+ från 35 till 64 fot, varav 7 i ARC.

Hallberg-Rassy 40C 
nominerad till German 

Design Award 2021  
Hallberg-Rassy 40C har nominerats till German 
Design Award 2021. Detta pris sägs bara ges till en 
värdig vinnare som tillhör de allra bästa; det premierar 
innovativa produkter, dess tillverkare och designers, 
som åstadkommit vägvisande bidrag till det tyska och 
internationella designlandskapet.

Glenn Andersson (till höger) har mottagit en guld-
klocka för hittills 25 års förtjänstfull anställning på 
Hallberg-Rassy. Guldklockan delades ut vid den tradi-
tionella julmiddagen för alla anställda inom Hallberg-
Rassykoncernen.

Guldklocka till  
Glenn Andersson

Ny bok om 
båtbyggarlegenden 

Christoph Rassy 
Den här nyutkomna boken är ett måste för alla segel-
båtsälskare och Hallberg-Rassyfantaster i synnerhet. 
Boken beskriver Christoph Rassys väg att från två 
tomma händer bygga upp det som med tiden kom att 
bli ett av världens mest respekterade och framgångs-
rika båtvarv, Hallberg-Rassy. Den rikt illustrerade och 
inbundna boken på 208 sidor med hård pärm inne-
håller mängder med intressanta fakta och bilder som 
aldrig tidigare publicerats. Boken är på svenska, titeln 
är ”Båtbyggaren Christoph Rassy”, skriven av Bengt 
Jörnstedt.

Beställ online: https://shop.hallberg-rassy.com
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MLI ULTRA 5500 
Li-ION POWER

The Mastervolt Lithium Ion Ultra 5 kW has been upgraded with 10% more power. This new mem-
ber of the family is as wide and high as the previous Ultra, but packs 10% more power! It offers 
even greater flexibility as well as considerable savings in space and weight.

In fact, this powerful compact unit no longer needs a generator. And the superior benefits you’ve 
come to expect from the Lithium Ion Ultra concept are also included: an ultra-long lifespan and 
extremely quick charging times; integrated cell balancing for efficient and safe use; integrated 
battery monitoring and, if desired, direct system communication via MasterBus AND CZone. This 
powerhouse will be truly welcome onboard every yacht!

For more information visit: www.mastervolt.com
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Hallberg-Rassy tillsammans med Lewmar har tilldelats 
Honourable Mention för styrsystemet för Hallberg-
Rassy 340 i samband med Boat Builder Awards for 
Business Achievement 2019 i kategorin “Samarbets-
lösning mellan en båttillverkare och dess underleve-
rantör”. Detta pris ges till ett partnerskap mellan en 
båtbyggare som bygger i serie och en affärspartner 
inom underleverantörsledet för att förbättra försälj-
ningspotential, prestanda eller komfort.

Det är den dubbla styrningen till Hallberg-Rassy 
340 som har förbättrats, för en ännu mer lättgående, 
precis styrning, med minimerad friktion och en mer 
effektiv montering med färre komponenter och en 
mer kompakt installation.

Hallberg-Rassy tilldelades 
Honourable Mention 

på Boat Builder Awards

Lewmar Sailing Solutions

Lewmar Ltd Southmoor Lane, Havant, Hampshire, P09 1JJ UK 
Tel: +44 (0) 2392 471841  |  Email: info@lewmar.com  |  www.lewmar.com

Since its inception in a small workshop over 65 years ago,  
Lewmar has been regarded as one of the world’s leading marine  
equipment manufacturers.      Lewmar’s product portfolio includes hardware,  
windlasses, anchors, bow thrusters, steering, hatches & portlights and the 
introduction of a glass division in recent years.

Lewmar and Hallberg-Rassy share many key values including a drive 
to provide high quality, innovative products delivered with excellent  
service. As a result we have a long standing partnership with  
Hallberg-Rassy and are a key supplier of winches, windlass, anchors, hatch 
& portlight, hardware, glass and steering systems across their boat range.
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Hallberg-Rassy har investerat i en helt ny CNC-
fräs. Den nya maskinen är både snabbare och 
mångsidigare än förra generationen. Man är nu 
inne på tredje generationens CNC-fräs. 

Hallberg-Rassy tillhör pionjärena när det 
gäller CNC-fräsning inom fritidsbåtsproduktion. 
Redan för 33 år sedan, 1987, införskaffades den 
första CNC-styrda fräsmaskinen för att skära ut 
detaljer till inredningen. Delar kunde nu fräsas ut 
till en hittills oanad precision och med minimalt 
spill.

Vad Hallberg-Rassy var tidigt ute med 1987, 
och till och med innan världens allra störst båt-
tillverkare, var principen att man suger fast ar-
betsstycket med vakuum. Det gör att man bara 
behöver mäta in verktyget och inte har någon 
ställkostnad för själva arbetsmomentets form. Det 
gör upplägget särskilt intressant för båttillverk-
ning, där många tusen olika former förekommer, 
men styckestillverkningen per frästillfälle sällan 
kommer upp över tio enheter.

Idag har varvet tre CNC-fräsar; en femaxlig för 
att fräsa tredimensionella former, och två treaxliga 
för tvådimensionella former. Huvudsakligen bear-
betas trä, men även Plexiglas, Corian, aluminium 
och PUR-pasta för pluggtillverkning förekommer.

Ny CNC-fräs

For more information please visit
www.thermoprodukter.se

THERMOPRODUKTER AB 
DRAGONVÄGEN 6
392 39 KALMAR

TEL: 0480 - 42 58 80
INFO@THERMOPRODUKTER.SE

SKYSCREEN Pleated SKYSCREEN Roller Recessed SKYSCREEN Roller Surface

SKYSOL Classic

The complete range of hatch 
screen and yacht window blinds, 
engineered for the marine 
environment 

oceanair.co.uk
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Seldén rigs are custom-made to bring out the full potential of every yacht. 

With Seldén hydraulic cruise control you handle your mainsail and foresail 

from the cockpit – at the touch of a button. Furlex, the biggest selling jib 

furler in the world speaks for itself. Seldén furling masts are designed for 

vertical battens and positive roach. So if you want the ultimate blend of 

convenienc and performance, don’t compromise.

www.seldenmast.com

PUSH-BUTTON
PERFORMANCE

Rigs and deck hardware for dinghies, keelboats and yachts.
Aluminium and carbon spars. More than 750 authorised dealers 
worldwide. SELDÉN and FURLEX are registered trademarks of 
Seldén Mast AB.
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MAKE SMARTER DECISIONS

2019

The multi award winning ClearCruise™ AR has brought 
enhanced on water perception to Raymarine’s family of 
Axiom® multifunction displays.

Chart objects, waypoints and AIS targets can all be overlaid on 
to a live dynamic video image giving you enhanced situational 
awareness and an intuitive real world view of 
your surroundings. 

The video stabilization module ensures an accurate 
display while underway, while rich graphics ensure instant 
identifi cation of objects for easier navigation.

Find out more at raymarine.com/clearcruise

CLEARCRUISE [AR]
AUGMENTED REALITY DISPLAYS FOR AXIOM MFD’S

210 x 297 ClearCruise AR Hallberg Rassy 2(19-1532-MAR).indd   1 14/06/2019   08:03



Det traditionella partyt för Hallberg-Rassy-besätt-
ningar som korsar Atlanten hölls i november 2019. 
Detta var det tjugonde året i rad. Partyt var för de 
Hallberg-Rassybåtar som seglade ARCplus och partyt 
var mycket uppskattat.

13 Hallberg-Rassy-besättningar med båtar från 

ARCplus Party 2019
41 till 64 fot, från 1978 till 2019, från Sverige, 
Norge, Storbritannien, Tyskland, USA, Italien, Ned-
erländerna, Schweiz och Cook Island deltog i 2019 
års ARCplus. ARC står för Atlantic Rally for Cruisers 
och ARCplus seglas från Gran Canaria till St Lucia i 
Västindien via Kap Verde.

Sailing is about the forces of nature, and all the equipment and knowledge that you 
rely on to catch the best winds. However, it’s also about knowing that you can rely on 
your engine, anytime you might need it. Volvo Penta – exclusive engine supplier 
to Hallberg-Rassy. WWW.VOLVOPENTA.COM

A QUESTION OF
RELIABILITY
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vet är mycket väl värt en resa för ett besök. Även 
för att se båtproduktionen behövs föranmälan på 
öppetvarv.se. Prov segling ar finns det möjlighet till 
i begränsad omfattning onsdagen den 26 augusti 
efter särskild överens kommelse. Inträde till Öppet 
Varv och parkering är kostnadsfritt. På grund av 
situationen kommer inget föredrag att hållas i år.

Övernattning
Vill Du stanna över natten, finns ett flertal boende 
att välja bland. Vi föreslår att Du ordnar detta 
snarast. Här följer några förslag till övernattnings-
möjligheter: Hotell Varvet/Sjögården, Ellös, tel 076 
02 34 860, Mollösunds Wärdshus, 0304 21108, 
Nösunds Havshotell, 0304 209 25, Nösundsgården, 
0304 209 99, Villa Frideborg, Henån, 0304 30 
913, Henåns Vandrarhem 076 400 35 45, Lådfa-
briken, Edshullshall, 0304 52 100, Stenungsbaden 
Yacht Club, 0303 72 68 00, Hotel Carlia, Uddeval-
la 0522 14140, Radisson Blu Scandinavia, Göte-
borg, 031 758 50 00, Radisson Blu Riverside 031 
383 40 00, Stockens Camping (lägenheter) 0304 
51100, Tofta Gård (vandrarhem) 0304 50380, Bed 
& Breakfast 12 km från varvet, tel 0731 827126. 
Länkar till hotellen och fler tips på bland annat hela 
160 hotell i göteborgs trakten finns på öppetvarv.se

  

På grund av rådande situation med en värld där 
covid-19 spelar en stor roll, blir det ett annorlun-
da Öppet Varv 2020. Besök måste föranmälas på 
öppetvarv.se. Det viktiga är att det blir ett Öppet 
Varv, under kontrollerade former med begränsat 
antal momentana besökare enligt Folkhälsomyn-
dighetens råd. Det är nu 27:e året i rad för Öppet 
Varv, årets båthändelse. Och som vanligt blir det 
Skandinaviens största segelbåtsmässa. Vi bju-
der också in andra båttillverkare och båtsäljare av 
både nya och beganade båtar. Antalet tillbehörs-
utställare kommer dock att bli starkt begränsat, 
men ändå ett utbud med bredd. 

Förpremiär i produktion  
för helt nya Hallberg-Rassy 50

I år har vi förlängda öppettider i vattnet. Fredag 
21 augusti till tisdag 25 augusti mellan kl 10.00 
och 19.00 visas Hallberg-Rassy 310, 340, 372, 
40C, 412, 44, 48 Mk II och 57 i vattnet. Därtill 
kommer under fredag kl 13.50-19.00 samt lör-
dag-söndag kl 10.00-19.00 många båtar att finn as 
under bygg nation i olika stadier inne i varvet, in-
klusive förpremiär för de två första exemplaren av 
helt nya Hallberg-Rassy 50. Vid vissa stationer i 
varvet pågår båtbyggeri, även under helgen. Var-

Öppet Varv 21-25 augusti 2020

- Grundat 1943 -
AktersittbrunnsbåtAr: Hallberg-Rassy 310 - 340 - 372 - 412  MittsittbrunnsbåtAr: 40C - 44 - 50 - 57  - 64

nybåtsförsäljning: Hallberg-Rassy Varvs AB, Hallberg-Rassyvägen 1, SE-474 31 Ellös, Sverige. Tel +46-(0)304-54 800 
reservdelAr: Hallberg-Rassy Parts AB, Hallberg-Rassyvägen 2, SE-474 31 Ellös, Sverige. Tel +46-304-54 990 shop.hallberg-rassy.com


