


Sunwind26 
- en ny klassiker från 

Tord Sunden 
Konstruktören 
Folkbåten - Nordens vanligaste kölbi'lt i 
trä. I F-bäten - världens största kappseg
lingsklass för köl båtar. Tvä av vår tids sto
ra båtklassiker med ett gemensamt : deär 
ritade av Tord Sunden . 

Tord Sunden är en kompromisslös 
konstru ktör och orubblig estet. Hans pro
duktion är kräsen; endast när han nätt 
en i detali komplett lösning lämnar han 
en konstruktion ifrån sig. 

Ideema bakom 26:an 
Sunwind 26 är i första hand tänkt som en 
familjeseglare för 4 - 5 personer. Bekväm 
och trivsam att leva i under en längre tid. 
Enkel och säker att segla. 

Men ambitionen har samtidigt varit 
att skapa en bät för den kräsne seglaren . 
Snabb, välbalanserad och lättrimmad. 

Oslagbar konstruktion 
Tord Sunden har i Sunwind 26 verkli· 
gen lyckats förena dessa motsägelsefulla 

intentioner. Att hon har föru tsättningar 
att bli en ny klassiker stär helt klart. 

Sunwind 26 är förmodligen den rym
ligaste 26-fotaren bland dagens familje
seglare. Under däck inryms en ovanligt 
stor förpik. Separat toalett och rejäl gar
derob. Stor salong med lättarbetat pent
ry. Stähöjd. VältiIIIagna stuvutrymmen . 

Ändä är Sunwind 26 en suverän segla
re. Snabb ~ i lätt- och mellanväder kan
ske den snabbaste i sin storlek. Perfekt 
balanserad. Styv. Försedd med en enkel 
men effektiv rigg. Lätthanterliga segel. 
Goda trimingsmöjligheter. 

Ekonomiskt fårdelaktig 
Sunwind 26 svarar mot högt ställda kva
Ii tets- och säkerhetskrav. Standardutrust
ningen är omfattande. Trots detta är hon 
inte dyrare än andra familjeseglare i jäm
förbar storlek. 

Några råd 
Avsikten med den här foldern är natur· 
ligtivs alt ge en ingäende beskrivning av 
Sunwind 26. Men reklam är reklam. Där
för vill vi ge dig nägra råd. När du läst 
färdigt : 

Gå och se henne! Provsegla! 
Tala med Sunwind-ägare! 
Jämför med andra bålar! 





Skrov och däck: 
längd över allt 8.89 m 
längd i vattenlinjen 7.18 m 
bredd 2.90 m 
djupgående 1.60 m 
deplacement 3.3 ton 
kölvikt 1515 kg 
höjd i vagga exkl pulp. 3.4 m 

Material : 
skrov glasfiberarmerad plast 
däck sandwich laminat 
inredning teak 

Rigg: 
höjd över vatten linjen 14.20 m 
mastlängd 12.66 m 
material eloxerad aluminium 

Segel : 
storsegel 
genua 1 
fock självslående 
stormfock 
spinnaker 
* ) extrautrustn ing 

24.0 kvm 
26.0 kvm· 
15.0 kvm 
9 .0 kvm* 

54.0 kvm · 
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Navigationsutrymmet finns på 
styrbordssidan. Ordentlig plats för 
sjökort, passare och linjaler. 
Navigationsbordet har uppfällbart 
lock med bra förvaringsutrymme 
under. 
I anslutning ti ll navigationsplatsen 
finns en stickkoj på 209X90 Cffi. 
På babordssidan finns pentryt. 
Välutru sta t och välplanerat. Spis 
med ugn som standard. Överraska 
någon gång med nybakad kaka! 
Kylbox, rostfri diskbänk med sjö 
och färskvattenpumpar, rejäla 
avstä llningsytor och ordentligt till
tagen arbetshöjd. Stå höjd 185 cm! 
Toalettutrymmet är luftigt och 
beläget mellan fö rpik och salong. 
Toaletten är placerad på babords
sidan och tvättstället på styrbords
sidan. Pla ts även för sjöfolk med 
långa ben och breda axlar. Här 
finns också en praktisk garderob . 
Om vinden tar slut har du en trygg 
och tyst Volvo Penta MO 7A med 
S-d rev till förfogande. Den ger 
också extra trygghet i trånga ham
nar. Motorn är gummiupphängd, 
välisolerad och vibrationsfri. Och 
den är lättillgänglig fö r service. 

SUNWIND 29 är som sta ndard ut
rustad med segel av ovanligt hög 
kvalitet. Sku rna i bästa tänkbara duk. 
Det finns mycket, mycket mer alt 
säga om den här båten. Du är väl
kommen alt se henne, provsegla 
och jämföra. 

Inombordsmotor: 
Volvo marindiesel 
MD7A 
segelbåtsdrev 
foldingpropeller 
marschfart 
bränsleförbrukning 
rostfri bränsletank 

Övrigt: 
färskvattenta nk 
el-system 
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13 hk 
1105 

ca 6 knop 
ca 1,7 l/tim 
20 I 

100 I 
12 volt 


