
"ian i· en billi«are tler';on med 
~ ton med tN MD 3% dledor. 

Ten och loto 
BENGT -O ALLSKOG 

VÄSTERVIK (Ex. 
sen). Storebro
els stora nyheter 
1976 är dubbel. 
en Storö med två 

nya turboladdade die· 
eebnolorer och Storö 
31 i lvå versioner. Vi 
h~ provkört nykom. 
liDIarna i lyxklass. 

Det har gått några mån
~ sedan estniska f1yk
tt6,ar efter andra världs
Juiplt snickrade båtar på 
bakgården i Storebro. I 
dq är ,det en toppmodern 
bitlndustri med tillverk
lIini mitt inne i Smålands
*OJen och i Västervik. 

• 192 hästar 
De senaste åren har var

wt nästan helt koncentre
. rat sig på större motorbå
..... I definitiv lyxklass . 
':Vild sägs t ex om sockel
belysning runt nöjesfältet , 
flirlåt dubbelslafen i ak
Wruffen på en Storö. Inte 

~W.iD~I_ • .al. 

Storo M:an är emeller
Ud Inte bara duboolslaf. 
Förra helgen var vi nere I 
Västervik och provade 
andra nöjen l biten. I Ar 
har man nämllgen plockat 
In två Volvo Penta TAMD 
80. 

Det är en sexcylindrig, 
direktinsprutad 4-takts 
diesel med turboladdning 
på l\)2 hk när det gäller 
nöjesbåtar. 154 vid lägre 
varvtal i övriga fall. 

I den 10,65 långa och 
6,::; ton tunga dubbelruffen 
gav två av dessa motorer 
den aktningsvärda topp
farten av 28 knop. Rena 
rama bensinfarten. Allt till 
ackompanjemang av turbi
nernas tjut. Där borde 
man lägga ner libet mer på 
ljudisolering. 

Marschvarvet ligger väl 
ca 10 procent under. 

Den här farten klammer 
man ur vid 2 g()(J varv, 
300 varv därunder är me
ra naturligt . 

• Nypremiär 
Det var intressant att 

känna den acceleration 
som den här nya genera
tioIMDII ~ uppvillar. 

-, AftII!:- ..... CIIb 

heten hålter bensinarklass. 
Absolut nypremiär hade 

båttypen 8toro S1. En båt 
som hittills mest synts som 
utstäUnlnpexemplar. Den 
är 9,SO m lång och vägde 
med två Perkins sexcylind
riga dieslar 5,1 ton. 

Utseendemässigt tycker 
man först hon ser ut som 
vilken amerikansk motor
kryssare som helst, men 
inredningsmässigt är det 
definitivt Store bros gamla 
träkänsla. 

Storö 31 finns dels i en 
öppen version med stor 
sittbrunn. Passar nog l5äst 
på Rivieran. För hemma
bruk rekommenderas dock 
versionen med däckssa
long, Det finns ju takluc
kor för soliga dagar men 
huvudaken är att levnads
utrymmena blir bättre. 

Dessutom funderar man 
på att göra en Inrednings
version där främre delen 
av ruffen blir avdelad I 
känd Storöstil. Det är ab
solut att föredra . 

svagt 
övergår 
botten . 

Provbåtarna hade (ast 
monterade trlmplan vilket 
väl tyder på att planerIngs
egenskaperna Inte varit helt 
tllHredsstälIande. Nu var 
de dock vinklade nedåt li
tet väl mycket och bAtarna 
fick lI02t väl mycket av 
näsan I blöt I de högre 
fartreglstren. 

Däcksalongsversionen 
med Perkinsmotorerna. 
Toppfarten här var dryga 
28 knop, I den gropiga 
sjön utanför Västervik 
kunde man lätt hAlla topp
fart utan att de medåkan
de behövde känna 
deltagare i ett l\U''''~I'''''JIUjJjJ. 

~ . 

• 327000 kr 
Man kan Ju också trösta 

sig med att kUlen vid rat
ten på 8toron blivit lIllnst 
327 000 kronor fattigare 
m:Jd 8torö S. och 298 832 
med ell 31 med de motor
alternatIv som nämnts. 

Ganska fantastiskt att 
tänka sig att dessa båtar 
är vad det blev av den 
gamla Sol ön, Sveriges en 
gång I tiden mest populära 
ruffbåt, byggd i mahogny. 
Jag var själv med och 
köpte en åt en bekant I 
början på GO-talet. Något 

med en tyrcy
Gissa vad 

.,al 

Men tyn«t!en «er 

_jön. GandUJ _ .. t 

med plan akter. Slorö 

i toppen och takluckor. 

de la.ta trimplanen i 

TAMD·die_larna har turbola'" 

nin/J. Toppellekten 192 hk. r. 
bilden det _ k TMlindi_c-bacJul.. 


