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Den ljuvliga aommaren 
med färder över vida vatten, 
till oatörda vikar, 
till badholmar och fiakeakär 
- aommaren, 
aom akänker välbehövlig avkoppling, 
ger vederkvickelae och underbara minnen 
- den aommaren bör Ni unna Er ajälv 
och hela Er familj 
- den aommaren blir förverkligad i dr, 
och mdnga dr därtill, 
när Ni väljer ARCHIMEDES 

Säkert kan Ni här, bland Archimcdcs 7 båttyper 
och 8 olika molorcr, finna just den för Er idealiska 
kombinationen. Niir Ni väljer Archimcdcs - kan Ni 
välja med förtrocndl'. 



Skärgårdsbåt 5-10 M 
Material 
och byggnaåssält 
Klinkbyggd, kopparnitad och mässingsskruvad, med bord• 
liggning, skarndick, fiskplanka, sarg, vindskydd, rattbräde, 
inredning, stolar och aktertoft med ryggstöd av mahogny 
aaml akterspegel, spant och stäv av ek. För- och akterdäck 
av Oregon Pine. Stäv och köl beslagna med skena. För ut 
även förkromad skena längs relingslisten som skydd mot 
törnar. BAten väl oljad och fernissad in- och utvändigt. 
Botten sbäl in- som utvändigt struken med mönjdärg och 
ul\·ändigt dessutom med bronsbottenfärg. 

Inredning 

Sittrummet är vi! skyddat dväl för ut som pl sidorna av 
Tindrutor, fastsatta och tätade med gummilisL Förliga vind· 
skyddets babords hilft är öppningsbar. Sidorutorna skyddar 
passagerarna vi! mot vind och vattenstänk. I fören rikligt 
atuvningsrum under däckeL Fyra löstagbara stolar med fäll• 
bart ryggstöd. I aktern löstagbar toft för ytterligare tvl 
eller tre sittplatser, samt därunder llsbara utrymmen för 
batteri, verktyg o. d., vidare fö"aringsrum för bränslecistern 
m. m. Dessa sittplatser har gemensamt ryggstöd, som verk
samt bidrager till all avskärma motorljudet frln biten. Hela 
botten är täckt med fernissade mahognydurkar I avpassade 
delar . 

• Be.tlag och tillbehör 
Biten är föoedd med komplett rattstyrning och gasreglage, 
kryM<pollare och vimpelstlngsfäste, allt - liksom även haJ. 
ltipar, lrklylufästen, vred för vindrutan och samtliga glng• 
järn för ryggstöd - av speciaimodell, I tillämpliga delar 
fiirkromaL Ratten tvleltrad, av elegant specialmodell av 
hlrdgummi med kortslutningsknapp för motorn i centrum • 

• Akterspegeln är monterad med tvenne förtöjningsringar • 
.Med biten följer båtshake, ett par !ror jämte lrklykor samt 
marconiformad vlmpebtlng. 



Lingd 5,00 m 
Bredd 1,80 m 
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Skärgårdsbåtar 5-120 F • S-120M 

Material ocli byggnad.uätt 
Typ 8-120 F 

Klinkbygl!rl, kopp11rnil11d och miiuingsskruvad, av prima 
furu med översta bordet, akterepegel, skarndäck, fiskplanka, 
snrg. vindskydd, r11ttbräde, inredning, stolar med ryggstöd. 
ljudskärm och aktertoft av mahogny samt spant och stäv av 
ek. Däck av Oregon Pine. Stäv och köl beslagna med skena. 
BAien väl oljad och ferniuad in• och utvändigt. Botten al, 
väl in• som utvändigt struken med mönjdärg och utvändigt 
deuutom med bronsbottenfärg. 

Typ S-120 1\1 

Bordläggningen helt i mahoitny. I övrigt utförd i likhet med 
typ S-120 F. 

Inredning 

Sittrummet är väl skyddat al.väl för ut som pl sidorna n 
vindrutor, fastsatta och tätade med gummilist. Förliga 
vindskyddets babords häl(i är öppningsbar. Sidorutorna 
skyddar pauagerarna väl mot vind och vatten!länk. 1 fören 
rikligt 11uvningnum under däckeL Fyra lätt löstagbara sto
lar med fällbart ryggstöd. I aktern ytterligare tvenne sill• 
platser med ryggstöd mot eHektiv ljudskärm. Under de 
aktre sittplatserna llsbara utrymmen för verktyg o. d., vidare 
förvaringsrum för bränslecistern m. m. Hela bollen är täckt 
av mAlade durkar i avp11n11de delar. 

Beslag och tillbeliör 
BAien är försedd med komplett rattstyrning och gasreglage, 
krysspollare och vimpelstAng~fäste, allt - lihom ä,·en bal· 
kipar, lrklyksfästen, vred för vindrutan och samtliga glng· 
järn för ryggstöd - av specialmodell, i tillämpliga delar 
förkromat. Ratten, tvAekrad av elegant ,pecialmodell av 
hArdgummi med kortslutningsknapp i centrum. Aktenpe· 
geln är monterad med tvenne förtöjningsringar. Med blte!1 
följer båtshake, ett par Aror jämte Arklykor samt marconi· 
formad vimpelstAng. 



• Sportfiskebåtar RS och RSM 

• Utförande 
Typ RS 

Bordläggning av prima furu, klinkbyggd, kopparnitad, mii~· 
singsskruvad. Stäv, spant, akterspegel, förstärkningskniin 
och rdingslist av ek; inredning och durkar av furu. Akter• 
spegeln förstärkt för motordri!L Stäven och kölen beslagna 
med gah·aniserat järn. Båten är i fören försedd med fast 
tofl som sillplats och vidare med löstagbar roddtoft. Akter 
därom är fisksumpen inbyggd och på ömse !idor förstärkt 
med väl tilltagu.1, &Agade spanL Sumpen är försedd med 
t,·enne dpikor i metall. 1 aktern förvaring!rum med skott 
och bred toft med låsbar lucka. Båten väl impregnerad, 
oljad och fernissad in· och ul\·ändigt. Bollen b!dc in· och 
utvändigt bestruken med mönjefärg samt utvändigt dess· 
utom med hronwollenfärg. 
Durkarna är mönjade pu undersidan och oljemålade på 
översidan. Båten är försedd med förtöjningsring i för och 
akter och 2 par årklyksfästen samt le,·ercras med ell pu 
Aror jämte årklykor. 

Typ RS!\I 

Bordläggning av odelade bord helt i mahogny. Likaså iir 
akterspegel, relingslist, relingsvägare, förstärkningar mot 
stäv och akterEpegel. toftar, skott samt durkar av mahogny. 
Stäven är beslagen med förkromad metallskena. Förkromade 
lrklylufästen. Durkarna är väl f~rnissade. 1 öuigt är båten 
utförd enligt ovanstående be~krivning för typ RS. 

Lln1d C,ZO m 
Bredd 1,CS 

. . 
aeke--SaU• •• llmltllaa mM11rtner Uuem tart
aacl•elHr llernua , atd. 7, 
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Llncd 4,20 m 
Bredd 1,45 m 
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Skärgårdsbåtar R och RM 

Utförande 
Typ R 

Bordläggning av prima furu - odelade bord - klinkbyggd, 
kopparnitad, mäuin~ukruvad; stäv, spant, akterspegel och 
relingsliat av ek. BAten försedd med relingsvägare, likaledes 
av ek, ansluten till s!väl spant aom bordläggning och med 
förstärkningar av ek, bAde mot stäv och akterspegel Den 
senare förstärkt för motordrifL 
I det utförande, aom relingavägaren har, ökar den i bög 
grad b!tena styrka, samtidigt aom den ytterligare förhöjer 
bAtens utseende. Köl och stäv hc!lagna med galvaniserat 
järn. Tvenne tvirgAende roddtofter och ytterligare aittplat• 
ser samt förvaringsrum med skott och '!bhar lucka finnes 
bAde i för och akter. BAten ir v~I impregnerad, oljad och 
fernissad aAväl in• ,om utvändigt, botten blde in• och nt• 
vändigt struken med mönjefärg samt dessutom utvändigt 
med akeppsbottenfärg. Durkarna ir mönjade p,l undersidan 
och oljemAlade pA översidan. BAien är försedd med förtöj• 
ningsring i för och akter och tv! par infällda lrklyksfästen 
aamt levereras med ett par Aror jämte lrklykor. 

Typ RM 

Bordläggning av odelade bord, akterspegel, relingslist, re
lingsvägare, förstärkningar mot 5täv och akterspegel, tofter, - ' 
Ekott aamt durkar lir helt i mahogny. Stäven ir be~agen 
med förkromad metallskcnL Förkromade lrklyksfästeo. 
Durkarna är väl ferniuade. I övrigt ir biten utförd enligt 
ovanstAende beskrivning för typ R. 



UTOMBORDSMOTORER 

Id all ka komplement tlll 6RCHI.EBEI BATAR ----
Väljer Ni ett båtekipage enligt följande rekommendation, 
kan Ni vara övertygad om att såväl båtens som motorns 
resurser till fullo blir utnytjade - Ni får en enhet, som 
lämnar bästa möjliga resultat både vad gäller fart och 
ekonomi. 
Farterna i nedanstående tabell grundar sig på de praktiska 
prov, som företagits med lätt belastning i båten. 

Motorer Bhar - knop ca 

I HK I 5i~o I ~~20 I ~:;o I R I RM I ns I RSM 

AB-20 I 2 I I I I s I s I s I s . 
AB-25 1 211, I I I I s I s I s I s 
AB-40 I " I I s,s I s,s I 6 I 6 I 6 I 6 

AB-SO I 5 I I 5,5 I 5,5 I 6 I 6 I 6 I 6 

~so I 5 I I 6,5 I 6,5 I I I . I r•. ,---,--+---t--+--t--T-1-----;1,----
A-' I 4 I 6,5 I 6,5 I 6,5 I 
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RÄTT MOTOR nu ett lätt val • • • 

•.. tack vare 
dubbelmodeller 

Lika stor betydelse som ett moderat varvtal på vevaxeln 
har för slitstyrkan och livslängden hos en utombordsmo
tor, lika stor betydelse har ett lämpligt avpassat varvtal 
på propellern, för att Er båt skall göra bästa möjliga fart 
med minsta möjliga bränsleförbrukning. 
Detta är skälet till att Archimedes infört dubbelmodeller 
- motorer med lika pris, som i sin konstruktion är var
andra lika endast med undantag för utväxling och pro
pellerutformning. Härav erhålles skillnader i varvtal och 
primäreffekt och ett ändamålsenligare urval av småmoto
rer, där de mest lågvarviga, AB-20 och AB-40, bäst lämpar 
sig för mera robust byggda båtar, som med normal belast
ning blir relativt tunga och tröga. Motorerna med det 
något högre varvtalet, AB-25 och AB-50, kommer däremot 
bättre till sin rätt på lätta och förhållandevis snabba båtar. 

ARCHIMEDES nya princip - moderna 

motorer med o I i ka effekter till lika pris 

• Väl inkapslade 
• Startapparat 
• Omsvängbara 360" 
• Alternerande tändning pl 2-cyl. model

lerna 

• Kraftig svinghjuhmagnet - dubbla 
tändningHystem för 2-cyl. modellerna 

• Gas och tändning synkroniserade 
• Modern flottörförgasare med choke 

Ultramodern 2-iaktare med list Tantal 
fiir 1tönta drivkraft och båta ekoDOllli -
den idealiska brubmotorn fiir mera robllll 
byggda amlbltar. Ett fynd ocbl IOIII - '.· 

hjilpmotor fiir mindre se~bltar. 

• Vind1polning - lättare ttart. ökad 
effekt per varv, minskad brinsleliirbruk· .,, . 
ning, bättre v~eglering _ .. 

• Automatisk c1rkul1tlomsmorJDJDI 
• Undervattensavgasning - IJll pDI 



Dubbclmodell till AB-20 - annan växel 
och propellerutformning, vilket ger skill-
~ i varvtal och primäreffekt. Paaaar lät· 

och !nabbare smlbltar. Har den 
moderna mindre motorns alla fine9scr. 

/. Växel med spiralskurna kuggar 
r, 1~ pccialtätning i växelhus 

• Effckti,·t kylsystem 
• Slirkoppling och brytpinne för propeller 

För familje• eller arbetsbAtar om cirka 5 m 
längd och cirka 11/.i m bredd iir denna 
utombordsmotor av modernaste 2-takts
syslem helt enkelt idealmotorn. Ypperlig 
även &Om hjälpmolor för större scgelbltar. 

• Tippbara - automatiskt och för hand 
• Usbar fasuättningsanordning 
• Drons i de yttre undervattensdelarna -

100 % korroaionsbeatiindigt material och 
motetAndakrahigt mot stötar och slag 

Dubbelmodell till AB-40 - en snabb och 
kraftig molor för den medelstora famil je
eller arbetsbAten. De mAnga finesserna 
ökar nöjet, trevnaden orh säkerheten. 

Tekniska dala, mått och speclllkalloner 
!iver konstruktion orh material åter
finnes p:i sidorna. U-15. 
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ll71.VU 'Jl!Z'l..r s-so - känd och erkänd 

0 Väl inkapslad 
0 Självatyming 

trotiänare i alla världsdelar 

Särskilt lämplig för familje- och bruksbåtar om 41/-

5 m längd och 11/,_:_1"/, m bredd - men kan även allt
efter fartanspråken användas på större båtar. Dessutom 
mycket lämplig som hjälpmotor på segelbåtar. 

O Automatiak cylinder• och lagenmörjning 
C Modem Oottörförgasare med startpump 
0 Roterande gasmatarslid 

0 Anslutning för 1tyr· och gaswires samt Cör 
automatisk hrän!lepUyllning under glng 
Brons i de yttre undervattenadelarna -
100 % korrosionsbeständigt material ocb 
motstlndskraCtigt mot stötar och 1)11 

--

"' , 

C Synkroniterade gas- och tändningsreglage 
0 Kraftig avänghjulsmagnet 
O Outalitligt kyl1y1tem 
o Undervattensavgasning 
0 Automatiska 1äkerhetaanordningar hän· 

del1e av grundkänning 

Tekniska data, mitt och 1peclflkatloner 
llver kon1truktlon och material lledlnnes ~ 
p! 1ldorna 14-15. 



_· A-4 -den verkliga bruksmotorn 

- överlägsen i kraft, oiämförlig i slitstyrka 

På större familjebåtar, tunga lastbåtar, robusta fiskebåtar - över
allt där det krävs stor drivkraft i kontinuerlig drift, ofta under 
hårda arbetsförhållanden och till lägst_a möjliga bränsleförbruk
ning - där är Archimedes A-4 den idealiska motorn. Det ser man 
redan på dess yttre - det får man bekräftat, när man tar en titt 
på dess data. 

• Helt omsvängbar 
• Alternerande tändning 
• Stort välbalanserat svänghjul - lätt 

start, jämn gång 
• Stationär magnetapparat - vattentätt 

inkapslad 

• 
• Ventilförgasare med trottel , som även 

17 kan fjärreg)em 
• Undcrvattensavguning 

• Effektiv kylvattenpump 
• Automatiska säkerhetsanordningar för 

ev. grundkänning 
• Brons i de yttre undervattensdelarna -

100 % korrosionsbeständigt material och 
mol5t4ndskraftigt mot stötar och slag 

Tcknlsl,a data, mått och speclrlkatloncr 
ii\·cr konstruktion och material åter

finnes på sidorna H-1:i. 



1•22 och 1-22 B - beprlvad 

bruksmotorer med vllf8rtilnt vlrldsrykte 
Se pa\ dimensioneringen, den ston cyllndenoly
·men, det la\ga varvtalet pa\ vevaxeln, storleken p 
propellern och dess varvtal och pa\ materialspeci
fikationen - B-22 och B-22 B har den verkllp 
bruksmotorns alla typiska kinnetecken. Och mo
tortekniskt lr de ocksa\ i toppklass med en racl 
finesser av stort praktiskt vlrde. 

En molor l lirkJan I lin 11orlek - •irldtberiimd för lin krafl och lin drifllikerbel. Lib -,. 
lämpli1 för famlljehllar IOIII för brukabl&ar anedda för 1uap &ransporter, Med 2-blaclia ·" 
propelllT air den pd fart pi 1por1bl1ar och relalivt lilla och anabba bilar. 

• Själv5tyrning 
• Automati!k cylinder- och lagersmörjning 
• Kraftig svänghjulsmagnet 
• Inkapslade tändstift 

• Flottörförgasare med startpump 
• Roterande gumatarslid 
, Effektiv ljuddämpare och undervattens· 

avgasning 
, Ou15litligt kylsystem 



I alla avaeenden Hmma ypperllsa brukamotor Hm atandardveralonen B-22, men 
med bacblas Hm ser extra manllvermllJllsheter. Smldlst och bekvlmt vlxlar 
NI med roderkullen: framAt - frl1Ans - back. 

Lltt att manövrera i alla situationer 

fram6t •• , ., 

~JJ;~ 

======:1_ t!IIIY_ ' 

• Spiralskurna ,·iixeldrev 
• Säkerhetutift för propeller 
• Tippbara - automatiskt och för hand 
• Anslutningar för styr• och ga1wirea samt 

Backslaget manövreras helt 
enkelt med roderkulten -
det kan knapput vara me• 
ra smidigt och bekvämL 
Vid glng framlt hllles 
roderkulten i horisontal• 
läge. 

Särskilt värdefull är fri• 
glngen för att underlätta 
start och landning. Pro
pellern är frikopplad när 
roderkulten hllles upplyft 
i mellanläge. 

När roderkulten höjes yl· 
terligarc, till ett övre lige, 
ändras propellerns rota• 
tionsriktning och blten 
köres back. l\led 8·22 B
manövrer11 biten lätt och 
elegant även i trlnga p11-

11ger och . opAräknade 
situationer. 

för automatisk bränslepAfyllning under 
glng 

• Brons i de yttre undervattensdelarna -
100 % korrosion1be11ändigt material och 
motatAnd!kraftigt mot 1tötar och 1lag 

Tekniska data, mått och spcclflkallonrr 

iiver konstrukllon och mat.,rlal atrr· 

finnes i>å sidorna H-15. 



Antal hi1lkraftcr 
Antal cylindrar 

Cylindcrplaccring 

Cylindc"olym 
Cylinderdiameter 
Slaglängd 
V a"1al : motor 

• : propeller 
Propeller: antal blad 

• : diameter 
• : stigning 

Bränalctankcna volym 

cm1 

mm 
mm 

v/min 
v/min 

mm 
mm 

1 

2 
1 

n,u, 

82,S 82,S 
50 50 
42 42 

3.000 3.500 
1.800 2.000 

2• 2 
200 200 
144 125 

4,25 4,25 
24 24 

s 10- 12 
2 2 

OnrU11aad• med aht"meraade tladala1 MotU,raaade med 
Hmddll tladalar 

16S 16S 27S 19S 34S 34S 
50 50 54 52 60 60 
42 42 60 46 61 61 

3.000 3.500 1.400 3.000 3.000 3.000 
1.800 2.000 800 1.800 l.800 1.800 

3• 3 3 cl. 2° 2 3 el. 2 •• 3 el. 2 •• 
200 200 360 el. 345 240 28S el. 260 285 el. 260 
180 177 290 cl. 293 195 235 cl. 340 23S el. 340 

4,25 4,25 5,5 3,9 8 8 
27 27 44 31 Vikt kg, ca 

KON STR U KTI O N S DETALJER l-----'-·.·-"-,-"-u-,,.-'-,.-,.-p-,..-P-.-11-•• -=----.-.-,-.b-t._d,._t_1_p_n_pc_ 11_ •• - 11-'-.-.. - , .. - .-.b- ,-.. .!.b-b-.-,-po-ni..-=.-.. - .2.. __ ...:..::..__I 
51 61 

Tdtakt11y1tcm 
Smörj1yllem 
AYga11y1tem 

Kylay1tcm 

Backning1möjlighct 

Säkerhellanordningar mot grundkinning 

MATERIAL 
Cylindrar 
KolYar 
Ventakar 
Ventablager 
Vevaxel 
DriYaxcl 
Kuggväxel 
Propelleraxel 
Vixelhu,, propeller, planakcdda, pro

~taruppH•t !a6ntart 

!•la1bJ1al•mapN 
5udoalr ....... Sda1b)oltmopol 

FJoUlrf'lrtH•n med cboke - aatomatlak 
blaadaJa1,loattoU • id delbcla,talag 

\ 'ralllfn,. 
, ... ,. med 

trottel 

Flott6rf'lr1uan aed n1laban 
manuycke 

J 0 port.1 med •lod•polala1 J•port, 2°porU med 1umatanlld 

E.auatarpump 

Aatomad•k d rkalatloa,,m6rjala1 
UadcnallnlMYl•••l•a 

l:a11bJul,. 
pamp 

Helt om,.&a1bara 

Tlppban aidl au&omatlakt ••• ro,. Mad 
Dry1plaao oeb ,U,kopplt.r flr prapeUor J Bry1plaao flr prapoUtt 

5rdoll)o1Jlra I u .. 1. oeb ... npal•1•nl 

Uttme&alh •peclell le1eria1 I F•forb,ooa I ~romaic.kelatål 

Dacbla1 
lir fri1åa1 

• · hack 

CUdt.1ff mod bl7broa, på U,<bldoa I CUdi.1•• J Nillo1•• Rolloftt 
ltn,maltkci.Lit J !poc:IAltLil I l:romnltkoltLil 

11Brlrd1J1 ,Lih blrdod ocb ao11na1 ,Upod 
Ulrdal kromnlckehtU 

Splnl,k11raa ••11ar I !piralakun• k1111u 

pellenkydd 
~~~~~:7::7~~~~-:--,--,~__:~....._~----~----~ 



I AB-20 I IÅTT 
AD-25 I AD-40 I AD-50 I A-4 I S.50 I n.22 f D-22 D I 

Antlnd frln bltaktem1 överkant till : I plan1keddan mm 504 504 504 504 450 497 530 530 
propellern• centrum mm 610 610 610 610 650 625 675 675 
prop ... kyddeta underkant mm 715 715 715 715 873 760 823 823 

Total längd mm 1.019 1.019 l.084 l.084 1.247 1.075 1.220 1.220 
Standardfiirlängningar mm 100, 200 • I 100, 200, soo I 100 I 100, 200 
Stönta bredd mm 285 

I 
285 

~ 
285 

I 
285 

I 
352 

I 
369 I 584 

I 
584 

Antlnd mellan klämekruvar mm 125 125 125 125 163 150 200 200 

Goodwill över hela världen 
traditioner att bygga vidare 0 

pa 

• 

Visste Ni, att den första Archimedes-motom 
tillverkades för 45 år sedan, eller år 1911? 
Visste Ni, att Archimedes var först i världen 
att tillverka tvåcylindriga utombordsmotorer? 
Visste Ni, att Archimedes-fabriken i Sundby
berg, där motorerna även i dag tillverkas, var 
Europas första och är alltjämt dess ledande fa
brik på detta område? 

Vad Ni däremot säkert vet och med Er tusen sin
om tusen andra över hela världen - är, att Archi-

• medes-motorema har namn om sig att vara lätt
= skötta, pålitliga, slitstarka, effektiva och ekono

miska - de är kända som verkliga kvalitetspro-

dukter, som tål påfrestningar av kontinuerlig drift 
även under extremt svåra arbetsförhållanden i de 
mest skilda klimat. 
I dag tillverkas Archimedes utombordsmotorer 
med den moderna motorteknikens förnämliga re
surser och med stöd av den kvalificerade praktiska 
erfarenhet, som under årtionden vunnits för denna 
speciella tillverkning. Minutiös kontroll av mate
rial, bearbetning och montering samt provning av 
varje enstaka motors prestation före leverans är 
Er bästa garanti för en fullgod produkt. Emeller
tid garanterar vi till yttermera visso varje motor 
mot material- och fabrikntionsfel under ett helt år 
enligt särskilt preciserade bestämmelser. 
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Kompletterande båtutrustning kan ofta förhöja trev
naden ombord och gör båten mera användbar - be
kväma båtdynor, elektrisk belysning för gång i mör
ker, helsufflett, för även den soligaste sommar kan ha 
sina regniga dagar, etc. 

Archimedes har ett specialiserat sortiment av mo
derna och ändamålsenliga tillbehör för utombords

~ m otorbåtar. Begär vår utförliga kntnlogl 

i välier- ARCHIMEDEI 'O i ~ älja förtroende 

Rätt till ändring av teknisl:n specifikationer /örbehdlles. 

IB ElEKTRDllJX 
AVD. UTQMIO DSMOTORIR 

Stockholm 12 . 
U~ och /lnlllJ..in. j'Br Stocldwlnu-omnldet: Birpr Jarl.gatan 15, Stoclclaolm, tel. 28 48 45 


