
 

Najadklubben Väst   

 

 

Klubbträff hos Erlandsons Brygga o Benns 

Onsdagen den 2 oktober samlades drygt tjugo av Najadklubben västs medlemmar på en klubbträff 

hos Erlandsons Brygga o Benns i Sisjön. Även Arconaklubbens medlemmar var inbjudna. 

Förutom personal från Erlandsons så var även representanter på plats från leverantörerna, 

Comstedts, Seldén, och Thermoprodukter.   

Vi blev väl omhändertagna och fick bra information inom olika produktområden och dessutom en 

”specialrabatt” på båttillbehör.  

Dessutom fick alla gratislotter och de lyckliga vinnarna fick fina båttillbehörspriser. 

Vi delades upp i grupper och fick bra detaljinformation av leverantörerna och även bra svar på 

våra frågor.  

Efter informationsrundan bjöd Erlandsons på fika med kaffe, och delade även ut biljetter till 

båtmässan och hälsade oss välkomna tillbaka i samband med båtmässan i februari 2023. 

För mer information om företagen, se länkar;  

https://www.erlandsonsbrygga.se 

https://www.thermoprodukter.se 

https://www.seldenmast.com/ 

https://www.comstedt.se/ 
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BRÄNSLECELLER 

DEN NYA TIDENS ELFÖRSÖRJNING OMBORD! DEN GRÄNSLÖSA FRIHETEN. 
 
SFC, världsledande leverantör av bärbara bränsleceller, är det första företaget som lanserat bränsleceller 
för fritidsbruk ombord på båtar. En verklig revolution inom strömförsörjningsområdet. Bränslecellen ger 
dig fördelen av att bli oberoende av el vid bryggan eller långvarig motorkörning för att hålla batterierna i 
trim. Den är också ytterst pålitlig och helt underhållsfri. En bränslecell omvandlar metanol till elenergi 
med enbart en liten mängd koldioxid och vattenånga som restprodukt. Det är ett miljövänligt arbetssätt, 
restprodukterna-utsläppen, är inte större än att de kan jämföras med utandningsluften från ett barn. 
 
Bränslecellen är en inkapslad enhet som ansluts direkt till båtens förbrukningsbatterier. Den har en 
integrerad batteriladdare som automatsikt sätter bränslecellen i drift vid behov av laddning och stänger 
av då batterierna har laddats. EFOY bränslecell från SFC är tystare, lättare och betydligt energisnålare än 
andra konventionella bärbara eller fast installerade elverk. 
 

SOLPANELER OCH REGULATORER 

Vi säljer solceller och regulatorer från både NDS och Victron. 2 marknadsledande varumärken inom marin 
och campingbranschen. 
Vi har både böjbara och styva paneler, i olika storlekar och effekt ända upp till 360watt. 
Våra solceller fungerar lika bra på din husbil som båt. 
Ett brett urval av både MPPT och PWM regulatorer för solcellsladdare från kända Victron och NDS. 
 
I namnet på våra regulatorer, t.ex. MPPT 75/50, står det första numret för solcellens maximala 
tomgångsspänning. Det andra numret, 50, är den maximala laddströmmen. 

       

 

Se även länk; https://www.thermoprodukter.se/stromforsorjning 

https://www.thermoprodukter.se/stromforsorjning


 

VARMVATTENBEREDARE BÅT 

Se vårt sortiment av varmvattenberedare till båt av märket Isotemp som är en av de ledande tillverkarna 
av varmvattenberedare för båt. Över 20 års erfarenhet och fler än 35 000 tillverkade produkter har 
resulterat i högpresterande varmvattenberedare av riktigt bra kvalitet. Isotemp varmvattenberedare finns 
i en komplett serie med 9 storlekar, från 15 till 75 liter. Att kunna ta en skön dusch, tvätta händerna i 
varmvatten eller diska effektivt efter middagen ökar bekvämligheten och komforten ombord. 
 
När du installerat en varmvattenberedare i båten har du varmt vatten redan efter en halvtimme - timmes 
motorgång. Vattnet värms upp med hjälp av motorns kylvatten då du kopplar in varmvattenberedaren i 
motorns kylvattencirkulation. Det är spillvärmen från motorn som värmer upp färskvattnet. Om du ligger i 
hamn kan du också välja att koppla båtens varmvattenberedare till landström. Tack vare blandaren 
blandas kallt och varmt vatten och på så vis regleras vattentemperaturen till en förutbestämd 
maxtemperatur. 
 
Vissa varmvattenberedare har en inbyggd termostat, i annat fall rekommenderar vi att du köper till en 
termostatblandare som monteras på vattenberedarens utlopp, för att undvika att vattnet blir skållhett 
och orsakar brännskador. Hur stor volym din varmvattenberedare bör ha beror naturligtvis på hur mycket 
vatten ni förbrukar men också på båtens storlek.  
För en mindre båt som saknar dusch räcker det i regel med den minsta tanken på 15 L. 

                           

Slim Beredare           Basic Beredare                         Spa Beredare 

 
Se även länk;  https://www.thermoprodukter.se/varmvattenberedare/ 

 
 

              
 
FURLEX ELECTRIC 

TRYCKKNAPPSEGLING 
Furlex har gjort livet ombord enklare i decennier och är världens mest sålda rullfocksystem. Nu finns det 
en Furlex som gör segelhanteringen ännu enklare. Luta dig tillbaka och njut av Furlex Electric. 

ALL KRAFT DU BEHÖVER 
Nuvarande modell av Furlex Electric lanserades 2018 och är ett kompakt eldrivet rullfocksystem som 
kombinerar styrka och känsla. Den har två hastigheter och känner av vilken last den arbetar med för att 
inte överbelasta segel och annan utrustning. 
 

  

https://www.thermoprodukter.se/varmvattenberedare/
https://www.thermoprodukter.se/varmvattenberedare/slimberedare/
https://www.thermoprodukter.se/varmvattenberedare/basicberedare/
https://www.thermoprodukter.se/varmvattenberedare/spaberedare/


E40i – EN LÄTTPLACERAD ELVINCH   

Rufftaket är en vanlig placering av en vinsch för hantering av fall, uthal och andra linor, men att manuellt 
vinscha upp storseglet kan vara slitsamt och är ett jobb för en eller ibland två personer. Visst vore det 
skönt att bara trycka på en knapp? Elvinschar har av regel en motor som sticker ner under däck och där 
finns troligen ditt pentry eller akterruff, utrymmen där man vill kunna röra sig fritt. E40i är en elvinsch 
med motorn helt integrerad i trumman och endast tre tunna kablar som kommer ner i ruffen. Det finns 
därigenom ingenting som kompromissar med ståhöjden inne i båten. 

GÖR DET ENKELT 
Att sätta storseglet är inte längre ett prov i styrka och uthållning. E40i är av Self-tailing modell och kan 
köras med tre olika hastigheter. Idealiskt för funktioner som kräver både snabb hantering och precision. 

ETT BRA KOMPLEMENT TILL DIN RULLMAST 
E40i kan synkroniseras med Seldéns elmotor för rullmaster. Synchronized Main Furling (SMF) innebär att 
uthalet sträcks upp successivt när storseglet rullas ut. Allt du gör är att trycka på en knapp. 
 

Seldéns blockprogram  

Blockprogrammet omfattar GLIDLAGRADE BLOCK, RULLAGRADE BLOCK, KULLAGRADE BLOCK, 

KULAGRADE BLOCK FÖR HÖG BELASTNING, WIREBLOCK OCH SPÄRRBLOCK. 

 

 

Se även länk; https://www.seldenmast.com/sv/ 
 
 
  

https://www.seldenmast.com/sv/


 
 

 

          
Jabsco toalettsystem 
Jabsco är världens största tillverkare av båttoaletter. Lång erfarenhet och kvalitetsmedvetenhet 
har skapat pålitliga produkter som är naturliga val för båtbyggare runt om i världen.  
Det är viktigt att man årligen servar toaletten och kontrollerar alla packningar. dvs. byter de som 
är slitna. Vissa år kan det vara bra att byta ut hela pumphuset då det slits med användandet. 
Under vinteruppehållet skall toaletten vara tömd på vatten. 

 

   
 

       

      
  

 

 

 
Se även länk; https://www.comstedt.se/ 
 

https://www.comstedt.se/

