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Manual over ”Delta” 
 
Båden er en Nauticat 33, bygget i 1978, byggeno.: 520 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manualen indeholder ændringer og vedligeholdelse på båden, som jeg har foretaget 
igennem årene. 
 
 
 
Jens Koch 
Teglgårdsparken 32 
5500 Middelfart 
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Forbedringer: 
 
. Agterdæk. 
 
Jeg har i år (2003) ændret mine agter sæder til nogle "integrerede", således at forstå at jeg 
har lavet to, en i hver side. Sæderne er lavet således at styrehuset fortsætter ud i 
sæderne. Jeg har lavet det af plywood, som jeg bagefter har malet i samme farve som 
båden (næsten, det er ikke helt lykkedes, idet jeg lavede dem ved kunstigt lys inde i en 
hal).  

Inden jeg lavede dem, udarbejdede jeg en model i stift karton (pap), som jeg lavede i fuld 
størrelse, på stedet. Det er ikke så svært, blot nogle lister, en "Stabelgun",- rent mekanisk, 
noget tape og lidt lim. Denne brugte jeg så til at save træet ud efter. Der er ingen vinkler 
der er rette, så det er nok den letteste måde at gøre det på. 

Sæderne er lige store nok så man kan sidde to ved siden af hinanden. De tager ikke så 
meget plads op, således at der er fin plads på agterdækket. I det ene sæde har jeg - 
permanent - placeret min Honda generator ("nødstrøm"), således at den kan køre i 
"kistebænken", med udluftning i siden. 
Selve sædet er naturligvis med limede teakstave og fugemasse. 

Nu kan jeg sejle for sejl, og båden kan lægge sig under 45 grader, uden at jeg tumler rundt 
på agterdækket. 
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. Agterkøje 
 
Jeg har i sommeren 2007 lavet en agterkøje som vist: 
 

  
  
 
Den er lavet i en finerplade, og siderne er udfærdiget af en hylde købt i det lokale 
byggemarked.  
 
Dette giver en masse plads i agterkahytten, idet gulvpladsen bliver fri så det er let at 
komme til agtertoilettet, og desuden kan man også let komme til rummet under agterkøjen. 
 
En rigtig god pladsgivende løsning. 
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. Agterkahyt 
 
I 2007 foråret, lavede jeg om på agterkahytten, idet jeg ændrede dobbeltkøjen til en 
enkeltkøje, og monterede et fladskærmsfjernsyn. 
 
For at skaffe plads til dette TV, udnyttede jeg pladsen bag ryglænet i styrhuset. 
 

  
. 

  
Lysdiode-lys 
 
 
Tv er skiftet i 2014 til et nyt Tv der kører direkte på 12 volt (og kan vidse film fra DVD 
plader). Det er ikke det Tv der er vist på billedet, men sidder på samme måde.  
 
Ved Tv-et er der sat en kontakt på i venstre side i træet, denne kontakt tænder for 
antenneforstærkeren der sidder oppe i masan masten, denne forstærker giver også signal 
til radioen der sidder i styrhuset. 
 
Kontakten er der for at spare strøm når man ikke ser tv eller hører radio, - når man lægger 
for svaj og bare har solpanelerne kørende, er det med at spare på strømmen. 
 
Tv-et betjenes af en fjernbetjeningsenhed. 
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. Agterplatform 
 
 
En Nauticat 33 med popdæk har en meget høj hæk. Dette gør, at den er svær at bade fra, 
og sikkerhedsmæssigt ikke er optimal. 
 
Igen har jeg fået en lokal smed, som er god til det  
rustfrie, til at tildanne en sådan platform. 
 
Jeg har jeg ikke lavet en arbejdstegning som sådan, men en løs skitse. Smeden målte op 
direkte på skroget, idet han havde nogle store papstykker, som han klippede til. 
 
Det er vigtigt at platformen ikke bliver for stor og  
klodset. Man skal kunne holde ud at se på det, og i 
havnemanøvre må den ikke være i vejen. 
 
Vi blev på stedet enige om udformning af platformen. 
Stigerne, den faste, og den der kan vippes i vandet fra platformen, er tildannet ud fra den 
originale, der sad helt bag på båden (som de gør ab. fabrik). 
Når stigen er vippet op, ligger den "fladt" til båden agter. 
Stigen kan udløses fra vandet ved træk i en snor. 
 
For at lette udstigning/ombordstigning, fik jeg også smeden til at tildanne en "låge", 
således at man nemt kan komme op/i vandet. 
 
Ved platformen har jeg monteret en udendørs bruser, som er tilkoblet det varme/kolde 
vand via et blandingsbatteri. Dette er monteret ved rorkvadranten, således at der kun går 
én slange til bruseren. Batteriet er indstillet til den ønskede temperatur. - Meget behageligt 
når man er ude at bade. Og ganske velegnet til almindelig brusebad i det fri. 
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. Agtervinduer i ældre Nauticat 33.  

I de lidt ældre Nauticat 33 (de første med popdæk), var agter vinduerne lavet af plexiglas 
der var skruet i. I to af disse var der et oplukkelig ventiler, runde, der kun kunne åbnes på 
klem. 
Dette medførte at der kunne blive meget varmt i agter kahytten, uden mulighed for at lufte 
ordentligt ud. 

I min Nauticat fra 1979, var der disse "koøjer". I 1998 blev jeg træt af at disse ruder, og 
ville gerne have dem udskiftet med samme type som i de nyere Nauticat. Jeg henvendte 
mig til den bådebygger, hvor min båd er på land om vinteren (i en hal i Skærbæk), og bad 
ham komme med et bud på en løsning. Han fandt nogle ruder der passede fuldstændigt til 
"hullet" i skibet, se billederne. Jeg har desværre ikke gemt regningen så jeg kan komme 
med en pris på arbejdet, men hvis nogen ønsker denne løsning, så var det det firma som 
jeg kan anbefale. 

 

 

   
 



  Side 9 af 96 

 
. Akselgennemføring 
  
Nauticat 33, den langkølede udgave, er forsynet med en akselgennemføring med en 
gummimanchet og et bronzeleje som smøres af en fedtsprøjte. Et udmærket system som 
har vist sin holdbarhed i mange professionelle fartøjer. 
 
Men, der er en ulempe, der er ingen ekstra sikkerhed indbygget, hvis gummimanchetten 
svigter, så kan lænsepumpen ikke hamle op med det indtrængende vand. 
 
Dette kan der gøres noget ved; man kan montere, udvendigt, en ekstra beskyttelse. Man 
laver 3 skiver i en god gummikvalitet (ca.. 3 mm tykke, man kan i enhver ship-shop købe 
en gummikrave, som normalt benyttes til mastegennemføring. Desuden købes en 
plastring).  
Tildan et hul til akslen, og skære skiven op fra centrum og ud på alle tre. Skær plastringen 
over. 
 
Nu kan hele herligheden monteres uden at afmontere hverken aksel eller skrue på båden. 
 
Man krænger skiverne over akslen, kommer silikonelim på den og forskyder den 120 
grader i forhold til hinanden, sætter plastringen ind over til sidst, og skruer denne på 
skroget. 
 
Husk at bore huller i plastringen og i skroget til skruerne inden limning. 
 
En meget billig og god løsning, nu vil der kun komme meget lidt vand ind ved uheld, og 
dette kan pumpen sagtens klare. 
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I 2013 lavede jeg en yderligere sikkerhed: 
 

 
 
Som det kan ses af billedet er det et fleksibelt ”slangesystem” og et bøs (glasfiber) hvor 
det kan komme en smule vand ind. Så nu er der 3 sikkerhedssystemer i akselsystemet. 
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. Ankerbrønd  

Det havde længe ærgret mig, at ankerbrønden var så dyb - og spids, således at det var 
svært at holde orden i ankre og tov, og at det var besværligt at holde rummet rent. 

Men, nu har jeg lavet en ny dørk i brønden. Jeg tildannede en 22 mm. plywodplade. Lav 
en papmodel først. 

Husk at pladens kanter skal have samme form som båden, man skal kunne stå på dørken 
bagefter. 

Spartel det gamle afløbshul hul i skroget ud, mal med den rigtige skrogfarve og poler. Læg 
pladen ned i. Spartel ud med glasfiberspartelmasse i kanterne og hjørnerne. Læg 4 lag 
glasfiber/polyester over, og giv til sidst hele overfladen topcoat. Lav et hul ud igennem 
skroget nederste i det ene hjørne. Det må gerne være på 25 mm. 

Rummet er stadig rigeligt stort til formålet. 

En lille gevinst, man kan få af den nye ankerbrønd er, at det er muligt at lave et lille rum 
ude foran ved køjerne, se foto. (På dette foto kan man også ane oliebeholderen til 
bovpropellen. Denne beholder skal som minimum være 25 cm. over vandlinie, for at give 
et passende olieovertryk i propellens gearkasse). 
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. Bov-propel         

Det er ret let at montere en bovpropel i en Nauticat 33 af den ældre type (nok også i de 
nye). 
 
Jeg har sat en "Sidepower" 4 HK propel i min båd. 
 
Jeg monterede en dørk i rummet ude foran, hvor holdingtanken havde været. Dørken skal 
være ret lavt placeret, brug 22 mm. vandfast finer pålagt flere lag glasfiber/polyester 
afsluttende med topcoat. Dette gjorde jeg, idet det så er lettere at lave det efterfølgende.  
 
Det er lidt besværligt at skære hul i skroget, men hvis man bruger en god stiksav og en 
klinge der er beregnet til metal, så kan det lade sig gøre.  
Skroget er for øvrigt 25 mm tykt ude foran i DELTA, helt godt gået Siltala, det er jeg glad 
for. 
 
Hvis man er lidt ferm med glasfiber, og ikke er bange for at gå igang, så er det en smal 
sag at montere den selv. Jeg har i hvert fald gjort det. 
 
Det er meget vigtigt at man følger monteringsvejledningen, både den over det 
glasfibermæssige, og mindst lige så vigtigt, over det elektriske. 
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Hvis ikke det el-tekniske er i orden, kan det afstedkomme overbrænding af kabler med den 
store katastrofe som resultat. 
 
Man skal som minimum benytte 50 kvadratmillimeter forsyningskabel (hvis det ikke er over 
7 meter alt i alt, og hvis det er en 4 HK motor det drejer sig om), desuden skal der være en 
separet hovedafbryder, og en 350 amp. sikring. 
 
Men, når dette er sagt, så er det ikke så svært, det hele stod i hvert tilfælde i den 
vejledning, der fulgte med den bovpropel jeg købte. 
Som det kan ses, så har jeg installeret betjeningen af propellen uden for, idet det er her 
man har brug for den. 
 
Jeg har valgt "fingertouch" udgaven af panelet. Der findes en "joystick" udgave, men den 
mener jeg at man skal undgå. Hvis der kommer tov omkring denne, så kan propellen 
starte, uden man ønsker det. 
  
Der er sat en hovedafbryder ved den indvendige styrepult, til højre for den, nede ved 
dørken. Sluk ALTID for denne når man er i land eller er kommet ud af havnehullet. Dette af 
sikkerhedshensyn. Den afbryder også for ankerspillet. 
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. Montering af ankerspil  

I en Nauticat 33 er det muligt at installere et elektrisk ankerspil. 

I ankerrummet er der plads til at montere f.eks.: Lofrans model Dorado 700watt. Dette spil 
fylder meget lidt, idet motoren er monteret lodret under kædehjulet. 

Man kan naturligvis også montere et spil, hvor det hele sidder "over dæk", men så vil det 
fylde noget mere. 

Jeg savede et hul i dækket til motoren og et til kæden efter den medfølgende skabelon, 
der også viser, hvor man skal bore hullerne til de tre bolte, som holder ankerspillet på 
plads. Det hele kan være ude i ankerrummet, og der kommer således ingen montering ind 
i forkøjen. 

For ikke at beskadige spillet ved overbelastning, skal man montere en automatsikring, som 
passer til spillets dimensioner, og ligeledes skal man selvfølgelig benytte de rigtige 
kabeldimensioner. Dette fremgår klart af monterings-vejledningen. 

   

  

De to kontakter til op og nedrulning af ankeret, har jeg sat ude til højre, idet de så er af 
vejen, og er lette at betjene samtidig med at man kan holde øje med ankeret. 

Da jeg har monteret en bovpropel, så er det let at forbinde spillet elektrisk, idet kablerne til 
bovpropel motoren er ført frem under køjerne i forkahytten. 
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Spillet kan løfte 600 kg maksimalt, og kontinuerligt 200 kg, så det er stort nok. 

For ikke at belaste ankerspillets gear, når jeg ligger for svaj, så har jeg monteret en ekstra 
tov med en karabinhage. Når ankeret er rullet ud (jeg har 30 meter kæde), så gør jeg tovet 
fast i kæden og lader den aflaste, aflastningen er nu helt nede i dækshøjde, hvad der 
kraftmæssigt er bedst. Kæden forbliver naturligvis på kædehjulet, men dette er nu slapt. 
På billedet aflaster den ikke, idet ankeret ikke er rullet ud. 

Der er sat en hovedafbryder ved den indvendige styrepult, til højre for den, nede ved 
dørken. Sluk ALTID for denne når man er i land eller er kommet ud af havnehullet. Dette af 
sikkerhedshensyn. Den afbryder også for bovpropellen. 

Automatsikringen sidder således at man kan komme til den ude i ankerrummet. 
Relæstyringen sidder inde i forkahytten, på skottet bag en finerplade. 

Ankerspillet oversprøjtes med silekonespray et par gange om året, sidste gang om 
efteråret. 
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 . Bovspryd 
 
En NC33 uden bovspryd sejler ikke så godt for sejl, da sejlcentret er for langt agter. D.v.s. 
at båden vil gå op i vinden for kryds, og at den i det hele taget ikke kan krydse ret godt, da 
genuaen ikke vil trække effektivt.  

Men, der er to muligheder for at få et bovspryd. Man kan købe et færdigt fra Siltala yacht 
(gennem importøren), eller lave det selv. Det sidste er langt det billigste. 
Værftets løsning går ud på at hæve søgelænderet, som på de nyere både, det er en dyr 
løsning. Jeg spurgte på denne til min forrige NC33, det var for 30 år siden, og dengang 
kostede det 17.000,00 kr. 

Jeg besluttede dengang at lave en selv, sådan at forstå at jeg lavede en træmodel, 
hvorefter en smed lavede det rustfrie arbejde. Samme model har jeg brugt til min 
nuværende NC33. Jeg har bibeholdt søgelænderet, idet jeg mener at det klæder båden 
bedst. - båden ser ikke så høj ud som den løsning værftet benytter. 
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. Diesel tankventiler 
 
I mange NC 33 (og måske også i andre), er hanerne til dieseltankene anbragt i 
motorrummet. For at komme til disse er det nødvendigt at lukke dørken op i styrhuset, for 
at åbne eller lukke til tankene. Da det kan være hensigtsmæssigt at kunne lukke for en af 
tankene, og så kun lade motoren tage olie fra den anden, så er det nødvendigt at man ret 
nemt skal kunne komme til disse haner.  

Hvis man sejler længe for sejl på den ene halse, eller at der er et ulige antal liter i tankene, 
så er det en fordel at kunne bestemme fra hvilken tank motoren skal tage fra. 

Man skal jo tænke på at tankene ligger ude til borde, og dermed betyder meget for bådens 
balance (der kan jo være 300 liter diesel, som svarer til ca. 300 Kg!) 

Hvis man flytter hanerne til det lille rum under trappen ned til agter kahytten, så er det let 
at komme til disse, også samtidig med at motoren går. 

Det er let og koster kun en meter brændstofslange og nogle spændebånd. 

Man skærer blot kobberrørene til hanerne over med en lille rørskærer (det er ikke til at 
komme til med en nedstryger). Borer huller i skottet, og monterer hanerne i rummet efter at 
de er forbundet med slangerne. Jeg har blot sat det hele fast med tre plastclips (til el 
ledninger). 
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. Dieselpest - og hvad man kan gøre for at undgå at få det.  
  

Dieselpest er noget der kan forekomme hvis der står vand i bunden af dieseltanken. 
Fænomenet opstår ved en biologisk process, således at forstå at en speciel type 
microrganismer kan komme ned i vandet, og herefter leve af dieselolien og dermed 
formere sig, og forårsage en slags "grød" der kan tilstoppe dieselfiltre og ødelægge 
brændstofpumpen. Desuden kan vand forårsage gennemtæring af dieseltankene. 

Der findes midler mod dette, disse midler virker som gift mod disse mikrober, men de 
fjerner ikke vandet. 
 
Man skal derfor undgå at der kommer vand i tankene, såsom ikke at tanke i øsende 
regnvejr, ikke at tanke dieselolie fra tankanlæg som ikke benyttes ”dagligt”, og ikke at 
hælde gammel dieselolie, som man har haft stående i årevis i gamle tønder, i tankene. 
Men, ud over dette, kan man rent faktisk gøre noget, som forebygger vand i dieselolien, og 
som fjerner det vand der eventuelt kommer ind, enten ved tankningen, eller ved 
kondensation. 
Jeg har i årevis tilsat karburatorsprit til dieselolien. 1 liter pr 50 liter diesel (herved 2% sprit) 

Hvad skulle det så kunne gøre? 

Som det er bekendt, så er alkohol udmærket til at opløse vand. Karburatorsprit er en 
alkohol (propylalkohol), og er dermed god til at opløse vand. Alkohol er letopløseligt i 
diesel, og dermed er vand så opløst i brændstoffet, og vil deltage i forbrændingen (vand 
forbrænder selvfølgelig ikke, men kommer ud som damp, sammen med den øvrige 
vanddamp og CO2 fra forbrændingen). 

Jeg har undersøgt rigtigheden af dette hos: Risø´s Biosystems Department og fået deres 
forklaring og ”blåstempling” af proceduren: 

”Jeg synes, det lyder som en fornuftig forklaring, at bioethanol (eller karburatorsprit, som 
er propylalkohol) opløses i vandfraktionen og samtidig forhindrer mikrobiel vækst. 
Sidstnævnte skyldes, som du selv skriver, at alkoholer er opløselige i både vand og 
benzin/diesel. Førstnævnte betyder, at mikrobiel aktivitet hæmmes, men endnu vigtigere 
at en del af vandet efterhånden bliver opløst i dieselolien og forsvinder under 
forbræningsprocessen (som vanddamp).Jeg synes, at du skal bruge dine egne "forsøg" 
som vejledende for hvordan man kan undgå dieselpest og anbefale metoden til dine 
sejlvenner - bioethanol (ethylalkohol) vil have samme effekt som din karburatorsprit.” 

Da nogle vil spørge om motoren tager skade af dette, kan jeg henvise til talrige forsøg 
med tilsætning af alkohol til diesel for at blive mere uafhængig af fossile brændstoffer. I 
andre lande kan man køre på ”E-diesel” som indeholder 10% ethanol (alkohol). Bl.a. 
Brasilien er langt fremme med dette. Herhjemme forsker Elsam med bioethanol, idet EU 
lægger op til at ethanol skal tilsættes benzin og diesel for at begrænse CO2 udslippet. 

Ethanol, som alle øvrige alkoholer, er et produkt fra planteverdenen, og dermed CO2 
neutralt. 



  Side 19 af 96 

Jeg har ikke oplevet ulemper ved proceduren, tværtimod, så skifter jeg kun 
brændstoffilteret hvert andet år, og det er ikke fordi der er problemer, men blot 
rutineudskiftning. 

Ligeledes har jeg aldrig vand i skueglasset ved det første filter, og jeg fylder heller ikke 
tankene helt op inden vinter (dette er stadig anbefalelsesværdigt, men jeg gør det ikke). 

Hvis man først har fået dieselpest, så kan man kontakte: www.marinaja.dk  Dette firma 
kan bortskaffe dieselpest 

 
 

http://www.marinaja.dk/
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. Ekstra varme fra oliefyr  

Udstødningen fra mit Ardic varmeapparat var meget varm, så varm at den kunne 
ødelægge fendere (jeg har ”bøffet” 2) eller smelte tovværk. Det havde længe irriteret mig, 
at jeg ikke fik udbytte af denne spildvarme. Jeg målte temperaturen til 270 grader!! 

Jeg benytter udstødsvarmen, denne sendes igennem et firkantet rør, og så ud igennem 
siden i båden. 

 

Den gamle udstødningsslange er ikke mere nødvendig, idet man blot forbinder udgangen 
af radiatoren (den øverste studs) til skroggennemføringen med et fleksibelt rustfrit rør, et 
der er beregnet til dette (kan udtages af det gamle system). 

 
Varmeapparatet flyttet ned i motorrummet 
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Fra fyr til radiator benyttes samme rustfrie rør, dog omviklet med asbestsnor (ikke lovligt 
mere, men der er alternativer).              

Jeg har testet det. Overfladetemperaturen er 110 grader over hele varmefladen. 
Udstødsgassen er nu nede på 140 grader. 

De 110 grader kunne synes voldsomt, men man brænder sig ikke ved berøring. 

Radiatoren giver ikke mere støj, idet det er en ”lyddæmper”, da glasulden dæmper 
forbrændingslyden. 

Radiatoren giver en fin varme, og det er jo ”gratisvarme” uden ekstra forbrug, hverken af 
diesel eller strøm. Den kan varme hele styrehuset op, også i koldt vejr, og med lukket 
varmluftsventil (den der normalt sørger for varmen). 
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. Forkøje 
 
Der kan laves en anden løsning af forkøjearrangementet i en NC33, den udgave med 
popdæk (glasfiberoverbygning), idet denne udgave har lidt højere til ruffet. 
 
Som det kan ses, kan man hæve den bagbords køje lidt, dette giver mere plads til gods, 
og det friholder dørket, således at det ikke er nødvendigt at montere pladen mellem 
køjerne. 
 
Nu kan man ligge uforstyrret i hver sin køje, og kan nemt komme ud. Man forstyrrer heller 
ikke hinanden. 
 
Bunden er lavet i vandfast finer, siden er en ”hylde” købt i det lokale byggemarked, og så 
savet ud. 
 

 
 
Så nu er der plads til vores foldecykler, en under køjen (kan anes) og en i rummet under 
den styrbords køje.
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. Fortøjningsklamper.  

Hvis man har de traditionelle opretstående fortøjringspullerter i fordækket, så har man 
garanteret slået anklerne mange gange, og man har haft genuaskødet viklet ind i disse 
under en stagvending. 

Jeg har haft disse på begge mine NC33, men blev efterhånden ret så irriteret over dem, at 
jeg besluttede at få dem fjernet på min nuværende. 

Det følgende er gjort på værft, da jeg gerne ville have en meget fin overflade på det 
færdige resultat. 

De gamle pullerter blev savet af, og nyt teakdæk lagt over, hvor de stod. 

Der blev lavet en rustfri stålplade, med forborede huller med gevind til de nye klamper. 
Pladen blev "glasset" ind i scandækket med mange lag glasfiber/polyester. 

Der afsluttedes med topcoat/gelcoat i den rigtige farve, og efterfølgende poleret. 

Det er unødvendigt at sige, at der ikke går nogle bolte igennem skroget, og at klamperne 
kan afmonteres og skrues på igen, hvis det skulle blive nødvendigt. 

Nu er klamperne helt af vejen, således at dækket er "rent". 

Jeg synes selv, at det er blevet et flot resultat, og det er utroligt, at glasfiberspecialisten 
har kunnet ramme farven så godt. 

    

Det hele blev lavet på et værft.
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. Hejsebeslag til master 
 
Når man skal sætte, eller nedtage, mast, kan det være lidt bøvlet at få fastgjort et tov, som 
mastekranen kan gøres fast i.  

For at lette dette arbejde, har jeg lavet et enkelt beslag, som er tilpasset til mastens hulkel. 
Som det fremgår af fotografiet, består beslaget af to slæder der er i løs forbindelse 
(fastgjort med sjækler) til en stålplade (5 mm tyk). Stålpladen har jeg savet ud, således at 
mastekranens krog frit kan hænge i et øje. På billedet er det øverste af masten til venstre. 
Til hulkelbeslaget har jeg benyttet et hængsel til en dør (jernbeslag), idet dette passede til 
masten på min NC33. Hvis man vil konstruere et sådant beslag, skal man selvfølgelig 
finde et beslag som passer til ens egen mast. Ved tunge master sætter man blot flere 
beslag i hulkelen, og dermed en længere stålplade. 

   

For oven og forneden har jeg ligeledes boret huller til montering af to sjækler, en til at 
fastgørelse af et tov, og en til at kunne hejse beslaget op med ved brug af faldet til sejlet. 

Når man skal afmontere en mast, sættes beslaget blot i hulkelen på masten. Krankrogen 
sættes i, og man kan hejse beslaget op med denne, eller man kan benytte faldet. Når 
beslaget er over mastens tyngdepunkt, fastgøres tovet blot til masteroden (typisk 
spillene/klamperne), og man kan nu afmontere masten, og den vil hænge fint i 
mastekranen. Ved montering, foretages proceduren blot i modsat rækkefølge. 

Man slipper på denne måde for at benytte stige, klatre op i masten, eller andet for at få 
tovet højt nok op. Især er dette problematisk med sallingen ved stormasten. 
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De viste billeder er fra mesanen på min NC33, men stormasten bliver naturligvis sat på 
samme måde. Jeg har benyttet dette beslag i 20 år, og har sluppet for megen bøvl. 

Beslaget ligger under den bageste bagbords køje, når det ikke er i brug. 
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. Holdingtank 
 
Installation af holdingtank 
 
I min båd havde jeg en holdingtank af rustfrit stål på 40 liters indhold. 
 
Denne tank var for så vidt god nok. Men, udpumpningsstutsen var konstrueret således, at 
udpumpningen skulle foretages nederst udvendigt, idet der ikke var monteret et rør, der 
inde i tanken gik ned til bunden af denne. 
 
Da jeg i sin tid valgte en impellerpumpe til tømning ude i de fri, skulle denne pumpe 
placeres nede ved stutsen, da denne type pumpe ikke kan suge, men skal have vand inde 
i impellerhuset for at virke. 
Denne konstruktion medfører, at hvis der bliver problemer med pumpen, så har man et 
stort problem med tankindholdet. Man kan ikke blot afmontere pumpen uden at få 
indholdet i tanken ud i bunden af båden. 
 
Jeg var ude for to hændelser, der gav mig denne oplevelse. Den ene var at pumpen holdt 
op med at fungere. Den var ikke utæt, men impelleren kørte ikke rundt når motoren kørte. 
Det var noget rod, så jeg måtte afmontere pumpen. Jeg tømte beholderen så godt jeg 
kunne med en manuel løs pumpe, og derefter kunne jeg så afmontere el-pumpen for at se 
hvad problemet var. 
At konstruere en merkuratorpumpe, hvor akslen kan blive tæret af det, den er beregnet til 
at pumpe, er fuldstændig utroligt. Pumpen havde kun været i brug i 3 år! 
 
Jeg monterede en ny impellerpumpe af andet – også anerkendt fabrikat. Den fungerede i 
4 år, hvorefter den så blev meget utæt i pakningen. Plasthuset havde ganske enkelt 
ændret form, så det ikke kunne være tæt mere. Det var en værre fejl end den forrige, idet 
jeg først opdagede problemet ved lugten i båden. 
 
Efter denne omgang besluttede jeg, at jeg ville lave en helt anden løsning. Jeg ville selv 
konstruere min holdingtank. Jeg ville lave den af glasfiber, montere ”sugestutse” til 
tømning, og købe en membrampumpe. Membranpumper er selvansugende, og der sker 
intet ved at de kører tør. Pumpen virker på den måde, at der er en stor membran, som kan 
lave undertryk, og dermed suge for bagefter at lave tryk. Der er to ”hjerteklapper”, som 
åbner og lukker. 
 
Jeg afmonterede den gamle løsning, rengjorde rummet hvor den havde siddet, og 
udluftede hele båden. Et lidt kedeligt arbejde. Heldigvis var det sidst på sæsonen at fejlen 
opstod, så jeg havde hele vinteren inde i hallen, hvor båden står, til at klare problemet. 
 
Som det fremgår af billedet, har jeg installeret en bovpropel i båden. Mellem bovpropellen 
og det forreste skot vil jeg lave tanken. Jeg vil benytte skrogets sider som tankens sider. 
Jeg har hermed kun at lave forplade (op mod bovpropellen) og siden mod skottet, og så 
selvfølgelig toppen af tanken.  
Det er lettest at lave glasfiber tankens sider hver for sig, og så ”svejse” dem sammen på 
stedet. 
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Jeg lavede nogle papskabeloner af siderne, idet det er næsten umuligt at måle op, da der 
ingen rette vinkler er i en båd. Med disse skabeloner er det ret let at lave pladerne i 
glasfiber polyester. 
Men, da jeg godt ville have en helt lugtfri tank, købte jeg nogle 3 mm acrylplader i det 
lokale byggemarked. Disse plader savede jeg ud i facon med pappladerne. Jeg gav 
pladerne udvendigt tre lag glasfiber (vævet glasdug, det giver den bedste – pæneste – 
plade). Acryl og polyester binder rigtigt godt sammen, det kan ikke skilles ad bagefter, 
heller ikke med værktøj. Men husk, det skal være acryl, ikke plexiglas. Man skal heller ikke 
under hærdningen varme pladerne, da acryl og polyester har forskellig 
varmeudvidelseskoefficient (kan dermed slå sig lidt). Så lav pladerne i et rum, der har den 
fornødne temperatur, uden at sætte en varmluftsblæser til at blæse hen over polyesteren. 
Det betyder intet, når pladerne er lavet, da tanken og omgivelserne vil have den samme 
temperatur. 
 
Pladen ud mod skottet kan nu limes op mod dette. Når limen er hærdet, tætnes pladen ud 
mod skroget med polyester spartel. Spartelmasse kan købe færdig med iblandet glasfiber. 
Den forreste side ”glasses” også fast til skroget, se billede. 
 
Når dette er gjort, kan man give hele den indvendige tank gelcoat. Dette for at lette 
rengøring senere, hvis det skulle blive nødvendigt. 
 

  
    Papform    Den ene side isat 
 
Toppen af tanken glasses også på. Men det sker udefra. Her har jeg også brugt 
glasfibermåtter (strimler), for at få en robust samling. Den udvendige tank har jeg herefter 
også givet hvid gelcoat. 
 

   
Rørene for slangerne til pumpen og til tømning af tanken fra land, har jeg også lavet af 
glasfiber/polyester. Jeg har købt nogle plastrør i et byggemarked, det er de grå rør, som 
benyttes i huse til afløb o.a. Disse rør er udmærkede som indvendig form. Men, da 
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polyester ikke kan binde til dette plastmateriale, har jeg filet nogle mærker i røret, således 
at det ikke slipper polyesteren, og ”falder ned i tanken”.  
Jeg har derefter viklet glasfibermåtte rundt om røret, derefter penslet polyester på. Efter 
hærdning har jeg givet det et lag mere. Røret kan nu saves i den ønskede længde, og 
man kan lave en 90 graders ”bøjning” – man saver det blot ud i 45 grader, vender den ene 
ende, og ”glasser” det fast. På denne måde får man helt tætte og glatte indvendige rør. 
 

   
 
Derefter er der blot at bore diverse huller i tanken. Monter en  slangestuds til påfyldning 
(fra toilettet), og udluftning. Derefter de to rør som slutter10 millimeter over tankbunden. 
Da de er af glasfiber, er det let at montere dem, idet de blot ”glasses” fast i tanken med 
spartelmassen, som også blev brugt til samling af tanken. Jeg har også monteret et 
rensedæksel, og en tankmåler.  
 
Hele tanken ”males” med gelcoat udvendig, således at den bliver let at holde ren. 
 
Ved montering af slanger, er det vigtigt, at man benytter godkendte typer, som er lugtfrie. 
Og det er også vigtigt, at man benytter den rigtige type skroggennemføring. (Husk: bronze 
ventil og fittings). En dæksgennemføring uden kæde til låget, idet pumpen i land har en 
slangestuts med konisk gummi, der skal slutte tæt, når den suger tanken tom. Man køber 
en beregnet til formålet. 
 
Man kan selvfølgelig købe færdige tanke, hvor der også er sugerør, således at man kan 
montere samme pumpe som den, jeg har benyttet. Men, man får ikke den maksimale 
udnyttelse af pladsen, som hvis man konstruerer tanken selv. Den nye tank er på 70 liter. 
 
Lidt generelle betragtninger: 
 
Ifølge ISO 8099 skal der være nogle regler der skal overholdes. Hvis tanken er under 400 
liters indhold, hvilket er det normale i fritidsbåde, er der følgende regler som købte tanke 
skal overholde: 
 
Der må ikke kun være én væg som adskillelse af friskvand og spildevand. 
Der skal være en inspektionsluge, hvis tanken er større end 40 liter. 
Der skal være mulighed for at man kan holde øje med om tanken er ved at være fuld. 
Tilslutninger skal være beregnet til ”toilet” brug, dette gælder også slanger og pumper. 
Tanken skal kunne klare overtryk (20 kPa) i 5 minutter, og undertryk (20 kPa). Begge uden 
blivende deformering. (101.3 kPa = 1 atmosfæretryk, altså 20 kPa svarer til ca. 20%  
overtryk / undertryk) 
Hvis tanken er under vandlinien, skal der være en ”antihævert” ventil i udløbbsslangen. 
Tankene skal være forsynet med et ISO 8099 sertifikat. 
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De færdige holdingtanke, man kan købe, fås i forskellige materialer, lige fra plast, rustfrit 
stål til tanke lavet af gummi. Det er meget vigtigt, at man kun vælger holdingtank, og ikke 
vandtank. En vandtank er IKKE tæt for lugte, og de er heller ikke fuldstændig lugttætte i 
inspektionslugen.  
 
Det er meget vigtigt, at man husker at lave en udluftning, og at den ikke må kunne stoppes 
af vand. Altså må udlufteslangen ikke have ”lunker” men skal gå den lige vej op, således 
at den altid er tør. 
 
For en del år siden var der en båd i Kolding Marina, som havde en holdingtank af gummi, 
og udluftningen var stoppet. En sommerdag med meget varmt vejr, revnede beholderen 
på grund af overtryk i tanken (gæring)! Det skete i løbet af ugen, og blev opdaget nogle 
dage senere. De kom ikke ud at sejle den sommerferie! 
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. Håndpumpe til dieselolie. 

Når man skal udskifte brændstoffiltre, skal man pumpe diesel op i filtrene. Dette kan gøres 
via motorens brændstofpumpe, idet der er en fingerbetjent pal til dette. Men på de fleste 
motorer (især Ford) sidder denne pumpe meget langt nede, og den er stram, så der skal 
en god tommelfinger til at ”holde” til dette. 
Man kan også komme ud for at det kan være nødvendigt at udlufte brændstofsystemet, og 
så har man samme problem.  

For at komme over dette problem, har jeg sat en håndpumpe ind i forsyningen fra tanken 
og til stophanerne. Denne pumpe er en, der normalt bliver brugt til påhængsmotorer. 
Pumpen købes i ”løs vægt” og koster 50 kr.  

Som det kan ses af billedet, har jeg gjort det på min NC33, og det virker perfekt. Nu er det 
til at komme til at pumpe, og håndpumpen tager en del diesel pr. pumpning, således at det 
er let at udlufte/fylde brændstoffiltrene. 
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. Instrumentbelysning 
 
Instrumentbelysningen i en Nauticat 33 af lidt ældre dato giver en dårlig belysning af 
instrumenterne ved nattetide. Desuden er der et temmeligt stort forbrug.  

Hvert instrument har en 2W pære. Der er 9 instrumenter. Dette giver 18Watt bare til dette. 
Desuden sidder der under panelet med kontakterne, 3 stk. 5Watts pære. Så alt i alt giver 
dette 33 watt, og altså næsten 3 Amp ved 12 Volt. 

Jeg har udtaget samtlige pære, og i stedet lavet en direkte belysning med lysdioder. 
Lysdioderne til instrumenterne, har jeg sat i en træliste foran disse, dioderne lyser således 
direkte på instrumenterne. Jeg har valgt gule stærkt lysende dioder, det giver et meget fint 
lys, - ikke for stærkt. 

Dioderne tilpasses i serie (dem jeg har valgt skal have 20 milli Amp), så man kan godt 
sætte nogle i serie inden man monterer en seriemodstand.).  

Til belysning af kontaktpanelet, har jeg købt et "stoplys" til biler, (kan købes i enhver 
autotilbehørs forretning) og monteret dette i en ramme af teak, se foto. Dette lys er rødt, 
og giver et fint lys til kontakterne, således at man ikke bliver natteblind. Dette lysdiodearray 
har jeg valgt at kunne justere i lysstyrken ved hjælp af en drejemodstand, se knappen ved 
siden af på billedet. 

Alt i alt bruger hele arrangementet små10 Watt, og altså under 1 Amp. Det medfører at jeg 
altid kan have det tændt om natten, også for når man ligger for svaj. Man kan så altid finde 
kontakterne, og altid følge med i spændingen på voltmetret. 

En anden lille ting der har irriteret mig, er at voltmetret er udkoblet når motoren ikke går. 
Jeg har flyttet dette (elektrisk) således at der altid er spænding på dette, lige så snart at 
hovedkontakten er aktiveret. Instrumentets egent forbrug er få milli Amp (og dermed få 
milli Watt), og altså af akademisk interesse. 

 

   

Alt øvrigt lys i båden er LED - strømbesparende, ingen halogenpærere (brandfare)!! 
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. Konsol - Styring udvendig 

Sidepladerne på styrepulten og siderne til skydedørene i en NC33 (og sikkert også på 
andre) kan være svære at vedligeholde på de lidt ældre både, ide konsollen og 
sidepladerne er lavet af vandfast maghonifiner. Mahognifineren er lakeret. Man kan 
selvfølgelig rense disse helt af hver 10 år og starte fra bunden. Men, det er meget 
besværligt, da det er svært at komme til, især styrepultens sidebeklædning. 

 
Konsol med Glasfiberplader 

Jeg har gjort noget radikalt, idet jeg en gang for alle har løst problemet, ved at beklæde 
siderne med glasfiberplader. 

Pladerne levede jeg selv, ca 4 mm tykke, bagefter savede jeg dem ud så de passede, 
malede dem derefter. Man køber blot den farve man ønsker på straydåse. Pladerne limes 
på med vandbestandigt lim, efter at træet er slebet rent for løs lak.  

Brug ikke ekspanderende lim (polyurethan lim), idet det kan være svært at holde pladerne 
på plads medens limen ekspandere. Eventuelle borehuller til ledningsstik o.a. kan med 
fordel bores når pladen er sat på, idet der så er mindre risiko for at pladen revner. 

            

            
Sideplader ved dør, læg mærke til røret til dræn. 
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En lille ting, som kan anbefales, når man er i gang med pladerne ved dørene, er at isætte 
et lille rør til afløbet nederst. I de NC33 jeg har set, er dette afløb blot boret igennem træet, 
hvorefter dette rådner efter nogle år. Hvis man bore hullet op, og isætter et rør (kobberrør) 
med silikone, så opnår man at beskytte træet. Se billedet. 

Systemet lavede i vinteren 2004, og det har givet et helt andet indtryk af styrepulten og 
dørene. 
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. Koøje- vanddryp. 
 
Lidt ældre koøjer er a typen, hvor det runde glas består af to lag, der kan drejes om en 
vandret aksel, således at det kan åbnes.  
Disse koøjer har den ulempe, at der kan komme regnvand ind, når de er åbne, og for så 
vidt også når de er lukkede, idet den ”hermetiske” lukning foregår ved at spænde de to 
glas mod hinanden, hvorefter det inderste bliver lidt større og lukker. Denne lukning er ikke 
vandtæt. 
 
Da der kan komme vand ind, vil dette vand dryppe ind i båden og vil kunne forårsage 
fugtskader. 
Man kan naturligvis skifte koøjet til en anden type, som ikke har denne ulempe, men i mit 
tilfælde skulle jeg så skifte glasset i vinduet hvor koøjet er monteret, og det ville blive lidt 
bekosteligt. 
Jeg lavede derfor en ”vandspærre” af et stykke akryl, som jeg savede ud, og efterfølgende 
sleb i facon til koøjet. 
Jeg har yderligere, for at få et pænt resultat, limet isoleringen fra et stykke ledning på 
kanten af acrylpladen, som det fremgår af fotoet. Jeg har blot skåret isoleringen af en 
ledning, derefter spaltet den op i hele dens længde (har udtaget kobberledningen), og 
derefter limet den på pladen. Man kan naturligvis blot rejfe kanten og laden den stå uden 
denne plastkant. 
 

  
 
Herefter linede jeg stykket på koøjet med sekund lim (cyanoacrylat lim). Med denne 
løsning har jeg nu et koøje, som jeg kan lade stå åbent i regnvejr, hvilket er en god 
løsning, idet det sidder i det ene toilet i min båd. 
 
Materiale omkostningerne er minimale, hvis man har en stump acryl i forvejen, hvis man 
skal købe en hel plade for de få kvadrat centimeter der skal bruges, er det selvfølgelig en 
lidt dyrere løsning. 
Acryl plader kan købes i byggemarkederne. 
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. Køl-ændring. 

En Nauticat 33 fås i to udgaver, en langkølet og en med dyb køl. 

Den langkølede udgave har både fordele og ulemper. 

Fordelen er at den ikke stikker så dybt (1.30 cm.) og at konstruktionen er utrolig stabil, idet 
kølen er en "integreret" del af skroget, og dermed meget robust mod grundstødning o.lign. 

Ulemperne er at båden lægger sig for hurtigt for vinden. Dette medfører forøget afdrift og 
nedsat hastighed. Desuden er den lidt "levende" at bevæge sig rundt på i havn, idet den 
krænger lidt for meget, når man går rundt på ringdækket. 

Min Nauticat 33 er af den langkølede udgave. 

   

For at kompensere for disse forhold, har jeg forøget kølvægten med 200 kg. Dette har jeg 
gjort ved at forøge kølens dybde med 8 cm, idet jeg har støbt en ekstra køl, som jeg så har 
støbt fast på den bestående. På den måde kommer de ekstra 200 kg så dybt som muligt. 
Dermed er den forøgede vægt placeret det helt rigtige sted. 
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Formen lavede jeg af finer, som jeg samlede, som det fremgår af billedet. 
Det vandrette stykke på bådens køl er ca. 250 cm lang, og bredden er 18,5 cm. Som det 
skråner køludbygningen op således at det passer med kølens forreste del. Agter er det 
ikke kritisk, så det lavede jeg så det så bedst ud. 

  

 

Som ballast til den nye køludbygning, brugte jeg blylodder, idet jeg henvendte mig til et 
værksted, som monterer dæk til biler, og spurgte om de havde gamle 
afbalanceringsklodser. Det havde de, og de ville gerne sælge mig 200 kg. for 200,00 kr. - 
en helt fin handel for mig. Men, hvis man vil købe i dag, skal nok være hurtig, idet der er 
kommet erstatning for bly. Det er blevet forbudt til afbalancering af hjul, af miljøhensyn. 

Så var der blot at lave fiber/polyester arbejdet. Dette gjorde jeg hjemme i carporten her i 
det tidlige forår (ca. 15 år siden). Jeg lagde 5 lag glasfiber/polyester i bunden og siderne. 
Da dette var hærdet, hældte jeg polyester med hærder i, hvorefter jeg fyldte formen med 
blyklodserne (dette udførte jeg af flere gange, for ikke at blande for meget polyester, og for 
dermed ikke at få for stor temperaturstigning under hærdningen, som ville kunne 
afstedkomme revnedannelse/svagheder).  

Jeg sørgede til sidst for at overfladen var plan, idet den skulle passe til kølens flade på 
båden. 

Jeg brugte en presenning og en varmluftsblæser til hærdeprocessen. 

Da kølen var færdig, malede jeg den med epoxy (undtagen hvor kølen skal samles med 
båden), og derefter med bundmaling op til ca. 2 cm fra der, hvor den skulle fastgøres. 

Da båden skulle i vandet, kunne jeg sætte kølen på samtidig. Jeg fik vognmanden til at 
løfte båden op af stativet, derefter fik jeg slebet det vandrette af kølen rent for bundmaling. 
Fik placeret den nye køl-del på stativet (med nogle lister spændt fast som styring) således 
at kølen ville komme på plads.  

Prøvede om det passede, hvorefter båden blev løftet 20 cm over kølen.  

Herefter var det blot at blande nok af polyester spartelmasse (den type der indeholder 
glasfiber). Dette kræver hjælpere, idet man maksimalt har 10 minutter til at få det blandet 
og placere en "pølse" midt på den nye køl, over hele de 250 cm. 
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Når så båden bliver sænket ned, fordeler polyesteren sig fint, således at det overskydende 
kan spartles, så der ingen revne er. 

Tilbage er blot at overmale samlingen med hurtighærdende epoxy, derefter bundmale den, 
og så kan båden søsættes. 

Medens den hærdede, blev der søsat to andre både, og tre timer efter starten af 
processen, kom min båd i vandet. 

Nogle vil måske indvende, at sammenføjningen ikke kan holde, men et lille regnestykke 
fortæller noget andet: 

Antal kvadratcentimer der er i "kontakt" med hinanden: 
250 gange 18,5 er lig med 3750 kvadratcentimeter. 
Da kølen vejer 200 kg, så skal hver kvadratcentimeter blot holde 0,053 kg. 
Hvis den blev samlet med tyggegummi, så ville det næsten også kunne holde! 

Det har giver en mærkbart bedre båd, den er mere stiv at gå på, bærer sejlene bedre, og 
er dermed bedre til kryds. 

Jeg har sejlet denne sæson med "udbygningen" (2006), og er fuldt tilfreds. 
Det kunne være at man ved andre typer motorsejlere også kunne lave noget lignende, 
hvis de har samme problem. 

Kølen blev monteret på værft, medarbejderne hjalp med arbejdet. 

Alt i alt en god forbedring, som totalt har kostet ca.: 4.000,00 kr. 
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. Køleskab 
 
I en del ældre Nauticat 33 (og andre), er der installeret et Junkers køleskab. Dette 
køleskab, er som de fleste køleskabe, forsynet med en kompressor og en fordamper på 
samme måde som de køleskabe, vi har i vores huse. 
  
Virkemåden er, at man benytter den effekt, at fordampning af en væske kræver energi, 
denne energi tages ud af omgivelserne og afstedkommer derved et temperaturfald. 
  
Inde i fordamperen, som er en hul kasse, i nyere køleskabe er det hele bagvæggen, sker 
fordampningen af en flygtig væske. Dampene bliver derefter suget tilbage til 
kompressoren, som komprimerer dampene til væske igen. Under komprimeringen sker der 
en temperaturstigning (som modvarer temperaturfaldet i fordamperen plus yderligere tab 
under selve processen). For at køle væsken ned, er kompressoren forsynet med et 
køleelement, normalt monteret bag på køleskabet. Varmen transporteres bort ved 
almindelig konvektion, eller i små skabe ved hjælp af en elblæser. 
Altså: der bliver koldt inde i skabet, og varmt bag på dette.  
  
Det er en gammel teknik, og meget driftssikker. 
  
Men, hvis man installerer et sådant skab i en båd, så har man et problem med at slippe af 
med varme. I Nauticat 33´-eren er det forsøgt gjort med at lave ”gæller” i pantrybordet, se 
billede. Dette afstedkommer at der kan forsvinde mange krummer/vand fra opvask o.s.v. 
ned til kompressoren. Desuden er det ikke nogen hensigtsmæssig køling. Altså en dårlig 
løsning. 
  

            
Der er fremkommet nye køleskabssystemer, hvor fordamperen og kompressoren kan 
monteres i en vis afstand fra hinanden. Dette medfører at man kan købe et køleskab som 
”samlesæt”, og således sætte kompressoren et hensigtsmæssigt sted. Nu er det 
selvfølgelig ikke det hele man kan købe på den måde, man mangler selve skabet.  
  
Nogle køleskabe af den type bliver lavet som en ”kasse”, der er nedsænket i pantrybordet, 
hvorefter der laves et isoleret låg over denne. Dette system er godt, idet den kolde luft 
bliver i køleskabet, når man åbner det (kold luft er som bekendt tungere end varm luft), 
men der er den ulempe at det er lidt sværere at benytte, idet bordet skal være frit for at 
man kan komme ned i skabet, og det kan være sværere at holde orden i køleskabet. 
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Min egen NC33 var forsynet med et alm. Junkers skab, og havde udluftningen siddende i 
bordpladen. 
Jeg besluttede, at jeg ville lave et nyt og købte ”samlesættet”, d.v.s. kompressor og 
fordamper. Jeg købte ”Coolmatic” MB35F kompressor med L-fordamper VD-01 med 2 
meter samlerør. Samlet pris ca. 4.000,00 kr. 
Systemet er forseglet med fordamper-væske, således at kompressor og fordamper blot 
skal skrues sammen efter montering (når det hele er klart til det), herved åbnes 
væske/damp forbindelsen mellem enhederne. 
  
Det der nu forestod, var at fjerne det gamle køleskab. Det var ikke så svært, men jeg 
ønskede at det nye skab skulle være af samme type, altså kunne åbnes med en låge, og 
at det var anbragt lavt, således at der blev plads til en skuffe oppe under bordpladen. 
Altså, jeg var nødt til at fjerne klappen under det oprindelige skab. 
Det nye skab udførte jeg på den måde, at jeg lavede den inderste ”skal” først. Denne blev 
lavet af 5 mm vandfast finer, opmålt således at der var rigeligt plads til isoleringsskum.  

     
Kassen blev prøvemonteret og derefter udtaget. Isoleringsmellemrummet skal minimum 
være 50 mm tyk. Ud mod skibssiden er der ca. 20 cm foroven. 
Nu forestod isoleringsarbejdet. Til dette benyttes bedst isoleringsskum på sprayflaske. 
Skummet skal være af typen Polyurethanskum med en rumvægt på 40Kg/kubikmeter. 
Man køber skum, der er beregnet til køleisolering. OBS, benyt IKKE flamingo eller 
”byggeskum”, det er hygroskopisk, og dermed kan der diffundere vanddamp ind i 
isoleringen og ødelægge dennes isoleringsevne. 
Det rigtige skum er en del dyrere, i mit tilfælde kostede det totalt små 1.000,00 kr. i alt. 
Desuden er det væsentligt at man følger vejledningen på skumbeholderen, idet, hvis man 
ikke gør det rigtigt, kan skummet ekspandere for meget, og bule skabet, men ellers er det 
ikke svært. 
Skummet skummes op forneden, og man venter nogle sekunder, hvorefter skabet sættes 
ind på det bløde skum, med afstandsstykker (50 mm). Nu kan man efterfølgende skumme 
bagsiden og de to sider op. Sørg for at skabet bliver holdt fast med skruer så længe 
skummet ekspanderer. Det kan også være nødvendigt at sætte midlertidige afstivere 
indvendigt i skabet, for at undgå udbuling. Lågen laves på samme måde, men den kan 
naturligvis laves ”hjemme”.  
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Jeg har valgt at beklæde bagsiden af lågen og det indre af skabet, med acrylplade (3 mm), 
som er spraymalet på bagsiden med en hvid acrylspray, derefter limet på. Dette medfører 
et køleskab der er let at vaske af, og et der ikke kan angribes af vand. Desuden har jeg 
lavet hylder i same acrylplade. Det er ret let at lave disse hylder, idet acryl kan bøjes med 
en el-varmluftsblæser (samme blæser som man tager lak af med). 
Lågen er naturligvis forsynet med en pæn forside i lakeret mahogni finer, og forsynet med 
aluminium kanter/gribeliste, og naturligvis med en effektiv gummiliste og lås. 
  

  
 
Kompressoren monterede jeg i skabet under vasken, her var så mulighed for at lave et hul 
til den tvungne køling, ud gennem pladen, lige ved trappen, som det kan ses af foto. 
  
Tilbage var så blot at følge brugsanvisningen til sammenkobling af enhederne. Det er 
meget vigtigt at man skruer rørene rigtigt sammen for at få en tæt forbindelse! og der er 
ingen fortrydelse, da kølevæsken så vil fordampe ud i det fri. Hvis det sker, skal man 
sende delene ind til producenten, som så vil påfylde væske og forsegle niplerne. Dette 
skal man naturligvis betale for. Men, der følger en god vejledning med, således montagen 
ikke skulle volde problemer. 
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Køleudskæringerne i bordpladen lukkede jeg med sort fugemasse. Desuden lavede jeg en 
skuffe, som det kan ses af billederne. 
  
Skabet er så godt isoleret, at strømforbruget er minimalt. Jeg har målt det til 1 Amp/time, 
og altså over tid 12 Watt. Kompressoren er på 35 Watt, men kører ca. 1/3 af tiden, når 
først skabet er blevet koldt. 
  

  
 

   

Som det fremgår af billedet ovenfor, så har jeg forsynet skabet med diodelys. Dette er 
tændt hele tiden, idet effekten er 0.5 Watt, og betyder derfor intet for temperaturen eller 
strømforbruget. Man kan selvfølgelig lave en afbryder ved lågen, som i almindelige 
køleskabe, men det vil komplicere monteringen. 
  
Skabet er på ca.: 75 liter. 
Alt i alt har det kostet mig ca.: 6.000,00 kr. hvilket er mindre end prisen for et færdigt 
køleskab, som ikke er isoleret så godt, og har svært ved at komme af med varmen. 
Arbejdet tog tre weekends. 
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. Kølevandsystemet  
 
I min Nauticat, og den forrige jeg havde, er kølesystemet et af de "åbne", d.v.s. at det er 
uden tryk, og må ikke komme over 100 grader, normalt ligger temperaturen på 85 grader. 
Det er åbent, idet der sidder et overløbsrør i salt/fersk-vands varmeveksleren (i 
ferskvandssiden), og påfyldningslåget til køleren er med en korkpakning, ikke vandtæt. 

Selve studsen man hælder vand i, er skjult ret godt, og dermed får man ikke checket 
niveauet af vandet, som man burde. Man skal have dørken op, og hovedet godt ned til 
motoren. Man kan ikke se ned i hullet, men må prøve med en finger. 

Man kan etablere et "forbundne kar" system, se tegning. 

Man køber en ekspansionsbeholder til en bils køler. Borer et hul i låget til påfyldningen 
Husk at systemet er et åbent system, hvis ekspansionsbeholderen er lukket, så virker 
systemet ikke. 

Forbind beholderen med en slange til et "sted nede i kølesystemet", jeg har gjort det til den 
nippel, der sidder til tømning af vandet. 
Monter beholderen i samme vandrette plan som kølevandet, og midt i bådens 
længderetning (ellers vil vandet løbe ud under krængning). 

Nu har man en meget fin mulighed for at følge med i kølevæskens niveau, og man kan 
efterfylde herfra. Det kan selvfølgelig gøres medens maskinen kører. 

Placeringen kan være ved trappen ned til salonen, se foto. 
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. Motorgenerator skiftet.  
 
 
Min NC33 har en Ford 2712E motor. Sidste år var der lidt hylen fra motorrummet i 
perioder. Mit gæt gik på to ting, der kunne være i vejen! Det kunne være BorgVarner 
gearet, og det kunne være generatoren. Da båden er 32 år gammel var begge muligheder 
til stede, men da jeg skifter olie i gearkassen hver 5 år, og til den type som er foreskrevet, 
så var det nok generatoren der genererede støjen. 
 
Ganske rigtigt, generatoren holdt op med at lade. ( år: 2010) 
 
Jeg tog den med hjem og skilte den ad, både kullene og lejerne var gået, så det betød en 
udskiftning. Men, det var da trods alt godt holdt. Ganske vist kører motoren ikke ret meget 
i forhold til at motoren er udviklet til benyttelse i mange opstillinger, lige fra traktorer over 
drivagregater i landbruget som sådan til industriel benyttelse, og altså også til brug i 
motorbåde/motorsejlere. 
Jeg er meget glad for, at der ligger en Ford motor i min Nauticat. Det er gammel teknologi, 
ingen overliggende knastaksler (ingen skift af remme), ingen turboladning (ingen ekstra 
sliddele), men en god gammel ”stødstangsmotor” konstrueret til motorolie, som man 
benyttede for 50 år siden (nærmest tjære ;-). 
Med de nye syntetiske olier, så er sliddet i sådan en langsomt gående motor minimalt. 
 
Jeg checkede markedet for en ny generator, samtidig ville jeg gerne have en med 
indbygget laderelæ, således at jeg kunne afmontere det gamle. 
 
Der var mange muligheder, men alle lå over de 3.000,00 kr, hvis jeg skulle vælge ud fra 
maritime leverandører. 
 
Men, da jeg søgte på generatorer til biler, så var der en væsentlig reduktion i prisen. Mit 
valg faldt på en Opel generator til 699,00 kr hos T-Hansen. Det er en til Opel Corsa A 1,0 
82-88. 
Den kan levere 45 Amp. kontinuerlig, i spidsbelastning 56 Amp. Da den gamle havde 
samme specifikation, så var valget let. Generatoren leveres med remhjul som passer. 
Den er med indbygget laderelæ. Den lader med 14.6 volt under drift, hvilket er lidt mere 
end de 14.4 volt som er det optimale, men mere om det senere. 
 
Desværre passer den ikke helt i den mekaniske opspænding, og minusklemmen er 
monteret til stel på generatoren, på den gamle var minusklemmen isoleret fra huset. Men 
begge disse ting er der råd for. Samme problem havde de dyre generatorer også. 
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Jeg borede fastspændingshullerne op fra de 8 mm til 10 mm, det er ikke svært, idet 
godset, den er lavet af, er lidt sprødt materiale. Men, da shunten til amperemetret og 
sikringen sidder i minuskredsen fra generatoren, så skal denne være isoleret fra stel på 
motoren, ellers virker sikringen eller amperemetret ikke, så her var et problem. 
Men, jeg isolerede de to opspændingsbolte som jeg brugte. Jeg valgte 8 mm bolte og 
isolerede dem, som det kan ses af billederne af bolten og fastspændingen. Isoleringen er 
fra yderisoleringen fra et kabel – blot skåret af! Husk fiberskiver som isolering i enderne, 
som det også fremgår. 
Da den nederste opspænding er kortere end de 8 cm, som den gamle var, så valgte jeg 
blot at save nogle isoleringsbøs til, så tingene passede. Husk at spænde boltene godt, 
generatoren må ikke sidde løst. 
 

 
 
Denne løsning gør, at alt virker som før. Desuden er der et tab over shunten og sikringen 
som er på ca.: 0.15 volt, og da der yderligere er lidt tab i kablerne, så er spændingen målt 
på batterierne de optimale 14.4 volt under opladningen (IUoU karakteristik). Ydermere 
sørger laderelæet i generatoren for at spændingen falder lidt, når akkumulatoren er 
opladet, - perfekt. 
 
Hvis man kommer til at kortslutte generatorhuset med motoren med værktøj o.lign. sker 
der intet, idet spændingsforskellen er så lille, - ingen brand eller personfare her. 
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Som det ses af de to diagrammer, det første som det var med den oprindelige generator, 
og det næste med Opel-generatoren, så er det oprindelige laderelæe fjernet og 
generatoren tilsluttet. 
 
Der er en lille ting mere. Det viste sig, at signallampen for ladningen, den ved nøglen for 
start, var på så lille en effekt, at motoren skulle op i omdrejninger, for at aktivere 
generatoren. 
Man skal huske på, at en vekselstrømsgenerator skal have strøm til rotorviklingerne for at 
kunne komme i gang. Den har ikke permanente magneter. Så den kan ikke begynde at 
levere strøm, før den har en startstrøm i rotorviklingen. Når først den er ”kørende” leverer 
den selv rotorstrømmen via det indbyggede laderelæ, og lampen slukker. 
Jeg monterede derfor en modstand på 30 Ohm (5 watt.) parallel over ladelampen, og det 
hjalp! Nu starter generatoren med at lade, lige så snart motoren er startet. Altså det 
samme som i en bil. 
Der er desuden den forbedring, at hvis pæren springer, vil generatoren stadig begynde at 
lade, når motoren startes. 
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. Nødrorpind i en NC 33 med popdæk. 

Hvis hydrauliksystemet pludselig holder op med at fungere i en Nauticat 33 med popdæk, 
kan man sætte nødrorpinden, som følger med købet af båden, ned over rorstammen nede 
i agterkahytten. Men denne rorpind kan kun betjenes i agterkahytten, og man har således 
ikke nogen mulighed for at orienterer sig, endsige styre motoren. Dette arrangement 
kræver som minimum to personer, og hvis man skal sejle ind i havn på den måde, så er 3 
personer nok i underkanten. 

Men, hvad kan der ske med et hydrauliksystem? 

1. Der kan ske to hændelser, som ytrer sig forskelligt. Hvis hydraulikolien forsvinder, så 
sker der intet med roret når rattet drejes. Dette er den mindst katastrofale hændelse, idet 
nødrorpinden kan anvendes. 

2. Hvis der, gennem tiden, er kommet vand i hydrauliksystemet, så samles dette vand 
nede ved hydraulikcylinderen, idet vand er tungere end olie. Vandet kan afstedkomme 
tæring, som i værste tilfælde kan blokere cylinderen, således at roret ikke kan bevæges. 
Her hjælper nødrorpinden ikke, idet cylinderen skal kunne bevæges frit for at man kan 
betjene roret. (Det kan det hvis olien er væk, idet der så ikke er hydraulik ”modhold”). 
Cylinderen skal afmonteres rorkvadranten, og det skal ske med kraftigt værktøj, før roret 
er frit.   
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For at løse begge problemer, har jeg lavet en udvendig rorpind. Rorpinden stikkes 
igennem et hul i agterdækket (dette hul er normalt blændet af med et beslag som bruges 
til tankpåfyldning, det er vandtæt når det er lukket). Rorpinden sættes ned oveni et rør 
med større diameter end røret til rorpinden. Der er en split i røret påmonteret 
rorkvadranten og en gaffel i røret fra rorpinden, således at konstruktionen er ”låst fast” og 
at roret følger rorpinden. 

   

For hurtigt at kunne afmontere hydraulikcylinderen, har jeg lavet en ny ”bolt” til cylinderen 
ovenpå kvadranten. Denne bolt har en lille svag konus, og cylinderen låses med en split. 

Hydraulikcylinderen er også flyttet lidt op, således at den stadig er vandret i forhold til 
angrebspunktet på bolten. Samtidig har jeg lavet et arrangement af vandfast finer, således 
at cylinderen kan hvile på dette når den er afmonteret.  

Rorpinden kan klappes sammen, og ligger normalt nede ved siden af motoren.  

Jeg kan nu etablere rorpinden i løbet af 2 minutter, og det er helt skæg at sejle en NC33 
for sejl med rorpind. Jeg er nok den første der har prøvet det!!  

Jeg etablerede systemet i vinteren 2003, og det fungerer fint.  

Har aldrig haft brug for den, da hydraulikstyringen fungerer upåklageligt! 
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. Nødstop af autopilot.  

I en Nauticat 33 (måske også i andre typer) med dobbeltstyring og autopilot monteret som 
standard fra Siltala Yacht´s side, fungerer autopiloten kun på styregrejet fra konsollen i 
styrehuset. Man kan anskaffe ekstra styring for montering ved den udvendige pult. 

Men hvis man ikke har en sådan, kan man som et minimum etablere en afbryder af 
autopiloten ved det udvendige rat. En sådan afbryder kaldes "Crash" switch. For dem 
som har NECO NM 692 autopilot, er funktionen af NECO Marines kontakt forklaret på side 
16 i manualen til piloten.  

Man kan selvfølgelig købe den originale Crash switch (hvis det stadig er muligt), men det 
letteste, og langt det billigste, er at etablere en sådan kontakt selv.  

      

Kontakten ses til højre for rattet, på den hvide sideplade. 

Følgende fremgangsmåde kan anvendes på alle autopiloter. 

Det eneste der kræves er en kontakt som anbringes ude ved styrepulten og et kabel, som 
forbinder kontakten til et relæ, der afbryder for strømmen til piloten. Brug relæets 
brydekontakt til dette, således at relæet ikke bruger strøm ved normalt brug. (Køb et 
skifterelæ, et med både en slutte og en brydekontakt. Benyt kun relæer med en 
slutte/bryde kontakt, der kan bære strømmen, eksempelvis de prisbillige "autorelæer") 

Man monterer relæets brydekontakt således at forsyningsspændingen til autopiloten 
brydes (for NECO´s vedkommende benyttes "kabel no.: 5"). Relæspolens ene terminal 
forbindes til 0 volt, den anden til den udvendige kontakts ene terminal, kontaktens anden 
terminal forbindes til + 12 V 

Med denne kontakt kan man tillade sig at benytte autopilot, samtidig med at man opholder 
sig ude på popdækket. 

Man kan altid i en kritisk situation overtage styringen manuelt, hvilket ellers ikke var muligt 
uden at man hastede ind til autopiloten og afbrød denne.
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. Rorkonsol smøring 
 
Det øverste leje i en NC33, og sikkert også i andre, er et rustfrit leje, som er tryksmurt med 
fedt. Lejet er fra fabrikkens side monteret med en smørenippel, som i ”gamle dage”, det 
medfører at man skal tryksmøre lejet med en fedtsprøjte som man trykker på smøreniplen. 
En helt igennem besværlig operation. 
 
Smøringen er typisk hver måned. 
 
Hvis ikke man jævnligt smøre lejet, så kan der komme lidt vand i båden. 
 
Jeg har monteret en stationær fedtsprøjte, påskruet en slange, og således etableret 
samme princip som smøringen af stævnrøret. Nu kan jeg blot hver måned skrue lidt på 
denne sprøjte.  
Denne løsning medfører at jeg nu kun skal fylde sprøjten op hvert år. 
 
Fedtsprøjten nås igennem rummet agter. 
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. Søjletryk i NC33 mesanmast  

For et par år siden var vi ude at sejle i meget hårdt vejr, vinden var i pustene oppe over 20 
m/sec. Jeg havde sat mesanen som støtte, og så længe vi sejlede for halvvind gik det fint. 
Men da vi lagde nordover og fik vinden ret agten ind (jeg havde slækket ud på mesanen 
for at udnytte vinden), så var det lige ved at gå meget galt. 

Fra fabrikkens side er mesanvantet, der støtter masten ved påvirkning fra agter, ca. 30-40 
cm fra mastens lodlinje. Det giver meget store søjlekræfter i mesanmasten, så store at 
dækket ikke kan modstå belastningen. Jeg så op og erfarede at mesanen gav sig næsten 
en meter fremover i toppen. Jeg tog sejlet ned i en fart. 

Jeg kontrollerede mastefoden/dækket da jeg kom i havn. Dækket havde givet efter hele 2 
mm, så nu er der en lille nedadgående bule ved mesanmastens understøttelse, men med 
den ændring jeg har udført, betyder det ikke noget. 

Jeg har ændret konstruktionen. Som det kan ses af foto har jeg sat et ekstra agterstag, og 
kortet bom og sejl op. Nu kan det blæse "en halv pelikan" og jeg vil ikke være nervøs for 
mastehaveri mere. 

En lille positiv bivirkning er at båden sejler bedre for sejl med alle sejlene sat, idet den nu 
ikke er så luvgirig mere. 
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. Rorændring.   
 
En langkølet Nauticat 33 er forsynet med et "pladeror", d.v.s. en rustfri plade som ror. 
Dette kan gå an på en motorbåd, men ikke på en motorsejler eller sejlbåd. 
Hvis man drejer et sådant ror i borde, så forsvinder virkningen næsten 100% (ved 
sejlføring), da roret vil stalle (har du nogensinde set en flyvemaskine med plader som 
vinger, nej vel, - jeg ville ikke turde flyve med en sådan maskine). 
 
Jeg var ude for den manglende virkning for mange år siden, i min første Nauticat 33. Jeg 
var lige ved at sejle ind i andre sejlbåde, jeg deltog i en familiekapsejllads - med sejl. 
Men, det kan der gøres noget ved. Man afmonterer roret (ret nemt) tager det hjem og limer 
en skumkerne udenpå, 50 mm pr. side (køb skummet hos en bådebygger). Skummet 
tildannes med en almindelig grovfil og sandpapir, det er meget let. Lav en cirkelrunding for 
og en gradvis tilspidsning mod agter. 
 
Rundingen må IKKE laves længere foran, rundingen skal gå lige forbi stålet. Hvis man 
laver det længere foran, vil man få for stor en "egenservo", hvorved roret vil prøve at dreje 
mod bagbord ved kraftig gasgivning med motoren. 
 
Herefter er der kun glasfiberarbejde tilbage, brug 3 til 4 måtter ovenpå hinanden. Følg 
brugsanvisningen for glasfiberarbejde. 
Lav en udsparing til boltene foroven, og prime roret. 
Monter roret. Tildan et par skumklodser til udsparingen ved boltene. Læg et lag glasfiber 
over, så roret er glat, derefter bundmales roret. 
                         
Man vil nu opleve en båd der "vender på en tallerken for motor", og den vil have et 
væsentligt bedre greb i vandet for sejl. 
Roret ændrede jeg både på den gamle Nauticat, og på den jeg har i dag. 
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. Rullestorsejl.   
 
Jeg har længe haft lyst til at få lavet et rulle storsejl. Der er normalt to muligheder, som jeg 
har overvejet, et system som ruller storsejlet ind i masten og et system som benytter 
bommen som ”rullesystem”. 
 
Men, begge løsninger er efter min opfattelse for dyre, en decideret rullestormast til en 
NC33 koster typisk ca. 60.000,00 kr., dertil kommer sejl og diverse. Et system som ruller 
sejlet ind i en bom er også bekosteligt, så jeg tænkte om der var en andet og billigere 
løsning. 
 
I ”gamle dage”, inden at de ovenfor beskrevne løsninger blev designet, fandtes der et 
system, som virkede som et rulleforsejl, altså et specielt designet rulle storsejls system, 
som rullede omkring en wire som rullegenuaen, vi kender i dag, men med en rulle som var 
specielt designet til formålet. Dette system findes mig bekendt ikke mere, men jeg tænkte 
at man med et billigt rullegenua system måtte kunne lave det samme, og så samtidig 
undgå de besværligheder, der findes med rullemastsystemerne, som kan have svært ved 
at rulle sejlet rigtigt ind/ud. 
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Som sagt så gjort, jeg købte her til vinter et rullegenua (Plastimo) og samtidig bestilte jeg 
et nyt storsejl, målt op fra det gamle sejl, men selvfølgelig uden kappe. Ok, som jeg plejer 
at sige, ”der er kun ét problem første gang man ruller med et rullestorsejlssystem: 
sejlpindene knækker i små stykker. Næste gang er problemet ikke så stort ”. 
 
Sejlet bad jeg sejlmageren om at få syet som en rullegenua, men kun med blåt lys filter på 
agterliget, da underliget oprullet ville være kort. 
 
Jeg bestilte delene samlet hos en sejlmager i Vejle, og fik det til 14.000,00 kr. for det hele. 
 
Dertil skulle laves nogle beslag, idet rullesystemet naturligvis skulle sidde under bommen, 
og dermed skulle bommen ud på et beslag, således at rullesystemet kunne gå op igennem 
dette beslag, som det kan ses af fotoet.  
Da jeg havde en del rustfrie materialer fra tidligere, så savede jeg disse dele ud, og fik en 
lokal smed til at svejse det sammen, så det blev ikke mere end 300 kr., men hvis det skulle 
bestilles efter tegning, så ville det nok koste ca.: 2000,00 kr. 
 
Læg mærke til at det øverste beslag er fastgjort med en bolt igennem masten og 
yderligere spændt på det oprindelige bombeslag, altså en effektiv fastspænding.  
Det nederste beslag er lidt specielt, idet jeg benytter hulkelen til at fastholde den 
tværgående kraft, og læg mærke til at jeg har isoleret det rustfrie beslag med gummi og 
slange, således at jeg ikke får tæring. Bolten igennem masten er et rustfrit gevindstykke, 
som jeg har savet i længde, og efterfølgende har jeg monteret et stykke krympeflex på det 
stykke, der sidder inde i masten, dels for at undgå tæring, men også for at undgå at 
beskadige tov og andet inde i masten med gevindet. 
 

 
 
Staget (den rustfrie wire) var et jeg havde i forvejen, men for at få det til at passe i 
længden, køber man en terminal til påspænding på wiren, efter man har målt den op og 
savet den til. Eller man får en rigger til at påtrykke en terminal. Jeg valgte den første 
løsning, idet jeg har gode erfaringer med dette.  
Staget er fastgjort øverst i mestebeslaget, jeg har blot boret et hul til en rigbolt. 
 



  Side 55 af 96 

Desuden medgår der nogle trisser o. a. til at ”guide” udhalet og indhalet med, således at 
sejlet kan sættes og rulles ind fra agter. 
 
Det hele ville have kostet ca. 20.000,00 hvis man skulle have købt alle stumper. Altså 
betydeligt billigere, end hvis jeg skulle have valgt et af de bestående systemer. 
 

 
 
Jeg har testet systemet. Det er utroligt let at sætte sejlet og rulle det ind igen. Hvis det 
blæser meget, kan jeg benytte spillet til genuaen til sætning og hjemtagning af sejlet. 
Sejlet står meget flot, uden folder eller lignende, og det fungerer rigtigt godt. 
 
Når jeg tænker på hvor besværligt det var før, da skulle jeg op på styrhustaget og frigøre 
sejlet, derefter ud foran og sætte det. Modsat når jeg skulle have det ned, så stod man og 
balancerede for at bjærge det. Det slipper jeg nu fuldstændigt for. 
 
Så nu kan jeg sætte alle tre sejl fra popdækket (agterdækket), således at jeg har fuld 
styring af båden samtidig med at jeg manipulerer med sejlene, en rigtig god løsning. 
 
Før brugte vi faktisk ikke ret storsejlet meget, idet det var for bøvlet. 
 
Sejlet er afprøvet i 14 sekundmeter luft, og det virkede upåklageligt. Det kan sættes uden 
at man behøver at gå helt op i vinden, når blot der er slæk på bommen. 



  Side 56 af 96 

Og så vejer systemet ikke så meget ekstra, som en rullemast med tilbehør ville gøre. 
 
Det er klart, at systemet er bedst til turbåde, hvor masten ikke er for høj (min er ca 10 
meter over dæk), idet sejlet naturligvis ”falder lidt ud” fra masten under belastning, men i 
en turbåd af de ovennævnte dimensioner, betyder det intet. 
 
Sejsystemet skiftet i 2012 
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. Begroning på skrueakslen.  

Især NC33 langkølede både har en lang aksel ude i vandet, og derfor er problemet størst 
på disse både, men andre kan også komme ud for problemet. 

Jeg har hvert år haft problemer med begroning på skrueakslen, især af ruer. Jeg har 
prøvet mange måder at forhindre dette. Lige fra priming af akslen med epoxyprimer og 
derefter bundmaling, men lige meget hjælper det, allerede efter de første sejlture falder 
priming/maling af, og der er frit stål til ruerne, som meget gerne vil sætte sig på akslen. 
Især sidst på sæsonen gror de villigt. 

Jeg har konsulteret Hempels "Den Lille Søstærke", og her står der også, at det er næsten 
umuligt at få nogen maling til at binde på poleret rustfrit stål. 

Jeg prøvede så noget nyt. Jeg har simpelthen lagt glasfiber/polyester på akslen, og 
derefter behandlet den på samme måde som skroget.  

   

I stedet for glasfiber, har jeg taget et stykke almindeligt stof og brugt dette som glasfiber. 
Polyester/hærder er benyttet på sædvanlig måde. 

Nogen vil måske indvende, at der så kan være et problem med at afmontere akslen, hvis 
det skulle være nødvendigt. Dette er imidlertid intet problem. Hvis det skal gøres, tager 
man blot en kniv og skærer belægningen af. 

Systemet har virket som det skulle nu i mange år. 
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. Skødning af genuaen  

Med bovspryd er det muligt at lave en bedre skødning end den, der findes som standard. 

Standardskødningen er alt for langt ude i borde; det medfører at det er umuligt at krydse 
med en NC33. 

Følgende kan gøres (hvis genuaen ikke er for stor - har for langt et underlig): 

Som det kan anes, er skødepunktet flyttet ind på ruftaget, her har jeg skruet en 
skødeskinne på. Det flytter skødepunktet så genuaen trækker under kryds. 

Men skødet skal føres videre til et skødespil, og dette har jeg gjort over styrehuset og 
direkte til et spil ved siden af mesanmasten. 

   

Som det ses, så har jeg monteret en rulle til skødet foran på taget af styrehuset. 

Mine erfaringer med arrangementet er at nu kan båden krydse. Selvfølgelig bliver det 
aldrig en sejlbåd, men nu er den nogenlunde neutral på roret, især hvis man ikke totter for 
meget hjem på mesanen. Genuaen trækker meget fint. 

Håndtering af sejlene er blevet meget lettere, idet spillene er indenfor rækkevidde, og man 
kan færdes på dækket uden at skødet er i vejen (det er jo ført ovenpå styrehuset, og 
dermed af vejen). 

Spillene er de samme som sad på siden af styrehuset, dem har jeg blot afmonteret, og 
spartlet diverse huller ud for derefter at polere overfladen, hvor de sad. 
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. Startsikkerhed 
 

 
Der er ikke lavet nogen sikkerhed imod, at man kan starte motoren, når denne er i gear. 
 
Jeg har haft en ubehagelig oplevelse. Jeg startede motoren fra den konsol der er udenfor.  
Jeg har lavet mulighed for at starte og stoppe motoren ude fra styrepulten på popdækket. 
Motoren var sat i gear, og med fuld effekt, indefra. 
 
Heldigvis skete der ikke noget, da vi stadig var forsvarlig tøjret til en stor fiskekutter.  
Men hvis vi havde ladet alle fortøjninger gå, og så startet! Så var vi sejlet lige ind i den 
sejlbåd der lå fortøjret foran. 
 
Jeg har lavet en kontakt (microswitch) som bliver aktiveret af gearsystemet via en bøjet 
luminiumsliste. Det hele monteret på en træliste. 
 
Microswitchen aktiverer et relæ (dem man kan købe i alle autodele forretninger). Dette 
relæ slutter kun startrelæet når microswitchen er aktiveret i frigear. 
 
Systemet koster under 200 kr. at udføre. 
 
Jeg har sejlet rundt med det i tre år, og er meget glad for den ekstra sikkerhed 

 

 

Læg mærke til aluminiumslisten der er bøjet, og at den aktivere den lille microswitch. 

HUSK! Hvis selvstarteren ikke vil starte, så er det højst sandsynligt at en af 
gearvælgerne står i gear (eller dem begge).
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. Støvsuger-centralt placeret 

Det havde længe irriteret mig at slæbe rundt på støvsugeren, når der skulle gøres rent. 
Støvsugeren er en til 220 volt (800 watt). Denne kan også benyttes, når vi ikke ligger i 
havn, idet Honda generatoren lige netop kan trække den. 

Men, som sagt, det er bøvlet at trække rundt med en sådan støvsuger. 

Jeg installerede støvsugeren centralt i båden (under agterste sofa i salonen), her blev den 
permanent tilsluttet en stikkontakt, således at støvsugeren altid er tændt, men kan 
afbrydes på stikkontakten der let kan nås fra klappen. Men det smarte kommer nu: jeg 
købte en 4 meter lang fleksibel støvsugerslange, denne er så blot altid monteret på 
støvsugeren og foldet væk i rummet ved denne. 

Det er nu let at støvsuge, idet slangen kan nå hele skibet rundt, en virkelig smart løsning, 
når jeg selv skal sige det, og ikke særlig kostbar.  

 

   

Støvsugeren virker selvfølgelig med landstrøm, men kan også bruges med 
nødgeneratoren, da den laver 230 volt med nok effekt til det. M 
An skal blot huske at afbryde batteriladeren, således at det kun er støsugeren der tager 
strømmen gfra generatoren. 
 
Generatoren, der er en Honda 4 taks generator, er monteret i den bagbords udvendige 
siddeplads på popdækket. Startes som en plæneklipper. Man skal blot huske at skifte 
stikket ombord ved HPFI relæet fra landstrøm til generatoren. 
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. Styrestol i styrhus. 
 
Den originale styrestol, til lidt ældre Nauticat 33, er af typen "barstol". D.v.s. at den er høj 
og har 4 høje ben, som slutter af i en firkantet ramme. Stolen står sikkert nok når man 
sejler på fladt vand for motor. Men hvis det gynger en smule, eller man sejler for sejl, så 
skal man passe på ikke at vælte.  

Dette kan der gøres noget ved, idet man kan spænde den fast i dørken, med nogle beslag 
som er lette at skrue på/af. 

Jeg har udført det på følgende måde: 
Det eneste der kræves er et par store møtrikker (10 mm) et par skruer (også 10 mm, og 
korte), En aluminiumsliste som kortes i to stykker på ca.: 8 cm og med et hul på ca.: 11 
mm således at skruen kan passere uden problemer. 

Desuden to "hager" (passende til stolens rustfrie rammebeslag) med 12 mm hul (brug et 
galvaniseret beslag hvor det ene "øje" saves af), købes i byggevaremarkeder og er 
beregnet til montering af rør. 

Man placerer stolen hvor den skal være, mærker af hvor møtrikken passer på dørken. 
Herefter laver man, med et stemmejern, et 8 kantet hul til møtrikken (lav det i undermål). 
Man presser møtrikken ned, og monterer beslaget ovenover. Beslaget sørger for at 
møtrikken bliver vor den er, beslaget "holder" stolen. 

Herefter kan stolen fikseres meget sikkert. Inden man sejler ud, spænder man blot stolen i 
dørken med 10 mm skruen. 

Systemet kan garanteret også bruges på andre stole som ønskes fikseret. 
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. Søvandsfilter 
 

 
Søvandsfilteret var i min nuværende, og den forrige, placeret for lavt.  
 
Det var placeret under bådens vandlinie, og dermed var der et konstant overtryk i dette. 
Det kan være katastrofalt. 
 
Det må der ikke være, filteret er bygget til undertryk. Pakningen sidder under låget. 
 
Jeg har flyttet filterer højere op, men det kan ikke flyttes så højt som fabrikanten af filtrene 
foreskriver - 20 cm. over vandlinie - men de ca. 10 cm. jeg kunne, er også væsentligt 
bedre end oprindelig placering. 
 
Operationen er let, køb blot en længere gummislange  
(af god kvalitet), flyt beslaget højere op og monter filteret igen.  
 
Med denne placering af filteret, kan man nu, uden at lukke for søventilen, efterse filteret. 
 
 
En ekstra sikkerhed mod galvansk tæring kan man for øvrigt lave meget simpelt. 
 
Køb en zinkanode, - en af dem med indbygget skrue. Bor et hul i låget af filteret så det 
passer med skruen. Monter zinkanoden på den indvendige side af låget, husk en pakning 
her (en o-ring ell. lign). På den udvendige side monteres der en ledning som forbindes til 
motorens stel. 
 
Man har nu en beskyttelse af saltvandspumpen, og en bedre beskyttelse generelt af hele 
saltvands kølesystemet. 
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. Termometer til måling af badevand. 

Når man bader/svømmer, kan det være rart at kende vandtemperaturen. Dette også for at 
temperaturen kan variere ret meget samme dag, men målt forskellige steder. Det er der 
ikke så mange der tænker på, men der er en logisk forklaring. 

Vandet har, ved forskellige temperaturer, forskellig vægtfylde. Varmt vand er lettere end 
koldt, så i rolige vindforhold, er vandet således lagdelt. Men, da der er strøm i de danske 
farvande, vil det kolde bundvand blande sig en smule med overfladevandet, især omkring 
pynter/næs, og hermed også ved badestrande. 

Jeg har monteret et "fjerntermometer", som dem man kan købe for få penge til biler. 
Ledningen til giveren har jeg forlænget, det er ret simpelt, der er kun to ledere. 

     

Selve giveren har jeg placeret indvendigt, bundet op mod den søventil, som benyttes til at 
hente kølevand ind til motoren. Derefter har jeg rullet skumgummi rundt om ventilen og 
giveren (for at varme/kulde isolere den), og gjort det fast med tape. Altså, ingen huller i 
skroget. Temperaturen bliver målt ca. 1 meter nede. 

Displayet har jeg placeret et synligt sted, således at jeg hele tiden kan holde øje med 
temperaturen, når jeg sejler. Det, displayet viser, var den generelle vandtemperatur her i 
juli 2006. Vi nåede helt op på 25.1 grader "ude i det fri" en dag, det var havblik. Så 
stoppede vi og tog en dukkert på 30 meter vand! 

Jeg har været ude for, at der har været op til 3 graders forskel på temperaturen, alt om jeg 
var 1 sømil fra land, eller inde ved stranden. Der kan også være stor forskel på de enkelte 
kyster, f.eks. i snævringen i Lillebælt er der generelt meget koldere end andre steder 
(store vanddybder, megen strøm, og dermed større mulighed for at det kolde bundvand 
blandes op med det varme overfladevand). 

Hvis det blæser, og der er mange bølger, er forskellen ikke så stor. 

Nyt termometer isat i 2014, se side: 88 
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. Tærezink i motorens kølesystem 

Når man skal skifte zinkanoden i bagbord side af varmeveksleren kan det være svært at få 
den originale zinkanode. Jeg har lavet det fif at jeg har savet den firkantede del af "bolten" 
af, se tegning. Herefter har jeg boret et hul og skåret et gevind i bolten, for at kunne skrue 
en standardzinkanode i. Denne anode benyttes af Buck dieselmotorer, og kan fås i alle 
forretninger. Med den løsning er det ingen sag senere at skifte anoden. 

 

Viste tegning kan man se hvor zinkanoderne er placeret i kølesystemet på en NC 33, Ford 
2712 E motor, mariniseret af "Gustavsson/Sverige". De med Z viste "bolte" er af sømetal, 
de afmonteres, og anoderne der er skruet på disse skiftes minimum én gang om året.  
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. Toilet agter.  

 
Da vi tit har familie/venner med ud at sejle, og da vi af og til ligger for svej, hvor det derfor 
er umuligt at komme på land, så ville vi gerne have et separat toilet til gæsterne 

Vores båd er fra starten "født" med en agterkahyt med to separate køjer. Derfor var jeg 
nødt til at få lavet en dobbeltkøje i bagbord side, og et toilet i styrbord. Lige som den 
nauticat som er født sådan. 

Den oprindelige køje i bagbord er bibeholdt, men der hvor skydedøren gik, er der lavet hul 
ind, og en bund er monteret. Bunden "ude i det fri" er løs, således at man altid kan komme 
ned til skrueakslen. 

Skydedøren er genbrugt til dør til toilettet. 

  

Selve toilettet er beklædt med glasfiber indvendigt, og med en lille kant forneden ved 
døren. Desuden er der lavet afløb til "sumpen". Denne konstruktion gør, at man kan sidde 
på toilettet (på det specielt byggede sæde, se billedet) og tage brusebad - varmt forstås. 
Hanen ved vasken er en kombineret bruser/hane, forsynet med en fleksibel slange.  Hele 
rummet kan tåle varmt vand, og er let at tørre af bagefter. 

Jeg har fået det lokale værft (Skærbæk Yacht Service) til at udføre jobbet efter min 
anvisning. Det har de gjort meget dygtigt. Prisen for det hele var ca.: 40.000,00 kr. Det 
blev lavet i 2005, og det har fungeret til alles fulde tilfredshed. 
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 . Vandlinie 
 
Da vandlinien i min NC33 var lavet for langt nede, og der dermed altid kom begroning 
oppe i det hvide felt, hævede jeg den for to år siden.  

Jeg gjorde det at jeg primede hele den gamle hvide del af vandlinjen, hvorefter jeg kunne 
male bundmaling over denne.  
For så at lave en ny vandlinje, så afrensede jeg grundigt det nederste af båden, tapede af 
således at den hvide stribe har et stykke blåt under, som passede med tapebredden. Nu 
var det så bare at male en ny vandlinje. 
Malingen jeg brugte var en almindelig alkydmaling, og jeg penslede den på (en malerpude 
ville være optimal). 

Den hvide stribe står meget fint til den blå farve, og jeg synes at båden er pænere end den 
originale hvide stribe, der gik helt ned til bundmalingen. 
Jeg har sejlet rundt med den hvide stribe i to sæsoner nu, og den ser stadig ny ud. - Og 
der er ingen begroning. 

  



  Side 67 af 96 

. Vandtank 
 

Der har altid været problemer med at fylde vand i vand-tanken på en Nauticat 33. Hvis 
man gør det med slangen ned i påfyldningsstudsen og bare lukker op for vandet, så vil 
dørken inde i skibet bule op under vandtrykket. 
 
Derfor skal man normalt være lidt forsigtig med påfyldningen. 
 
I manualen til båden står der at man ikke må sætte slangen i studsen. Og at man kan 
komme ud for at dørken rejser sig. 
Dette er for dårligt. 
 
Det viser sig at udluftningen IKKE er udført korrekt. Den går ganske vist fra det højeste 
sted på tanken og ud i bagbordsside af båden, men den slår en bue nedaf inden den 
fortsætter op til udluftningsgennemboringen i siden af skibet. 
Jeg kan godt se hvorfor den går ned først. Der er, under dørken, et skot som den skal 
igennem, det har været lettest at lade slangen gå ned under en bærende bjælke og 
derefter op. 
 
Første gang man hælder vand i tanken, så vil der komme vand ud i udluftsslangen, og den 
virker ikke mere.  
                     
Hvis man ikke skal ændre på selve bådens konstruktion, så kan man lade udluftningen gå 
inde i skibet, lige op fra tanken. 

  
 
Man kan købe et kobberrør og en plastliste, dem som man bruger til fastgøring af 
elledninger. Man laver et hul i dørken, forbinder kobberrøret med udluftningen med et 
stykke af den oprindelige slange. Sætter den selvklæbende liste på skottet, helt op til 
loftet. Klikker kobberrøret fast i listen og lad kobberrøret slutte ca.: 1 cm. fra loftet. 
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Nu virker udluftningen. Man kan fylde med vandslangen nede i påfyldningen uden at 
dørken buler op. 
 
Og, nej, der kommer ikke, og kan heller ikke komme, vand ud af røret. Det ligger betydelig 
over påfyldningstudsen. 
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. Vandtank udtag 
 
Slangen, der gik fra vandtanken til trykpumpen, var mørnet totalt, således at den 
"knækkede" da jeg ville checke systemet her i foråret 2004. Se billede 1.  

Gode råd var dyre, idet slangen gik fra et udtag nederst i tanken, ud gennem skottet til 
motoren, og videre op til pumpen. Slangen var sat fast til denne studs ude i motorrummet, 
langt nede og naturligvis foran motoren. Det var umuligt at komme ned til denne 
forskruning. 

Jeg grublede lidt over det, idet tanken så skulle tages ud, hvilket ville afstedkomme en del 
afmontering inde i salonen.  

Jeg kom til den konklusion at jeg ville save et stort hul fra oven i tanken, således at jeg 
kunne lade tanken sidde. Proppe udtags hullet i bunden ud indefra med tætningsmasse og 
en passende "prop". Herefter montere et "låg" hvor jeg havde sat et kobberrør i, således at 
dette stak ned i bunden af tanken.  

Låget lavede jeg af glasfiber/polyester. Jeg brugte låget (blød plast, så slipper det let) fra 
en stor malerbøtte som "form". Låget er ca.: 5 mm tykt. Som stop af hullet, brugte jeg en 
"prop" af plast. Jeg fandt ud af, at den studs der medfølger en tube silikonegummi, passer 
perfekt i hullet, så det var blot at bruge silikonen og studsen, så var det lukket. 
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Låget er skiftet (2006) til et i acryl, så kan jeg se ned i tanken. 

Selve monteringen tog ca. 1 time, og samlingen blev blot etableret med selvskærende 
skruer og en tætningsliste. Der er lige plads til bøjningsfittingen i kobber, således at 
dørken ligger rigtigt bagefter. Fra kobberrøret går en ny slange op til pumpen. 
Ledningen over låget vist på det sidste billede er kun fra niveaumåleren, og har ikke noget 
med vandudtaget at gøre. 

Læg i øvrigt mærke til tankens indvendige overflade, den står som ny, og den er fra år 
1978!. Jeg giver tanken 1/2 liter klorin fortyndet med 4 liter vand inden vinteropbevaring, 
det holder den komplet kimfri. Og det er let at skylle tanken ren for klorin om foråret. 
Ved gennemskylningen om foråret får man også helt rene slanger indvendigt. 
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. Varme på toilet 
 
 
Det havde længe ærgret mig, at der ikke var ført varmeslange ud i toilettet i min NC33. 
Det kan man hurtigt lave.  

Der er to måder: 

1. Man kan lave det som på billedet, idet man kan montere en varmluftsslange i den 
bestående slange under den forreste bagbords køje, og så lave et hul ud til toilettet. 
Det hele forsegles med epoxy spartelmasse (kan tåle varmen). Ude på toilettet monteres 
der en pæn rustfri "gælle-plade". 

2. Man kan lave udtaget under vasken ude i toilettet, idet varmeslangen går neden under 
den nederste hylde. 
Afmonter hylden og udfør det samme som under pkt.1. 

Begge løsninger har jeg prøvet på de to NC33 jeg har haft, og de virker lige godt. 

Nu vil man have behagelig varme på toilettet, når fyret kører, og der vil være tørt og rart. 

- Underligt at Nauticat værftet værftet ikke har gjort det som standard. 
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Vedligeholdelse: 
 
. El i både 
 
Nauticat er fra Siltala værft side forsynet med en korrekt el installation. Men da køberne 
installerer meget ekstraudstyr senere, vil jeg lige ridse nogle gode råd op. 
 
Alle NC-ere er udstyret med 12 volts hovedforsyning. Motoren har en 12 volts 
vekselstrømsgenerator, som kan levere fra 55 Amp og op, alt afhængig af bådstørrelsen. 
En NC33 har typisk en 55 amp generator. 
Der findes normalt flere akkumulatorer, idet der er en hovedafbryder/omskifter, således at 
man kan tage forbrugsstrøm fra en akkumulator, og have en anden klar til at starte 
motoren. Nogle NC-ere har to akkumulatorer i parallel til forbrug, og én til start. 
 
Akkumulatorer / forbrug / ladere. 
 
En akkumulators kapacitet benævnes Ah (ampere timer). Det kunne være 95 Ah, som er 
en gængs akkumulator. Hvis man vil regne ud hvor længe en sådan akkumulator kan 
holde de 12 volt ved en given belastning, så dividerer man blot strømforbruget op i Ah, og 
man har den teoretiske tid. 
 
Eksempel: En 20 Watts pære bruger: I=P/U, I=Strøm(Amp), P=Effekt(Watt), 
U=spænding(Volt). 
I=20/12=1.667 Amp. 
”Akkumulatortid”= Ah/I= 95/1.667= 57 timer. Altså lidt over to døgn. 
 
Et køleskab er typisk 60 Watt, når det kører. Men, afhængig af hvor varmt det er, så kører 
det ikke hele tiden. Så her skønnes det at bruge ca.: 40 Watt ”over tid”. Altså vil et sådan 
køleskab kunne køre lidt over 1 døgn, før akkumulatoren er afladet. 
 
Hvis man har flere forbrugsenheder kørende, så adderer man blot effekten og benytter 
samme udregning for at få tiden. 
 
Men, det er teoretisk, idet en akkumulator ikke er en særlig god måde at ”opbevare” strøm 
på, den har internt tab, og spændingen falder under 12 volt, inden den er afladet. Så, i 
praksis har en akkumulator på 95 Ah en lavere værdi, når man skal regne tiden ud. Man 
kan roligt trække 1/3 fra, og altså her få ca.: 60 Ah, som er mere realistisk. 
Så køleskabet fra før kan kun køre under 1 døgn, før det stopper. 
 
Der er en ulempe mere. En akkumulator bliver dårligere og dårligere med tiden. Den har 
95 Ah når man køber den, og afhængig af hvordan man behandler den, så har den næste 
sæson måske kun 85 Ah, og næste igen 77 Ah o.s.v. Altså, kapaciteten falder (ikke 
lineært). Dette under forudsætning af at man straks genoplader den, når spændingen 
kommer under 11.0 volt, idet man kan ødelægge en akkumulator på én sæson ved at 
”dybdeaflade” den og ikke genoplade den med det samme. Blypladerne i akkumulatoren 
”sulfaterer” ved lav spænding, og det er uigenkaldeligt. 
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Ved opladning skal ladningen ske med en ”intelligent” lader. Denne egenskab har 
generatoren på motoren, idet der er et laderelæ monteret til at styre ladestrømmen 
/spændingen. Ladespændingen må ikke komme op over 14.4 volt, idet der så udvikles 
meget ”knaldgas” (Brint og Ilt bobler op i akkumulatoren). Dette skal man være 
opmærksom ved køb af ”landlader” (230 volts lader) idet der fås billige ladere, som ikke 
har ”intelligens”, men blot lader uden check af spændingen. 
Når lederen lader på en næsten tom akkumulator, så vil ladespændingen normalt ligge på 
13 volt, indtil akkumulatoren begynder at være opladet, derefter stiger spændingen til de 
14.4 volt og ladestrømmen aftager. Ved en fuld opladet akkumulator vil ladestrømmen 
typisk ligge under 1 amp. 
Prøv næste gang at checke voltmeter og amperemeter i båden. Når man lige har startet 
motoren, så er ladestrømmen næsten maksimal (55 Amp) for derefter at falde samtidig 
med at spændingen stiger.  
 
Akkumulatorerne har bedst af altid at være fuldt opladet. 
 
Husk også at checke syrestanden i akkumulatorerne. Der efterfyldes med demineraliseret 
vand. 
 
Kabler / Ledninger. 
 
Når man installerer ekstraudstyr, så er det meget vigtigt at man iagttager visse 
forholdsregler. 
 
Man undersøger forbrugsdelens effektforbrug. Det er altid trykt i vejledningen, og på selve 
enheden.  
Når man har effekten, så udregner man strømforbruget som vist ovenfor. Det er 
strømforbruget man dimensionerer ledningstykkelsen efter.  
Som tommelfingerregel: 
Lys, lanterner og lign. benyttes 2.5 kvadratmillimeter kobberkabler. 
Køleskab, pumper, projektører og oliefyr benyttes 4 kvadratmillimeter. 
Følg i øvrigt monteringsvejledningen der medfølger enheden. 
Vær yderligere opmærksom på, at man ikke uden videre kan koble flere 
forbrugsgenstande på samme ledning uden at ledningstværsnittet forøges. 
 
Brug polsko til ledningerne, og krymp dem på med en god ”polskotang”, sørg for at 
spænde skruerne godt, det er her mange fejl senere opstår. 
 
Der er mange der tror, at lavspænding også er lavstrøm, men det er helt forkert, det er lige 
omvendt. Desuden er det en udbredt opfattelse, at ”12 volt jo ikke er farligt”. Jo 12 volt er 
MEGET farligt, ikke berøringsfarligt, men brandfarligt. Husk på, at det er strømmen 
(effekten) der giver ildebrand, og ikke spændingen. For tynde ledninger kan brænde, og en 
sløset ledningsføring kan give kortslutning med en fatal brand til følge. Så vær meget 
omhyggelig med at vælge den rigtige dimension ledning, og at trække disse ledninger på 
en sikker måde (ikke i nærheden af varme genstande, og ikke i nærheden af skarpe 
hjørner). 
Desuden skal man anbringe sikringer til beskyttelse, ikke kun af forbrugsgenstanden, men 
også til beskyttelse af ledningssystemet. Sikringen anbringes på ledningsenden der er 
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tættest på strømudtaget, og altså ikke tættest på genstanden. Sikringsstørrelsen vælges 
ud fra den beskrivelse der medfølger delen man monterer. 
 
Når man monterer el systemer, kan det være en god ting at investere i et lille multimeter til 
måling af spænding. Et sådant instrument koster kun et par hundrede kroner, og det kan 
være yderst nyttigt, især til fejlfinding. 
 
Hvis man skal montere eldele, er det sikrest at afbryde for akkumulatorerne først. Dette 
kan man selvfølgelig gøre ved at tage hovedafbryderen, men det kan være en god ide 
bagefter at checke med multimetret, om der er afbrudt. Ved arbejde med 12 volt, og store 
ledningstværsnit med spænding på, kan man, hvis uheldet er ude, komme til at kortslutte, 
og man kan få varme metaldele op i øjnene med blindhed til følge. Hvis man er det 
mindste i tvivl, så skrue de negative polsko af akkumulatorerne inden arbejdet 
påbegyndes. 
 
Når man er nede ved akkumulatorerne, skal man være ekstra omhyggelig, idet 
kabeldimensionerne, og hermed effekterne er uhyggeligt store. Desuden kan man få 
svovlsyre op i hovedet ved forkert behandling af elsystemet (pas på med værktøj ved 
polskoene).  
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. Motor vedligeholdelse 
 
Klargøring til vinter: 
 
Medens båden er i vandet: 
 

1. Skift oliefilter 
2. Skift det første brændstoffilter. De øvrige på motoren skiftes hver andet år. 
3. Udluft brændstofsystemet (pump manuelt dieselolie op i 

brændstofsystemet). 
4. Skift olie, vælg en 10-40, syntetisk af anerkendt mærke 
5. Skift kølevand, hvert 3 år. Husk at tilsætte frostvæske. 
6. Skift Zinkanoder i saltvandskølesystemet. 
7. Check olie i gearkasse. Skiftes hvert 5 år. 
8. Check olien i brændstofpumpen (hvis det er en pumpe med separat 

smøring, se i motor manualen), skift olien i pumpen hvert andet år. 
9. Sprøjt (med sprayflaske) penetrerende olie ud over motor og gearkasse, 

dette for at undgå rust. 
 
Efter at båden er rigget af, men inden at den kommer på land: 
 

1. Sejl båden hen til optagestedet. 
2. Lad motoren blive driftsvarm 
3. Stop motoren, Luk for saltvandsindtaget, Skru låget til saltvandsfilteret af 

og rens det. Sæt en tragt i slangen til vandindtaget, og hav en 10 liters 
dunk med ferskvand og lidt frostvæske klar. Start motoren og hæld vandet 
i tragten, check at motoren ”tager vandet”. 

4. Stop motoren når der ikke er mere vand i dunken. Dette kan bedst gøres 
med en hjælper. 

5. Hæld lidt ufortyndet frostvæske i samme sted, således at impellerhuset 
bliver fyldt med frostvæske, men start ikke motoren, og den må ikke 
startes mere. 

6. Saml kølesystemet. 
 

Når båden er kommet på land: 
 

1. Åben søvandsventilen til kølesystemet 
 
 
Om foråret, når båden er kommet i vandet: 
 

1. Luk motorrummet op. 
2. Start motoren, og check om der kommer kølevand ud af udstødningen bag 

båden. 
3. Check om der kommer en smule vand ud af antihævertventilen, ud 

gennem siden af båden. 
4. Check for utætheder i saltvandskølesystemet, ved den mindste mistanke, 

skift køleslanger til nye. 
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5. Check olietryk, både i gearkasse og motor. 
6. Stop motoren, vent 5 minutter og check oliestanden i motor og gearkasse. 
7. Check kølevandsstanden. 
8. Check kilerem og om den er stram nok. 
9. Hvert 2 år stilles ventilerne. Fremgangsmåde se motormanualen. 

 
Ved almindelig tur sejlads. 
 

1. Check jævnligt motoroliestand, kølevandsstand og gearkasse oliestand. 
2. Check olietryk i gearkasse og motor 
3. Check kølevandstemperatur. 
4. Check batterispænding/ladning. 
5. Check om antihævertventilen virker (kølevand ud gennem siden af båden). 
6. Check jævnligt sumpen for saltvand. Der må under ingen omstændigheder 

stå vand op omkring bundkaret i motoren, det kan ruste udefra. 
 
 
For at forebygge situationer, så medbring altid: 
 
5 liter motorolie, 1 stk. brændstoffilter, ekstra kilerem til generatoren, reservespændebånd 
og diverse værktøj. 
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. Motor, køling og gearkasse 

Motor og drivsystem i en Nauticat med Ford 2712E (den "blå" motor) og "Motor AB Niels 
Gustavsson, Stokholm" marinisering. 

Motoren i en Nauticat, som ovenfor beskrevet, er en traditionel Ford industrimotor. 
Motoren er brugt over hele kloden, ikke bare i skibe, men i et utal af forskellige 
"opstillinger" (traktorer o. lign.), hvor der fordres en stabil og økonomisk motor, som 
samtidig er let at vedligeholde. 

Den fås i flere udgaver, 4 til 6 cylindre. Men de har alle den samme opbygning. 

Den motor som sidder i de fleste Nauticat 33 med nogle år "på bagen", er den 4 cylindrede 
udgave som benævnes 2712E. Den er på 4.2 liter og med direkte indsprøjtning. Direkte 
indsprøjtning af dieselolien står for at der ingen glødestart er (Glødestart bliver brugt 
meget på mindre dieselmotorer til almindelige biler). Derfor kan motoren startes omgående 
når man ønsker det. 

Motoren har ikke overliggende knastaksel, den har det "gammeldags" stødstangsprincip, 
som går ud på at ventilerne aktiveres fra krumtappen via stødstænger. Der er en fordel, da 
man så ikke behøver at bekymre sig om skiftning af remtræk som på moderne biler. 

Motoren yder sit optimale ved lave omdrejninger. Maks omdrejninger er på 2500 o/min, 
MEN dette må ikke benyttes i længere tid, da det vil overbelaste motoren. Det mest 
almindelige omdrejningstal ligger mellem 1500 til 1700. Desuden vil et forøget 
omdrejningstal kun give lidt hastighedstilvækst, da vandlinielængden på skibet 
bestemmer, hvor mange knob man kan sejle. På en Nauticat 33 vil det ligge på ca. 7 Kn 
med et forbrug på ca. 1 liter pr. sømil. 

Smøresystem. 

Oliefiltret skiftes, når man skifter olie  

Filteret er af typen: Man Filter W940/37 
Eller: Fram PH-2975 eller: Teghncar R34 

Filtersystemet blev skiftet til dette system i 2011. Det nye er som i biler, filteret er et lukket 
filter der skrues på. Før var det et system hvor man skulle skifte det indvendige filter i 
filterenheden, et ”grissejob”. 

Motorens olietryk skal ligge mellem 1.5 og 4.0 Kp/cm3. I tomgang med varm motor vil 
trykket være lavest. 
Husk at checke oliestanden regelmæssigt (bagbords side af motoren). 
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Ventiler. 

Man kan selv stille ventilerne, hvis man er lidt "fingersnild". I instruktionsmanualen til 
motoren er det vist, og det er ganske simpelt. Det er en fordel at man checker disse en 
gang om året. Husk at stille dem ved driftsvarm motor. 

Brændstofsystem. 

Brændstofsystemer består at tre filtre og en brændstofpumpe. De tre filtre er forbundet i 
"kaskade" d.v.s. efter hinanden. Det første filter er samtidig et vandudskilningsfilter. Check 
glasset for vand og tøm hvis nødvendigt. Det kan anbefales at man skifter det første filter 
en gang om året. Hvis dette filter stopper til kan motoren ikke gå ordentligt, ja den vil 
eventuelt gå i stå, eller kun kunne gå i tomgang. 

Der er det problem med brændstofsystemer i dieselmotorer, at der IKKE må være 
"luftlommer" i systemet. D.v.s. at man skal udlufte systemet når man skifter filtre. Man skal 
pumpe dieselolie op i filtrene via den lille håndbetjente pumpe, der sidder på styrbords 
side af motoren, men desværre langt nede. Det er ikke lige til at få tommelfingeren derned.  

Jeg har benyttet mig af et lille trick. Jeg har altid en plastflaske med "tud" fyldt med 
dieselolie. Med denne kan man fylde filtrene ved at skrue den øverste udluftningsskrue af. 
HUSK at lukke for begge haner til brændstoftankene, da dieselolien ellers blot løber ned i 
tanken. Man slipper således for at pumpe i halve timer og få en ødelagt tommelfinger. 
Åben brændstofhanerne igen bagefter, og start motoren. 

  

Brændstofpumpen kan enten være en Bosch eller en Simms. I de både jeg har haft har 
det været en Simms pumpe. Brændstofpumpen er et lille mesterværk i sig selv, den består 
af 4 Cylindre/stempler som kan levere den rette mængde brændstof til den rette 
motorcylinder. Fyldningen bestemmes af gashåndtaget og motorens aktuelle 
omdrejninger. Der sidder en Centrifugalregulator som sørger for at motoren kører det antal 
omdrejninger som gashåndtaget siger at den skal. Denne motordel er en overset enhed. 
Den kræver også at få skiftet olie. Den har sit eget smøresystem, og olien skal også skiftet 
hver 200 timer. (Husk også at checke det regelmæssigt). 

Det er til gengæld ikke svært, der er en lille skrue i bunden af pumpen og en større til 
fyldning i toppen (se tegning). Tøm pumpen, skru bundskruen fast, og åbn niveauskruen. 
Hæld nu en god olie i pumpen (samme olie som til motoren, altså en god syntetisk 
motorolie) til der kommer lidt ud ved niveauskruen. Oliens specifikationer kan ses i 
motormanualen, hvor proceduren også er beskrevet. 
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Hvis man har problemer med tomgangshastigheden kan det være at pumpen mangler 
smøre-olie. Men det kan selvfølgelig også være at dyserne skal efterses 
(specialistarbejde). 

Motoren må godt "pendle" lidt i tomgang uden belastning, det er blot centrifugalregulatoren 
"der virker". Der vil især vise sig ved en motor, som er vedligeholdt godt, og som har en 
god smøreolie. 

Kølesystem, Gearkasse 

Husk at checke oliestanden i gearkassen, og skift den en gang om året.  
Olien skal være en god hydraulikolie, - skal overholde "Automatic Transmission Fluid 
Suffix A".  

Olieskift - inspektion - foregår via en lille oliepind på selve gearkassen. Pinden er med en 
oring som lukker for luft/vand. D.v.s. at den er hermetisk lukket hvis man sørger for at 
spænde håndtaget på oliepinden et par omgange med uret når den er isat. Modsat når 
den skal tages af. 
Olien bliver som sådan ikke "slidt" eller ilter hvis pinden er lukket helt. Det er meget vigtigt 
at dette er gjort. 

Et yderligere sikkerhedssystem som er meget billigt at etablere, skal lige omtales her.  

Saltvandet der køler ferskvandet i varmeveksleren bliver ledt ud af denne og ind i 
udstødningsmanifolden, herfra ledes det videre ud via en gummislange og tilsættes til sidst 
udstødningen i et y-forgrenet rustfrit rør. 
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Motortemperaturen er optimal ved 90 grader. Brug en godkendt frostvædsketilsætning, det 
forhindrer tæring i ferskvandssystemet og hæver kogepunktet. Desuden forhindres 
frostsprængning om vinteren. Skift kølervæsken regelmæssigt, generelt hvert andet år. 

Hvis der bliver stoppet for saltvandsindtaget (tang, plastpose i vandet o.lig.) så bliver 
motoren ikke kølet, temperaturen vil stige i ferskvandssystemet og kommer op over 100 
grader, det vil ikke ske lige på en gang, (afhængig af motorens belastning) men det kan 
være katastrofalt, idet diverse gummislanger vil blive meget varme og eventuelt bryde i 
brand. 

For at forebygge dette, så kan man montere en termostat på y-stykket (efter manifolden), 
det skal være en termostat der slutter ved eksempelvis 100 grader, den kan så forbindes 
til en akustisk giver, den der eventuelt findes i forvejen. Hvis saltvandet stopper vil dette 
rør blive meget varmt meget hurtigt, også hurtigere end motorens temperatur vil stige.  

Jeg har monteret en sådan og det virker. Det giver en god sikkerhed. 

En ting mere man skal checke, er om hævertventilen fungere. Hævertventilen virker som 
en sikkerhed for at der ikke trænger vand ind "baglæns" i motoren når denne er stoppet. 
Hvis ventilen ikke var der, ville den varme gas i udstødnings systemet fra motoren, køle af 
og dermed give undertryk. Dette undertryk ville kunne suge vand ind i cylindrene via 
udstødnings ventilerne.  

Man kan checke ventilen ved at se om der kommer vand ud af denne under normal kørsel 
(se i BB side af skroget, her er der normalt ført et lille rør ud i siden). Dog kan ventilen 
også være af den "lukkede" type, altså den lukker kun op når der er undertryk, således at 
der kan komme luft ind. Hvis man har en sådan ventil, så er den ikke ført gennem skroget, 
idet der jo ikke kommer vand ud når motoren kører (der er et lille overtryk som lukker 
ventilen). 

Det kan være meget dyrt, hvis denne ventil fejler. 
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. Teak dæk  

Denne beskrivelse af min erfaring med vedligeholdelse af teakdæk skal ses som min 
subjektive holdning til dette emne. Jeg er vel vidende, at der er lige så mange holdninger 
til dette, som der er bådejere.  
 
En bådejer i Kolding havde en 34 fods sejlbåd, ca. 10 år gammel, af dansk fabrikat, som 
var blevet utæt i teakdækket. Ejerne brugte hele vinteren til at fjerne de gamle teakstaver! 
De brugte alle weekends i hele vinteren, hvorefter bådebyggeren monterede nyt teakdæk. 
Pris: 120.000,00 kr!! Men hvad kan man gøre for at forebygge dette? 

Mit bud er, at man renser dækket af, sliber det let, og derefter giver det olie. Følg 
vejledningen (dækket skal være helt tørt, og nye propper isat hvor der mangler). Jeg selv 
bruger Hempels Teakolie, men andre olier kan også bruges. Hempel har udgivet en lille 
folder "Den lille søstærke", hvor de beskriver hvordan man gør. 

Men, jeg har i 2015 prøvet Junkers Outdore HaveMøbelOlie Teak, og er blevet overrasket 
over hvor god den er, så jeg er gået over til at bruge den. Jeg kommer en lille smule på, og 
så tørre efter. Denne olie ”hærder” hurtigt, og får en meget fin overflade. 

Min erfaring med oliebehandling er ganske udmærket. Jeg giver olie en til to gange om 
året - uden slibning, kun vask - for ikke at slibe på dækket i en uendelighed og dermed 
gøre det tyndere.  

Indrømmet, der er dem der synes, at et lyst teakdæk er meget smukt. Det er det også - så 
længe det varer! 

     

Dækket på Delta, oliebehandlet.   

 
Dækket bliver mørkt med UV filter, men bedre det end råd i hele konstruktionen.  

Brug ikke lindolie, det indeholder ikke fungicid, og er dermed udmærket grobund for micro 
liv. 



  Side 82 af 96 

 

 . Tætning af gummilister 

Jeg har, i løbet af årene, været ude for at tætningslister til vinduerne i de både jeg har haft, 
ikke altid holder vandet ude. Hvis det er større utætheder, og gummilisterne ikke har været 
vedligeholdt, så kan det eneste der er at gøre, være en udskiftning. Men, det er en 
bekostelig affære. 

I starten prøvede jeg at tætne med silikonegummi, idet jeg trykkede dette ind mellem 
gummilisterne og skroget, og gummilisterne og vinduet. Men, da silikonegummi hærder og 
ikke kan følge den bevægelse en sort gummiliste gør, når den bliver udsat for de ret store 
temperatursvingninger, som disse kommer ud for, vil de blive utætte efter en tid. 

Jeg er gået over til at bruge silikonefedt i stedet for. Silikonefedt har den egenskab, at den 
ikke hærder, og at den selvfølgelig er vandskyende. Da den ikke hærder, kan den følge 
gummiets bevægelser. Desuden gør fedtet det, at den beskytter gummilisten. 

    

Som det fremgår af billederne, så benytter jeg en anerkendt fedt, som ydermere kan 
benyttes til samlinger af drikkevandssystemer, idet den er godkendt til dette. Se billedet af 
tuben hvor der står: "levnedsmiddelgodkendt". Bag på tuben er det internationale 
godkendelsesnummerer påstemplet. Produktet er "Loctide". 

Jeg er udelukkende gået over til denne metode med succes. 

Fyld en engangssprøjte op med pastaen, og benyt denne til at sprøjte det ind mellem 
ruden og gummilisten, og mellem skroget og gummilisten, plastspidsen af 
engangssprøjten kan let presses ind mellem gummilisten og ruden/skroget, og derefter 
trækkes ned medens man sprøjter massen ind. Bagefter fjernes det overskydende fedt 
med en køkkenrulle. 
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Silikonefedtet kan købes i større bil-tilbehørs firmaer, eks: T. Hansen hvor jeg har købt det, 
men andre forretninger har det garanteret også. Tuben kostede 100,00 kr. (2006) og 
rækker meget langt. 

Husk i øvrigt at give overfladen af gummilisten silikone, samme metode som man benytter 
til biler. Benyt flydende silikone fra en lille flaske med pensel i låget. Gør dette hvert år, og 
listerne holder meget længe. 



  Side 84 af 96 

. Nyt elpanel 
 
Det gamle elpanel havde efterhånden en del fejl. Sikringerne var de gængse glassikringer, 
og de er ikke velegnet i det maritime miljø, idet de korrodere i enderne, og så virker de 
ikke mere. 
 
Jeg skiftede hele panelet, og det medførte at jeg også skiftede plastpladen som delene var 
monteret på. 
 
Nu er det et sikringspanel med automatsikringer og nye kontakter. Panelet er et finerplade 
(teak) som er lakeret. Der er monteret to termometre, det ene måler temperaturen i vandet 
(badevandet), det andet temperaturen i kølevendet der forlader udstødningsmanifolden. 
På den måde kan man kontrollere kølesystemet. Temperaturen i udstødningsvandet skal 
være 15 til 25 grader over vandtemperaturen udefra, alt efter hvor mange omdrejninger 
motoren har. Ved 1400 omdrejninger i let luft vil det typisk være 15 grader over. 
 
Husk at skifte batterierne i termometrene ca. hvert andet år. Skrue panelet af og fjern 
bagpladen på termometrene. 
 

 
Det gamle panel 



  Side 85 af 96 

 

 
Det nye panel, læg mærke til at motoren ikke kører, temperaturen er begge  
steder ca 14 grader. 
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Solceller installeret i 2014 

Jeg har i 2014 installeret to solpaneler på hver 50 Watt. Solcellerne er elektrisk forbundet 
til batterierne med den kontrolpult der følger med ”sættet” via et skillerelæ. 
I samme omgang skiftede jeg det gamle hovedpanel ud til et nyt med automatsikringer. 
  
  

  
  

    
 
Solcellerne er købt hos ViaEnergi, et firma som har specialiseret sig i udstyr til huse, 
campingvogne, campere og både. 
Se: http://www.vivaenergi.dk/

http://www.vivaenergi.dk/%0cMontering
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Montering af ny gasgennemstrømsvarmer, 2015 
 
Den gamle duede ikke mere. 
 

 
Den gamle brænder. 
 

 
Den nye. 
 
Brænderen er mere sikker end den gamle, idet den afbryder gassen, hvis der udvikles CO. 
De nye krav er at der skal være udluftning til det fri. 

http://www.vivaenergi.dk/%0cMontering
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Cointra gasvarmeren er beregnet til lodret udluftningsrør, så derfor har jeg bygget en 
udsugningsblæser ind i udluftningen. Blæseren kan klare høje temperaturer, og den sidder 
udvendigt i udluftningsenheden: 
 

  
Udluftningen på siden. 
 
Blæseren bliver aktiveret lige så snart at man har lukket op for gassen via kontakten på 
panelet ved siden af gasvandvarmeren. Slukkes igen når man luker for gassen. 
Blæseren bruger 5W, så det er ikke alverden. 
 
Ud over det har jeg monteret en CO alarm ved nedgangen, denne går i alarm, hvis der 
udvikles CO. 
 
Gasvandvarmeren tænder selv for gassen, den har ingen ”vågekone”. Den benytter 
batterier til at tænde, så de skal naturligvis skiftes. Men de holder i to sæsoner. 
I øvrigt: læs Cointra manualen for at få instruktioner i brug af varmeren! 
 

  
CO-detektor og beskrivelse om hvornår den går i alarm.
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Reparation af ur i styrhus. 2015 
 
Uret i styrhuset virkede ikke så godt mere, det var den gamle type der skulle trækkes op. 
Viserne var meget løse, og kunne ikke fastgøres. 
 
Jeg tog hele det mekaniske ur ud af messeinghuset, og monterede et elektrisk ur i stedet 
for, men i samme ”kasse”. Ny er det batteridrevet, og går meget præsist. Det kan 
naturligvis ikke stilles i hastighed eller trækkes op! 
Når batteriet skal skiftes, så skrues uret blot ned af væggen, og et nyt batteri monteres. 
 
Både manometeret- og urkassen er blevet slebet og poletet, og derefter lakeret. 
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Motor alarm 
 
I 2005 installerede jeg en alarm, der laver en arkustisk alarm, som når man starter 
motoren. 
 
Den alarmere ved for lavt olietryk, for varm motor ol for varm udstødning-saltvand-
kølevend. 
 
Den kan afbrydes ved afbryderen til venstre for betjeningspanelet til autopiloten. 

- Men der er stadig strøm på enheden, så man kan med afbrudt højtaler se hvilken 
alarm det er. 

 

 
 
Alarmsystemet er levet ved et elsystem ved siden af elmotoren til autopiloten, den består 
af en integreret kreds og nogle komponenter som vist på diagrammet, og niveauet for 
alarmen kan stilles på de tre drejemodstande på alarmen. 
Udgangen fra elektronikken går til selve alarmapparatet. 
 



  Side 91 af 96 
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Gasafbryder-el 
 
Selve gasinstallationen må man som sådan ikke selv installere, medmindre man er 
”håndværksmæssig kompetent” til det, ifølge Søfartsstyrelsen regler. 
De komponenter man benytter skal være CE eller DG mærkede. 
  
Hvis man har gas ombord, så har man selvfølgelig en gasflaske, som står i et rum som 
ventileres ud gennem skroget. Gasflasken må naturligvis ikke stå inde i båden, idet 
flaskegas er tungere end luft, og dermed kan samles i bunden af skibet, med den store 
katastrofe som en mulighed. 
  
Så altså, sørg for at flasken står det rigtige det, med en god udluftning ud i det fri. 
Udluftningen skal være i bunden af det lille rum som flasken står i, og der skal kunne 
komme frisk luft ind i kassen højere oppe. 
  
Der er selvfølgelig en afbryder for gassen på trykregulatoren der påmonteres flasken, og 
det er også tilrådeligt at have en læk tester monteret lige efter regulatoren. 
Men, da vi bruger gas fra flasken flere gange om dagen til madlavning og eventuelt 
opvarmning af vand, så er det lidt besværligt at skulle lukke for gassen ved flasken hele 
tiden, men det er der råd for, idet man kan anskaffe sig en elektrisk ventil, der monteres 
ude ved flasken. Disse afbrydere er naturligvis godkendte, og de er gas og vandtætte. 
  
De kan købes i diverse ShipShops, men skal nok bestilles hjem, men de er i deres 
kataloger. 
  
Nedenfor vist et eksempel: 
 

 
 

Her er selve lukkeren monteret på slangen lige efter læk testeren ude i rummet ved 
gasflasken, og kobberrøret er så blot skruet på lukkeren. 
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Afbryderen er så monteret inde ved pantryet. 
 

 
 

Ifølge vejledningen der medfølger afbryderen, så er den så fikst indrettet, at den sender 1 
Amp når den skal åbne, dette gør den i en meget kort tid, når så ventilen har åbnet sig, så 
går den over til at sende 0.04 Amp (40 mAmp), altså ganske fikst, så strømforbruget er 
minimalt når ventilen er åben. Når man slukker for den, så er der naturligvis intet 
strømforbrug. 
 
Afbryderen installerede jeg i 2005 
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Benzingenerator 
 
For en del år siden installerede jeg en Honda 4 taks el-generator i båden. 

 
En benzingenerator må i sagens natur ikke installeres indendørs. Dette skyldes at benzin 
er meget brandfarlig, og at afgasningen af motoren ikke kan foregå uden videre til det fri. 

 
Man kan montere den i en vel udluftet kistebænk, ikke i en kistebænk der står nede i 
skibet, således at benzindampe kan trænge ind i båden. Husk på at benzindampe er 
tungere end luft. Så kistebænken skal være monteret på dækket, men med 
 
 

 

 
 
udluftning fra udstødningen, og med mulighed for masser af køleluft, også når 
kistebænken er lukket. Begge forhold har jeg overholdt med den installation, jeg har 
foretaget i min båd. 
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Generatoren har både et 12 volts udtag og et 230 volt 50 Hz udtag. Men, jeg bruger kun 
230 volts udgangen, da landladeren har en meget bedre ladekarakteristik, og lader med 
mange ampere, - også når generatoren er tilsluttet. 

 
En sådan 4 takst generator har en typisk effekt på 800 watt, og kan altså afgive, teoretisk, 
66 ampere ved 12 volt (12 volts delen og 230 volts delen sammenlagt effektmæssigt) 
Den støjer ikke særligt meget, og er let at have med at gøre. 
 
Man skal selvfølgelig skifte olie på den hvert år, som man skal med plæneklipperen. 

 
230 volts tilslutningen sluttes blot til landladeren ved at udtage stikket fra båden, der går til 
HPFI relæet, og så sætte stikket fra generatoren i i stedet for. HPFI relæet har vi alligevel 
ikke brug for, når generatoren kører, og vi sikrer os på den måde, at landstrømmen ikke 
kan kobles sammen med generatoren (det vil medføre at generatoren ødelægges). 

 
Når man ligger meget for svaj, er det en god sikkerhed at have, nu kan man altid få startet 
motoren ved at lade på batterierne med generatoren (generatoren håndstartes som en 
plæneklipper). 

 
 
 


