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Ett år för nya 
magiska minnen.

Vi bygger båtar med hjärta och en kompromisslös 
attityd till material och konstruktion. Där tas helt 
enkelt inga genvägar. När det gäller skroven så 
kommer man en bra bit på vägen mot stabilitet 
och fart med hjälp av flödesberäkningar och andra 
objektiva hjälpmedel. Samtidigt är själva känslan i 
en båt något helt annat än enkel matematik.

För vad är körglädje egentligen? Vi bygger båtar 
för dig som vill ha mer. Mer båt, större upplevelser 
och fler äventyr. När solen skiner, när sommar går 
till höst, när vinden viner, snön faller och isarna 
börjat lägga sig. Vi bygger båtar för hela året och 
hela livet. Som levererar glädje i varje situation och 
som utstrålar en naturlig självsäkerhet i alla vatten. 
Det är magi när den är som bäst.

Alla våra båtar är framtagna för att erbjuda en unik 
kombination av stil och prestanda som är svår att hitta 
någon annanstans. Allt för ett stolt båtägande.

Upptäck mer på anytec.se

A21
A23
A27
A27C
A30
868 CAb
1221 SPD

622 SP/SPD Classic
750 SPD Classic

14-17
18-19
20-23
24-27
28-31
32-33
34-35

38-39
40-43

Nyhet

Två klassiker är tillbaka.

Läs mer på sid. 36-43

Välkommen till båtsäsongen 2021

Design, prestanda och komfort. 
Allt för större upplevelser.
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Vårt patenterade ytbehandlingssystem Anytec M400 appliceras på 

samtliga aluminiumytor ovanför vattenlinjen och stärker aluminiumets 

redan fantastiska egenskaper. Ytbehandlingen binds till aluminiumet via 
en kemisk process i samband med appliceringen och tar hand om de många 
fria joner i aluminiumet som normalt sett bildar oxider. Resultatet är en sköld 

som skyddar mot såväl saltvatten som UV-strålar. Smuts och korrosiva ämnen har svårt att få fäste på ytan, 
något som borgar för en estetiskt tilltalande yta med lång livslängd. Den kemiska bindningen innebär också att 
ytbehandlingen inte kan flagna som en lack eller tvättas bort som en olja. Båten får en snyggare finish, med en 
extremt vattenavvisande yta som håller sig snygg i många år framöver.

Nano Passivation 
Technology

Alla våra båtar konstrueras och svetsas helt 
och hållet för hand. Varje enskild svetsfog 
och detalj inspekteras, allt för att säkerställa 
att våra båtar håller högsta kvalitet från för  
till akter.

Marinaluminium är på många sätt ett perfekt material. Hållbart och 
med låg vikt även i grövre dimensioner. Samtidigt utgör det en unik
utmaning. Aluminium smälter nämligen vid en relativt låg temperatur 
och har en värmeledningsförmåga som är flera gånger högre än den 
hos stål. Paradoxalt nog innebär det att aluminium måste svetsas 
med extremt hög temperatur. Detta på grund av att materialet runt 
själva svetspunkten drar ut värmen från svetsfogen. För ett perfekt 
resultat måste alltså svetsningen ske snabbt och konsekvent. 
Den rätta tekniken skapar en visuell effekt där svetsfogens mönster 
efterliknar en rad av staplade mynt. 

Alla båtar från Anytec konstrueras för användning i hård sjö och höga 
hastigheter. När ingenting får svika gör yrkesskicklighet och lång erfa-
renhet skillnad på riktigt. Vi arbetar hårt för att varje båt som lämnar  
vår produktionsmiljö ska vara lite bättre än den förra.

för större 
äventyr.

Sjösäker kvalitet

handsvetsad
ytbehandlad

Kraftfull
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Från ett skär 
till ett annat.
Vi träffar Peter Forsberg och snackar båtar, 
familjeliv och svensk sommar i Höga Kusten.

Från isrinken bakom Domsjöskolan, vidare upp i Elitserien med 

Modo Hockey och landskamper med Tre Kronor. Mot spel i USA. 

Två Stanley Cup-titlar, två VM-guld och två OS-guld. Peter Fors-

berg kom att bli ”Foppa” med hela svenska folket.

 – Jag var nog runt fem år gammal när jag gjorde min första träning, 
jag och min bror Roger hade spelat en del hemma på gatan innan och 
jag tyckte att det var väldigt roligt. Sen hade vi en isrink på skolan och 
flera andra bara några hundra meter hemifrån. 

9
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Genom åren har det blivit en del olika Anytec-mo-

deller. Bland annat en Anytec 750 SPD och en Anytec 

1221 SPD?

 – Ja precis, idag kör vi en Anytec A27 och det vi  
uppskattar mest är väl egentligen stabiliteten i båten. 
Den är lättkörd och går bra i vattnet, dessutom gillar jag 
upplägget med förarplatsen och att passagerarna har sina 
egna stolar. Det är full kontroll hela vägen. Genom att vi 
nästan alltid är ute hela familjen så är toppfart och sådant 
ingenting som jag fokuserar allt för mycket på, men visst 
är det roligt att kunna ta sig från A till B på nolltid med 
kompisgänget ibland.

Bland utflyktsmålen är den gamla fiskeön Ulvön, en som-
maridyll i skärgården ungefär 30 km söder om Örnskölds-
vik, en av favoriterna.
 – Det är något särskilt med Ulvön, att sitta där någon-
stans längs hamngatan med en glass i handen - det är 
svensk sommar på riktigt.

Pratar man Ulvön - där det tillverkats surströmming  

i över 100 år - så kommer man naturligtvis osökt in  

på frågan: hur ser den perfekta surströmmingskläm-

man ut?

 – Haha, det är en fråga som någon annan ska svara på. 
Den bästa surströmmingen är den jag inte behöver äta, 
jag har aldrig varit någon surströmmingsfantast. Jag åker 
mest till Ulvön för en mjukglass och avkoppling.

Vad ser du fram emot mest just nu?

 – Det är en klassiker i repris - en avkopplande sommar 
tillsammans med familjen.

– Idag kör vi en Anytec A27 och det vi 
uppskattar mest är väl egentligen  

stabiliteten i båten. Den är lättkörd 
och går bra i vattnet.

10

Åren gick och hur historien gick sen, det känner nog 

de flesta till. Nu ligger skridskorna på hyllan sedan 

drygt 10 år tillbaka. Flyttlasset har gått åtskilliga 

gånger. Från Örnsköldsvik till USA. Till Stockholm 

och nu senast vidare till idylliska Zug utanför Zürich 

i Schweiz. Med på resan fanns nu också fästmön 

Nicole och deras tre barn - Lennox, Lily och Diego. 

 – Stockholm är en fin stad på alla sätt, samtidigt 
längtade Nicole och jag efter att komma bort från stads-
kärnan, särskilt när familjen växte. Idag har vi kossor på 
baksidan av huset och barnen kan vara ute och leka utan 
att man behöver vara rädd för trafiken. Det påminner lite 
mer om hur jag själv växte upp i Övik.

För visst är det något särskilt med hemorten.

 – Så är det absolut. Örnsköldsvik kommer alltid att vara 
hemma på sitt sätt, det är där man vet hur stigarna går. 

I sportsliga sammanhang är Örnsköldsvik naturligtvis 
främst förknippat med vintersport och framför allt 
hockey. Men det är också en kuststad i hjärtat av Höga 
Kusten, med böljande berg och en vidsträckt skärgård.  
 – Sanningen är väl att man blir lite hemmablind var 
man än bor. På något vis njuter man lite extra när man 
kommer hem nu. Vi försöker vara tillsammans ute i 
skärgården så mycket vi kan under somrarna.

Med sådan närhet till skärgården kan man lätt tro 

att båtintresset alltid har funnits där?

 – Jag får erkänna att det är något som vuxit fram på 
senare år. Som hockeyspelare lever man ett ganska inru-
tat liv med fullspäckat schema där man går från träning 
till match och tillbaka igen. Men som barnfamilj så ser 
vardagen lite annorlunda ut, det är en frihetskänsla att 
vara ute i skärgården tillsammans med kidsen.

Peter ”Foppa” Forsberg

Ålder: 47 år.

Bor: Zug utanför Zürich och sommar- 
ställe i Domsjö, Örnsköldsvik.

Familj: Fästmön Nicole Nordin och  
deras tre gemensamma barn Lennox,  
Lily och Diego.



#Anytecmoment 

Upptäck. 
utforska. 
upplev.

äventyr

Ögonblicksbilder från fyra Anytec-ägares äventyr från skärgård 
och fjärran platser. Bland saltstänkta klippor och höga berg, 
med solnedgången på horisonten.

FINLAND
Joni Gefwert

NORGE

SVERIGENORGE

Andreas de Flon

Peter AgildRunar Øvergård
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Det är en tisdag i december och långt ute i den finska 

skärgården blåser det 16 meter per sekund. Roger 

Lohman och hans A27 är dom enda besökarna i 

hamnen ute på ön Örö. Vi hörs på en stundtals skakig 

telefonlinje, vinden viner lite i bakgrunden. 

 – Det är ganska ordentliga vågor här ute nu, men det 
är precis som jag vill att det ska vara. Man ska behöva 
köra lite aktivt tillsammans med båten. Det är naturligtvis 
viktigt att respektera havet och inte köra dumdristigt, men 
jag gillar när det är på gränsen till storm, säger Roger Loh-
man, som inte tvekar att åka ut i alla väder.
 – Ja, jag kör egentligen hela året så länge inte isen 
lagt sig. Den här tiden på året är det vanligtvis is redan, 
så jag bestämde mig för att passa på nu.

Du säger ju själv att det är helt tomt på andra båtar 

där ute i hamnen. Är det bara roligt att köra båt eller 

är det avskildheten som lockar? 

 – Det är nog båda delar. Vinden och vågorna kommer 
olika varje gång. Dessutom består den finska skärgården 
av så enormt många öar att du verkligen måste navigera 
och planera din rutt hela tiden, och det är något jag alltid 
gillat. Sen upplever man någon sorts stillhet mitt i allt - 
trots att det mullrar och bullrar en hel del när man ligger 
i 50 knop. Det finns något vackert och självklart i att få 
njuta av sjöfåglar, vackra hus och något så enkelt som 
några tallar på en ö i solskenet.

Den erfarna båtföraren och seglaren Roger Lohmans 
genuina engagemang och intresse för livet till sjöss har 

inspirerat många till ett mer aktivt båtliv. 

En nära-naturen upplevelse helt enkelt?

 – Ja lite så, sen är det svårslaget när man beger sig  
ut så här helt ensam och får låna en bastu någonstans.  
Det är kolsvart ute, vinden viner och så sitter man där 
och lyssnar på den vedeldade bastuugnen. Det är en 
helhet allting. 

Är det bara du i familjen som är båtfrälst?

 – Inte alls, jag skulle nog säga att vi gör den absoluta 
merparten av alla resor tillsammans. Det är mest dessa 
lite längre resor som jag gör på egen hand. Innan viupp-
graderade till A27 så hade vi en 860 SPD i fyra år, den 
hann vi köra 7 500 sjömil med. Så det blir en hel del  
resor tillsammans varje år.

Hur kommer det sig att ni kör just Anytec?

 – Sjösäkerheten och robustheten är alltid nummer ett. 
Sen är det faktiskt viktigt med en snabb båt, även när 
vinden ligger på. Att snabbt kunna förflytta sig från en 
plats till en annan är viktigt för oss. Vi vill snabbt kunna ta 
oss ut i skärgården till någon ö eller restaurang och sen 
åka hem igen på eftermiddagen. 
 – Jag seglar några veckor varje år också, men jag tror 
att båtkulturen förändrats på senare år. Förr i tiden hade 
man segelbåt och det var viktigt med många bäddplatser. 
Sen var man ute flera veckor i sträck. Idag ser det annor-
lunda ut, man vill kunna göra de snabba resorna, fram  
och tillbaka. Så är det för oss också.

Vad gjorde att ni tog steget upp från 860 SPD  

till A27?

 – Största anledningen för oss var dom fjädrande sto-
larna, det är ju som bekant bara två stycken i 860 och här 
har vi fyra. Sen är stolarna på A27 verkligen helt suveräna 
med Öhlins-dämparen, bättre på alla sätt. Möjligheten 

Roger Lohman

Familj: Frun Rita, 51 år, och deras tre gemensam-
ma barn Robin, 17, Hanna, 15, och den yngsta 
sonen Anton, 12. Samt två utflugna barn med 
egna familjer.

Bor: Esbo, Finland

Foto: Paula Nikula

stilla ögonblick 
och Stormande hav.

– Innan vi uppgraderade till A27 så 
hade vi en 860 SPD i fyra år, den hann 

vi köra 7 500 sjömil med.

att justera dämpningen nedåt, tillbaka och utifrån vikt gör 
stor skillnad. Andra stativ och dämpare kan man uppleva 
som att dom hamnar i otakt i hård sjö, men det uppstår 
inte alls här. 

Vad längtar du efter just nu? 

 – Just nu ser jag fram emot att spendera två sköna 
dagar här ute i skärgården och sen att få komma hem  
till familjen igen. Vad mer behöver man?
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A21

LÄNGD 

6.67 M
BREDD

2.32 M
MAX MOTORSTYRKA

200 HK

Funktion och effektivitet möter mjuka former i 
ett koncept lika elegant som kraftfullt. Anytec 
A21 går in i alla situationer med fulländad  
balans, med sin mjuka skrovform skär skrovet 
fint med bra grepp genom vattnet.

En helhet som levererar prestanda du kommer att älska, med körglädje 
du kan lita på. Ombord möts du av rymliga sociala utrymmen och smarta 
detaljer. En targamast dominerar aktern, ett designelement med distinkt 
stil som förstärker intrycket av båtens öppna ytor. Med den inbyggda 
kapellbågen får du kapellet på plats så snart vädret vänder. När solen tittar 
fram igen viks den snabbt ner i det inbyggda kapellgaraget. För de riktigt 
sköna sommardagarna så kan aktersoffan snabbt förvandlas till en stor 
och bekväm solbädd. En rymlig badplattform gör det enkelt att ta sig i och 
upp ur vattnet. A21 erbjuder gott om plats för familjen eller kompisgänget. 
Tillräckligt med kraft på akterspegeln för alla destinationer, oavsett om du 
söker äventyr eller avkoppling.



Den perfekta kombinationen av trygg 
familjebåt och snabb sportbåt.

Med sina stora sociala ytor inbjuder A21 till 
avkopplande dagar med vänner och familj. 
Väl tilltagna badplattformar för sköna sim-
turer och en öppen akter underlättar om-
bordstigning. Den naturliga samlingsplat-
sen ombord är den bekväma aktersoffan 
där man gärna dukar upp för en god måltid. 
Här finns gott om plats för sällskap, även 
när vädret vänder och kapellet fällts upp 
ur det inbyggda kapellgaraget. Under de 
riktigt fina sommardagarna kan aktersoffan 
enkelt förvandlas till en rymlig solbädd där 
det finns gott om plats att sträcka ut sig 
och bara njuta.

Upplev mer i  
gott sällskap

1918
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A23
Äkta körglädje i en klass för sig. 
Skrovdesignen hos A23 kombinerar 
stabilitet med högklassig prestanda  
i ett komplett paket. 

Handbyggd och helsvetsad från för till akter. Utvändigt 
utstrålar designen det närmast självklara självförtroendet 
som går i arv genom hela modellprogrammet. Många 
element känns också igen från vår gigant Anytec 1221 
SPD. Targamasten gör sitt för att binda ihop det öppna 
designspråket. Interiören är luftig med stora sociala ytor, 
mycket tack vare att pulpeterna sitter lite längre fram i 
båten. Något som i sin tur gör att du som förare kommer 
närmare, med bättre översikt när båten planar. Du och 
dina passagerare färdas med god komfort i den skyddade 
sittbrunnen, med förare och navigatör i fjädrande stolar 
och övriga passagerare i den sköna aktersoffan.

LÄNGD 

6.84 M
BREDD

2.39 M 
MAX MOTORSTYRKA

300 HK
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A27

Oöverträffad prestanda i alla vatten.  
Med den rätta känslan i varje situation.  
Rolig körning bland vågorna eller avkopp-
lande häng med vänner och familj.  
Anytec A27 känns alltid lika rätt. 

Med ett konsekvent beteende i grov sjö och en topphastighet  
uppemot 58 knop. Utmärkande för A27 är också det förlängda  
akterpartiet som hjälper till att ge båten extra stabilitet. Här får  
du en ordentligt tilltagen sittbrunn med plats för upp till åtta  
passagerare. Det modulbaserade inredningssystemet innebär  
att du att du själv kan anpassa båten utifrån dina behov.

LÄNGD 

8.41 M
BREDD

2.55 M 
MAX MOTORSTYRKA

450 HK
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A27 är en båt med stora sociala ytor. Utrusta din 
båt med solbädd eller ett bord och njut lite extra av 
alla lugna stunder.

modulbaserat 
inredningssystem
Med det modulbaserade inredningssystemet 
har du själv möjlighet att anpassa ytan mellan 
aktersoffan och de främre stolarna. Valmöjlig-
heterna är många och du kan anpassa din båt 
i en mängd olika kombinationer. Till exempel 
med fler stolar, extra soffdelar eller med en 
köksmodul. Se nedan för exempel på några 
möjliga kombinationer.
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Två extra fjädrande stolar.

Köksmodul och en extra soffa.

Två extra soffmoduler.
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LÄNGD 

8.43 M
BREDD

2.55 M
MAX MOTORSTYRKA

450 HK

Design, prestanda, komfort. Konstruerad med utgångspunkt 
från det robusta och omtyckta skrovet från Anytec A27, 
men med en stilrent inredd och rymlig kabin, erbjuder 

Anytec A27C snabba transporter i alla vatten.

A27C



Kabinens interiör är konstruerad i högkvalitativa material, särskilt anpassade för mångårig användning i 
marin miljö. I samarbete med noga utvalda leverantörer har vi tagit fram en interiör med tilltalande design 

och uppskattade funktioner. Ljudnivån i kabinen minskas markant med hjälp av dämpande material.

stilfull och Ombonad kabin

Konvertera till kojplats. Med ett förlängt 
soffparti och tillhörande bord har du möjlighet 
att enkelt konvertera aktersoffa i kabinen till 
en kojplats med gott om plats för flera. 
Perfekt för de lite längre resorna.

Anytec A27C är en båt man gärna kör en omväg med. 

En förarmiljö i framkant. Klassledande navigation och teknik i 
en komfortabel och ombonad hytt av högsta kvalitet. Anytec 
Performance-stativ med kraftfulla Öhlins-dämpare ingår som 
standard för förare och navigatör. 

I ett avlångt land med fyra distinkta årstider är 

utmaningarna till sjöss lika distinkta som varierande. 

Med Anytec A27C får du en båt som levererar överallt, 
året om. Snabba transporter i skärgården, utan att tumma 
på vare sig säkerhet eller komfort. Även när vädret slår om, 
vinden piskar och vågorna går höga så kan du vara trygg i 
att A27C ger dig friheten att ta dig dit du vill. Designen är 
självsäker med aggressiva och stabila linjer.

Väl ombord kan du njuta av en rymlig och ombonad kabin. 
Med hjälp av det modulära inredningssystemet kan du 
själv välja hur kabinen ska utrustas, exempelvis med extra 
stolar eller längre soffor. De längre sofforna innebär också 
att du kan övernatta ombord, perfekt för de lite längre 
resorna. Värmare ombord säkerställer komforten när solen 
mest lyser med sin frånvaro. När läget är det omvända så 
kommer den elektriska takluckan väl till pass.

Anytec A27C är lika självsäker 
i marinan som bland vågorna. 

28 29
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Framtagen med innovativ teknik utifrån en enkel idé - att ge dig alla förutsättningar 

för ett mer njutbart båtliv. Anytec A30 är helt enkelt båten som har allt. Hög komfort med 
fem fjädrande stolar och en centrerad förarplats för mäktig körglädje. När du lägger till kan du 
njuta av stora sociala ytor med en ordentlig matplats och ett integrerat pentry i aktern. Dess-
utom finns andra uppskattade bekvämligheter ombord, exempelvis två sovplatser och toalett. 
Oavsett om du söker avkoppling eller äventyr, välkommen ombord på Anytec A30.

LÄNGD 

9.64 M
BREDD

3.10 M
MAX MOTORSTYRKA

2X 450 HK

Anytec A30 ger dig möjlighet att 
uppleva skärgården på ett nytt sätt.

A30
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Den centrala förarplatsen med dess 
svävande konstruktion arbetades fram  
för maximal funktionalitet och körkänsla. 

Samtidigt visste vi att vi ville bygga en båt där de sociala ytorna 
och funktionerna fick ta plats. Med smarta detaljer som upp-
skattas av alla ombord. Allt för att du ska kunna utforska hela 
båtlivet, från fartfyllda äventyr till lata dagar.

Med en längd på nära tio meter, dubbla V8-motorer med upp till 
900 hästkrafter är Anytec A30 en stor båt för större upplevelser.

Till din hjälp har du inte bara den fantastiska översikt som den 
centrala förarmiljön medger. A30 kommer även standardutrus-
tad med dubbla, blixtsnabba navigationsskärmar från Simrad 
för säker navigering från hamn till hamn. Och självklart ska även 
dina passagerare färdas med samma höga klass, därför flanke-
ras föraren av fyra ytterligare fjädrande stolar. För vad är väl en 
båttur utan vänner och familj. Även om A30 imponerar med sin 
körkänsla så finns här gott om plats för gemenskap och lugna 
stunder. Aktern kan utrustas med både solbädd och bord. 

Utfällbart kapell
När vädret vänder eller solen  
gassar så fäller du snabbt ut  
kapellet från targabågen.

Hög komfort i sjö och hamn. 
Fem fjädrande stolar för komfort  
på vattnet - dessutom med alla de  
bekvämligheter du vill ha vid bryggan.

Sovplatser
I främre delen av båten finns två 
sovplatser för de lite längre resorna.

Lata dagar på solbädden 
Aktersoffan konverteras enkelt från sitt- 
eller matplats till solbädd med gott om  
plats för flera personer.

En stor båt för större upplevelser, 
med en fantastisk balans mellan 
körkänsla och komfort. 

Full av överraskningar. Livet till sjöss är allt an-
nat än endimensionellt. Därför är det tryggt med 
en båt som är precis lika mångsidig. Ombord 
på A30 serverar du varma och kalla drycker från 
pentryt längst bak i aktern. När du vill komma 
undan solen ett tag eller när vädret vänder så kan 
det vara skönt att snabbt kunna fälla ut kapellet, 
naturligtvis har du full ståhöjd i hela båten även 
med kapellet utfällt. Toalett finns också ombord.
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Kraftfulla upplevelser. Med möjlighet  
till dubbelmontage och upp till 800 
hästkrafter i aktern, med en toppfart 
upp mot 60 knop, så har Anytec 868 
CAB den kraft och acceleration som 
krävs för de största körupplevelserna. 

Väl tilltagna fönster, blixtsnabb navigation från Simrad och 
Zipwakes trimkontrollsystem gör det möjligt att navigera både 
snabbt och säkert i alla situationer. Längden på närmare nio 
meter i samspel med en effektiv skrovform bjuder på riktigt 
stabila transporter i skärgården med god komfort. Här färdas 
upp till åtta passagerare bekvämt, med ordentlig ståhöjd,  
stora stuvutrymmen och fina sociala ytor inuti kabinen.

868 
cab

LÄNGD 

8.86 M
BREDD

2.60 M 
MAX MOTORSTYRKA

2 X 400 HK
3534
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1221 
spd

LÄNGD 

11.70 M
BREDD

3.30 M 
MAX MOTORSTYRKA

4 X 400 HK
37

1221 SPD är en båt bortom det vanliga.
Totalt kompromisslös i alla aspekter. 

Med sina 1600 hästkrafter och ett fartområde 
som sträcker sig upp mot 70 knop så har 1221 
SPD konstruerats för att leverera upplevelser 
i världsklass. 

Samtidigt är 1221 SPD inte en fullblodsracer i den bemärkelsen att du mås-
te kämpa för att krama ut varje knop, det är snarare tvärtom. Båten känns 
trygg och lättkörd genom hela fartområdet, inte minst i tuffa förhållanden 
där båten körs i hög hastighet i grov sjö.

Anytec 1221 imponerar med enorm prestanda i alla vatten. När hastighe-
ten ökar ställs också högre krav på skrovets utformning för att säkerställa 
optimal prestanda och ett följsamt beteende i vattnet. Skrovet är framtaget 
för att att erbjuda lågt motstånd, goda sjöegenskaper och hög dynamisk 
stabilitet i alla vatten. Allt för att du och dina medpassagerare ska kunna 
njuta av en komfortabel, kittlande och trygg körupplevelse i alla väder. 



Classic 
serien

En ny, råare generation aluminiumbåtar från 
Anytec satte snabbt tonen i skärgården under 
2000-talets början. Helsvetsade konstruktioner, 
rymligare förskepp, vassare skrov och  
fartresurser utöver det vanliga kom snabbt 
att sätta prägel på den svenska båtflottan.

Två av de främsta representanterna för denna era är Anytec 750 SPD och 
622-serien. Modeller som fortfarande ligger nära hjärtat hos oss och många 
andra. Inför båtsäsongen 2021 lanserar vi Classic-versioner av båda dessa 
uppskattade och beprövade modeller. När du väljer en Classic-modell får du 
den allra bästa versionen av båten där varenda detalj trimmats in till perfektion. 
Välkommen ombord.

3938
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Den helsvetsade konstruktionen gör sitt för att erbjuda en verkligt stabil 
och tyst sjögång. Anytec 622 Classic är en anpassningsbar modell där 
skrovformen hjälper båten att stiga upp ordentligt ur vattnet i samband 
med högre hastigheter. Oavsett vilket motoralternativ du väljer så kan  
du njuta av rolig och aktiv körning.

Här kör du med känsla och navigerar enkelt - oavsett om du är ute på 
äventyr med kompisgänget eller om du mest jagar spontana strandhugg 
tillsammans med familjen. Ombord finns gott om plats för passagerare  
och utrustning, låga fribord gör det enkelt att både lasta och stiga ombord 
på båten. 

Anytec 622 Classic är en mångsidig båt med fantastisk prestanda, stor 
lastkapacitet och den rätta kombinationen av egenskaper som krävs för att 
älskas av såväl yrkesanvändare som familjen. Välj mellan två varianter - den 
öppna walk-around modellen 622 SP eller 622 SPD med dubbla pulpeter.

Anytec 622 Classic erbjuder styrka, stabilitet 
och elegans i ett smidigt format. Lättnavigerad 
i alla vatten och hamnar med vasst skrov och 
liten vindyta. 

622 SP/SPD
Classic

LÄNGD 

6.76 M
BREDD

2.26 M 
MAX MOTORSTYRKA

200 HK

Mångsidig körglädje.
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750 spd
Classic

LÄNGD 

8.08 M
BREDD

2.32 M 
MAX MOTORSTYRKA

300 HK

Anytec 750 SPD Classic är en tuff och mångsidig modell 
som levererar i alla lägen. Det omtyckta och oömma skrovet 
bjuder på imponerande prestanda och fantastisk körglädje.
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Under många år har 750 SPD varit en populär modell för både 
fritid och yrkesliv. Med stora ytor framför pulpeterna och ett 
tåligt skrov har modellen varit en pålitlig trotjänare som trans-
porterat turister på späckhuggarsafaris i Nordnorge, förflyttat 
material i skärgården och möjliggjort ett bekymmersfritt båtliv 
för alla - sommar som vinter.

Skrovets styvhet och helsvetsade konstruktion skapar förut-
sättningarna för en mycket tyst och stabil sjögång i alla vatten. 
Med ett fartområde som sträcker sig upp mot 50 knop finns 
här gott om prestanda för att leverera både snabba transpor-
ter och rolig körning. Kombinerat med det fantastiska skrovet 
som lyfter upp båten ur vattnet vid högre hastigheter så finns 
här alla möjligheter att arbeta tillsammans med båten för att 
pressa ut all prestanda.

Som aktiv förare är Anytec 750 SPD Classic en härligt utmanande 
och framför allt otroligt rolig båt att köra. Boka in en testkörning och 
upplev något utöver det vanliga. 

FÖR EN VASSARE KÖRUPPLEVELSE.
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Anpassa din båt för just ditt båtliv. Här har vi 
samlat våra smarta tillval gör livet till sjöss lite 
mer njutningsfullt.

Alla värdesätter vi lite olika saker ombord. Därför finns möjligheten
att anpassa din båt för ökad komfort, effektivare navigering och
praktiska hjälpmedel som gör båtlivet både roligare och enklare.

Utrustning 
och tillval

Solbädd

Det bästa tillbehöret för lata dagar i  
solen. Löstagbar med enkel montering.  
Väl tilltagen med plats för flera. 

tillval
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Fusion Underhållningssystem

Högpresterande underhållningssystem och  
högtalare från Fusion med inbyggt Bluetooth-stöd.

Golight Sökljus

Enkel- eller dubbelmontering av 
sökljus med fjärrstyrning för säker 
navigering i mörker och dimma. 

Webasto Värmare

Förläng säsongen med en värmelösning 
från Webasto. Finns i flera olika modeller 
för högsta komfort och optimal fördelning.

Ankarspel

Lättanvända ankarspel med smidiga funktioner. 
Finns i flera olika modeller beroende på båtmodell.

Bord

Stabilt, löstagbart bord med dryckeshållare för montering 
i aktern. Finns i olika storlekar beroende på båtmodell.

Hamnkapell

Det enklaste sättet att hålla din båt fräsch när den ligger 
förtöjd lite längre tid. Lika enkelt att montera som att ta ner.

tillval

tillval

tillval

tillvaltillval

370°

135°

tillval



49

Modellanpassade stativ för optimal 

komfort. Vårt stativ med tillhörande 
stol verkar optimalt för att motverka de 
krafterna som du och dina passagerare 
utsätts för i hård sjö. 

Small

Medium

Large

Sofistikerad fjädring 
från Öhlins Racing.
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i kniviga körförhållanden ska båten 
gå precis som det är tänkt. oavsett 

sjö och klimat är det a och O. 

Mindre motstånd. Zipwakes innovativa interceptorer är 
bara 30 mm långa, till skillnad från traditionellt trim som 
ofta projicerar ut till 150 mm. 

Full kontroll. Med Zipwakes intuitiva 3D-kontrollsystem 
har du alltid oöverträffad kontroll över interceptorerna. 
Eller tryck in AUTO-knappen och njut av en helautoma-
tisk upplevelse med full balans i alla lägen.

Anytec Performance-stativ

Zipwake - optimerade trimplan

Vårt unika stolstativ med Öhlins världsledande 
dämpare har designats för att ge dig en svårslagen 
upplevelse till sjöss. Stativet är extremt kraftigt och 
kompakt, varje del är utskuren ur solid aluminium. 
Ändå är Anytec Performance-stativ svängbart, 
skjutbart och dämpat. Dessutom kan dämparens 
fjäderspänning, returhastighet och dämpnings-
hastighet ställas in efter dina önskemål, allt för att 
individanpassa komforten ombord.

Njut av körkomfort i absolut världsklass. 

I alla väder.
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RÄTT UTRUSTNING FÖR ETT SÄKERT 
OCH NJUTNINGSFULLT BÅTLIV.

Alla båtar från Anytec utrustas med blixtsnabb 

navigationsutrustning från världsledande Simrad. 

Intuitiva pekskärmar ur evo3-serien levererar full HD- upplös-
ning och gör det lätt att navigera både effektivt och säkert 
i hög hastighet. Alla displayer är av multifunktionstyp vilket 
innebär att du har flexibilitet att skapa ett system som  
passar just dig och din båt. Med hjälp av den fyrkärniga  
processorn byter du snabbt mellan sjökort och olika  
layouter utan fördröjningar.

Möjlighet finns även att välja bland en rad olika alternativ för 
radar och ekolod. Med HALO-kupolradar får du en kristallklar 

bild av skärgården direkt från fören och ända ut till 48  
nautiska mil bort. Fantastisk prestanda över korta avstånd  
gör HALO-kupolradar till ett perfekt hjälpmedel för snäva 
manövrar i marinor eller i begränsad sikt såsom dimma eller 
mörker. InstantOn-funktionen innebär att systemet inte har 
någon uppvärmningstid från viloläge, vilket ger dig en  
omedelbar radarbild när du behöver den utan att behöva  
hålla systemet igång konstant.

Vill du hålla koll under ytan så finns StructureScan - ett  
ekolod som leverar fantastisk bildåtergivning från babord 
till styrbord och rakt under båten - utan någon död zon. 

Lätthanterlig navigering 
Simrad OP50 har en intuitiv  
kommandofunktion för upp till  
sex kompatibla Simrad-multifunk-
tionsdisplayer genom knappsats 
och kontrollratt.

Effektiv kommunikation
Simrad VHF-radio tar både emot 
AIS-mål och sänder även ut din 
position till andra AIS-utrustade 
båtar i närheten. Säker navigering 
under alla förhållanden. 

Revolutionerande radar
Kupolantenn från Simrad ger 
samma exakta detektering på 
både kort och långt avstånd. 
Kan bevaka två områden samti-
digt, så att du kan hålla ett öga 
på vädret samtidigt som du har 
full koll på eventuella kollisions-
risker på nära håll. 

Navigering i världsklass

51

Alla våra båtar levereras med praktiska, slitstarka kapell med smarta detaljer. 

Vi arbetar uteslutande med de bästa materialen och leverantörerna på marknaden för att ge dig kapell 
som är kvalitativa sett till både material och lösning. Med hjäp av färgkodade material och kapellgarage* 

eller smidiga kapellbågar så är det snabbt och enkelt att montera kapellen så fort vädret vänder.

Konstruktion

Våra kapell är dimensionerade för 
mångårig användning med tuff körning 

i alla vatten, sommar som vinter. 

Material

Vi använder oss uteslutande av högsta 
tillgängliga materialkvalitet, det gäller 

både duk och tråd.

Användning

Färgmarkeringar* och andra smarta 
detaljer gör det enkelt att få våra kapell 

på plats.

Smarta kapell för alla väder

*G
äl

le
r 
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PRODUKTER FÖR ETT SÄKRARE, 
enklare OCH STILIGARE BÅTLIV.
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Förtöjningslina

Förtöjningslina tillverkad av mycket elastiska fib-
rer som gör att du slipper använda ryckdämpare. 
100% polyester gör linan mjuk och smidig. Lång 
livslängd. Finns i flera dimensioner. Längd 10 m. Flytväst

Idealisk för alla typer av båtliv. Perfekt för användning 
i skärgård och kustnära vatten. Konstruerad för att 
vara så lätt som möjligt och bekvämast på marknaden.  

Termos

Klassisk robust ståltermosflaska tillverkad i rostfritt 
18/8 stål. Med exklusiv lasergravyr. 500 ml.

Skaljacka Herr & Dam

Jacka tillverkad i en 2-lagers polyester- /spandex-
blandning. Foder tillverkat i polyester. Sömmarna  
är tejpade. Icke avtagbar huva. 

Tillbehören och mycket annat hittar du i 
vår webbshop. Allt för ett båtliv med stil.
Besök oss på shop.anytec.se

Anytec produkter
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Modellfakta

Modell Längd Bredd
Vikt
(utan motor) Fartområde

Antal
personer Max motorstyrka

Max motorvikt
(totalt) Tankvolym Djupgående

Bottenvinkel 
(akter/för) Rigglängd

A21 6,67 m 2,32 m 1 156 kg 35-48,3 Kn 6 st 147 kW/200 hk 267 kg 170 l 0,45/0,9 m 19,4˚/47˚ XL/25”

A23 6,84 m 2,39 m 1 238 kg 24-51,3 Kn 7 st 221 kW/300 hk 310 kg 200 l 0,5/0,86 m 19,4˚/49˚ XL/25”

A27 8,41 m 2,55 m 1 681 kg 35-58 Kn 8 st 336 kW/450 hk 450 kg 390 l 0,48/0,97 m 20,7˚/52˚ XL/25”

A27C 8,43 m 2,55 m 1 990 kg 35-54 Kn 8 st 336 kW/450 hk 450 kg 460 l 0,61/1,01 m 20,7˚/52˚ XL/25”

A30 9,64 m 3,10 m 3 368 kg 40-64,5 Kn 10 st 2x336 kW/2x450 hk 2x450 kg 900 l 0,65/1,01 m 20˚/47˚ 2xXXL/30”

868 
CAB 8,86 m 2,60 m 2 385 kg 40-62 Kn 8 st 2x298 kW/2x400 hk 2x310 kg 550 l 0,68/0,88 m 23˚/48˚

XLx2/XXLx1 
25”x2/30”x1

1221 
SPD 11,70 m 3,30 m 4 600 kg 40-72 Kn 10 st 4x298 kW/4x400 hk 4x310 kg 1 500 l 0,7/1,06 m 19,7˚/46˚

Lx2+XXLx2 
20”x2+30”x2

622 
SP
CLASSIC

6,76 m 2,26 m 824 kg 25-48 Kn 6 st 147 kW/200 hk 240 kg 170 l 0,51/0,95 m 20˚/55˚ XL/25”

622 
SPD
CLASSIC

6,76 m 2,26 m 944 kg 25-48 Kn 6 st 147 kW/200 hk 240 kg 170 l 0,51/0,95 m 20˚/55˚ XL/25”

750 
SPD
CLASSIC

8,08 m 2,32 m 1 309 kg 30-50 Kn 6 st 224 kW/300 hk 310 kg 230 l 0,5/0,96 m 20˚/55˚ XL/25”

Det finns en Anytec-modell för alla sorters äventyr. Alltid med en unik 
kombination av osedvanlig prestanda och kompromisslös konstruktion. 
Vilken väljer du? 
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AS
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● ● ● - ● - ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● - - - - - - ● ● ●

○ ● ● ● ● ● ● - - -

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ○ ● - ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● - ● - ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

- - - ● - ● - - - -

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

- - ○ - ● - ● - - -

○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ●

○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

- - - ● ● ● ● - - -

- - ○ ○ ● ○ ● - - -

- - ○ ○ ● ○ ● - - -

Standard Tillval Finns ej-● ○

Helkapell

Targabåge

Trimplan

Automatiska trimplan Zipwake

Hydraulstyrning

Vindrutetorkare

Dynsats (akter ute)

LED-lanternor

Uttag 12 V

Elektrisk/Handlänspump

Stolskydd

Räddningsstege

Självläns

Bottenmålning

Klass 3 ögla

Badplattformar

Anytec Performance-stativ

M400

Elektrisk taklucka

Plotter/ekolodsgivare Simrad

Brandsläckare

Stöldmärkning Securmark

Flytväst Anytec

Förtöjningspaket inklusive fendrar

Webasto värmare 

Zinkanoder

Trådlös mobilladdare

Köksmodul

Radarkabel

Kylbox

Simrad OP50-fjärrkontroll

Anti-slip matta

GPS antenn

Ljudabsorberande isolering

USB port

Kabinbelysning

Extra plotter

Extra rad Performance-stativ
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Anytec Sweden AB reserverar sig för eventuella tryckfel och förbehåller 
sig rätten till ändringar. Båtarna i broschyren kan vara extrautrustade. 

Innehållet i denna katalog är upphovsrättsligt skyddat.  

www.anytec.se 
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