




Design 
Tord Sunden 
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Längd över allt 
Längd i vattenlinjen 
Bredd 
Djubgående 
Deplacement 
Järnköl 
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Segelarea, krysställ 
Mastlängd 
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STANDARDUTRUSTNING 
Över däck: 
Silvereloxerad mast och bom, 
komplett rigg 
Storsegel 16,0 m' och 
kryssfock 12 m' 
Fockfallwinch och skotwinchar 
Fallbänk, spinnakerbomfäste 
Tannoyventiler , lanternor, 
,förpulpit, akterpulpit, 
badstege, mantåg, sprayhoodskena, 
länspump, krängpinne. 

Under däck : 
Pentry med tvålågigt spritkök 
Diskho med sjö- och 
färskvattenpumpar , färskvattentank 
Kylväska 
Elektrisk installation med batterilåda, 
säkringsdosa och 
belysningsarmatur 

Madrasser klädda med möbeltyg, 
gardiner 
Heltäckande durkmatta i salong oel 
förpik 
Spoltoalett 
Övrigt: 

EXTRA TILLBEHÖR 
Genuafock tung 
Genuafock lätt 
Spinnaker radialhead 
Stormfock 
S pinnaker bom 
Spinnakerutrustning 
Spray hood 
Inombordsmotor 

18,0 m' 
18,0 " 
40,2 " 

6,0 " 

Volvo MD 5 med segelbåtsdrev 
Utombordsmotor 
Ställ för utombordsmotor 
Bord för sittbrunnen 
Trall -,,- -,, -

7,80 meter 
6,42 " 
2,60 " 
1,50 " 
2,1 ton 
1,1 " 

28 kvm 
10,95 meter 
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SUNWIND 26' är en utveckling 
och förstoring av vår välkända båt 
Sunwind 20' . SUNWIND 26' är 
den idealiska segelbåten för famil
jen. Den stora bredden kombinerat 
med det väl tilltagna djupgåendet 
och 50 % ballastköl ger 
SUNWIND 26' utomordentlig 
stabilitet under alla förhållanden. 
Höjden i ruffen är ca 1,80 m. 
Ruffen är inredd med 5 st. kojer, 

pentry med kök och vask, kylväska, 
garderober, stuvnings utrymme och 
hyllor samt spoltoalett. 
Riggen är av så kallad 7/ 8-delstyp, 
det vill säga att förstaget ej går i 
topp, vilket ger en mer lätthan
terlig rigg med förhållandevis 
mindre försegel. Segelplanet är 
högt och smalt och därför mycket 
effektivt vilket märks särskilt i 
lätt vind då SUNWIND 26' är 

RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR. 

SUNWIND 26' tillverkas av: OY 
NYKRA AB 66900 NYKARLEBY 
FINLAND tel.: lakobstad 20428. 
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snabb och lättdriven . Sittbrunnen 
är mycket rymlig. SUNWIND 26' 
seglas med lätthet aven person . 
Storskot och winchar för focken 
sitter lätt åtkomliga för rorsman. 
Skrov och däck är omsorgsfullt 
utförda enligt handuppläggnings
metoden. Båten har kölsvin med 
bottenstockar som gör att båten 
tål grundstötning utan att kölen 
rubbas. 
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