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Łódź motorowa o dł. 21 stóp - łódź żaglowa z poprawionym kilem – zewnętrzna sterownica – 4 koje – 

dieslowy silnik Vetus o mocy 25 koni mech. - 7 węzłów – 34 950 $ 
 

Pierwowzorem tej liczącej 21 stóp łodzi była łódź żaglowa. Czy to w jakiś sposób ogranicza jej 
funkcjonalność jako łodzi motorowej? 
 
Jeżeli pomyślałeś sobie, że Haber 660M ma w sobie coś ze stylu holenderskiego, to byłbyś w błędzie. 
W rzeczywistości łódź ta pochodzi z polskiego miasteczka w północnej Polsce, regionu wielkich jezior 
i rzek, o skomplikowanej nazwie Nowie Miasto Lubawskie. Jednak jeśli wyczułeś w budowie tej łodzi 
coś z łodzi żaglowej, to masz rację. Litera “m” w nazwie oznacza “motorowa” dla odróżnienia od jej 
żaglowej wersji. I to łódź żaglowa była pierwsza - jej budowę zaczęto w 1989 r.- podczas gdy wersja 
motorowa powstała w 2001 r. Posiadają ten sam kadłub, ale  kil w wersji motorowej został 
poprawiony.  
Wypłynęliśmy tą charakterystyczną, mierzącą 21 stóp łodzią na rejs wzdłuż “bardzo angielskiego” 
odcinka Tamizy, żeby sprawdzić, czy uda jej się przemówić do tych chcących przerzucić się na konie 
mechaniczne. 
 

KONSTRUKCJA I ROZPLANOWANIE 
 
Kształt kadłuba można najlepiej opisać mówiąc o łodzi ostrorufowej z zaokrągloną zęzą. Niemal 
pionowy dziób przechodzi w płytki miecz wzdłuż całej długości łodzi, który łączy się ze śrubą 
napędową. Ster z nierdzewnej stali jest praktycznie zawieszony na pawęży i przylega do kilku ostatnich 
cali sekcji kadłuba.  
Ponad linią wody lekko tradycyjny styl Habra, pozostałość po małej Linssen Sturdy, podkreślają 
zielone nadwodne cześci burt zakończone linowym odbijaczem na całym obwodzie, wprawionym w 
ramę tikową.  
Nadbudówka typowa dla łodzi pilotowej najbardziej rzuca się w oczy z powodu niezwykłej wystającej 
części dachu, która w połączeniu  z przedłużeniami z pleksiglasu oferuje rodzaj schronienia w kokpicie. 
Z drugiej strony, można się sprzeczać, czy nie jest to raczej ingerenecja w jego przestrzeń.  
Bardzo stylowo wyglądają okrągłe iluminatory, umieszczone po 3 po obu burtach, chociaż są wklęsłe i 
umieszczone pod kątem, więc zbierają wodę – która na pewno leje się do kabiny po ich otwarciu.  
Wiele cech pokładu wskazuje na pochodzenie łodzi. Łódź zwęża się ku rufie, przypominając kształtem 
kajak, i kończy się kokpitem typowym dla łodzi żagłowej, a oryginalny układ sterownicy  jest częścią 
standardowego wyposażenia. Jednak podniesione stanowisko sterownicze po prawej burcie przywraca 
równowagę i na pewno będzie ulubionym miejscem kapitana łodzi. 
Składana solidna osłona umieszczona na dachu kabiny służy jako podwyższenie dachu kokpitu, dając 
sternikowi lepszy widok z przodu. Należy do standardowego wyposażenia łodzi. 
Pod pokładem poprzez otwarte plan uzyskano przestrzeń  ze stołem po złożeniu zmieniającym się w 
małą podwójną koję po lewej burcie, a także na kuchnię i toaletę po prawej i większą koję na dziobie. 
Jak na łódź o takich rozmiarach wysokość stania ( 6 stóp 3 cale  ~190,5 cm) jest zadziwiająca. 
 

OPCJE SILNIKA 
 

Jak na razie, standardowy trzycylindrowy diesel Vetus o mocy 25 koni mechanicznych jest jedynym 
silnikiem dostępnym z Habrem 660M.  
 

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY 
 

Tradycyjny wygląd – Kadłub z zaokrągloną zęzą z linowym odbijaczem oraz nadbudówka typową dla 
łodzi pilotowej. 
Wnętrze – Otwarte rozplanowanie przestrzeni mieści podwójną koję i oddzielny obszar ze składanym 
stołem ne lewej burcie z dobrą wysokością stania. 



 
POKŁADY 

Kokpit samoodpływowy z tikową podłogą może swobodnie pomieścić 4 do 5 dorosłych osób i służyć 
za miejsce do spotkań. Kiedy odsunie się suwklapę, zykuje się i tak przyzwoitą wysokość stania, a w 
przypadku zmiany pogody wystająca część dachu kabiny może stanowić małe schronienie. Łatwo 
dostępne i antypoślizgowe pokłady z drewna teakowego wzdłuż obwodu kokpitu. Relingi na dachu 
kabiny razem z listwami odbojowymi na dziobie sprawiają, że obejście całej łódki jest bezpieczne. 
 
Stanowisko sterownicze - Usytuowanie stanowiska sterowniczego jest dziwaczne z powodu koła 
sterowego znajdującego się pod wystającą częścią dachu i dlatego ciężko dostępnego, podczas gdy 
tablica przyrządów silnika znajduje się pod konsolą i dlatego jest niemal niemożliwością patrzenie na 
nią podczas płynięcia. Podniesione siedzenie jest dobrych rozmiarów i jakości, ale wydaje się nam, że 
powinno być zdejmowalne, a nie przymocowane na stałe.  
 

OBSŁUGA I PŁYWANIE 
 

W dniu, na który przypadł nasz test, woda Tamizy wyszła z brzegów, płynąc z prędkością 4 węzłów. 
Łódź była zacumowana dziobem do brzegu, więc w wypłynięciu na pełną wodę pomógł nam podmuch 
wiatru od rufy, który uchronił nas od dostania się między pontony przed porwaniem przez prąd rzeki.  
Warunki oznaczały, że chodzący silnik zrobił 6 węzłów w jednym kierunku i ustawił nas w 
przeciwnym.   
Po dostaniu się w prąd rzeki, łódź szybko odzyskała pewność siebie; silnik zaczął pracować przy 3 
węzłach i 2000 obrotach/min. Tylko na krótkim odcinku spokojniejszej wody mogliśmy przekonać się, 
jak by to wyglądało przy nie tak silnym prądzie, gdy przy 900 obrotach/min. uzyskuje się spokojną 
prędkość 3 węzłów, idealną na spokojne letnie rejsy po rzece. 
Podczas wykonywania manewrów hydrauliczny ster trochę odskakiwał, ale nie przeszkadzało to wcale 
w sprawnym i szybkim skręcaniu. Cofając łódź zauważyliśmy, że na początku szybciej reagowała przy 
małych obrotach silnika , jednak po ustaleniu kierunku można było zwiększyć prędkość.  
Kiedy już byliśmy na głównym kanale, dało się odczuć obecność dużego kilu pod spodem. Dzięki 
układowi sterowniczemu, mimo że hydraulicznemu, i sterowi, naprawdę można poczuć, że łódź jest 
posłuszna naszym poleceniom i wybranemu przez nas kierunkowi.  
Ponieważ sami nie byliśmy w stanie przetestować Habra w wodach pływowych, zadaliśmy kilka pytań 
Kenowi Murgatroydowi, byłemu członkowi Marynarki Królewskiej i mistrzowi jachtowemu, który 
wypłynął Habrem z Przystani Poole wzdłuż wybrzeża do Swanage na niedawny weekend pokazowy w 
Force5.  
“Dla mnie ta łódź jest przede wszystkim dobrą łodzią portową, odpowiednią też do pływania po rzece 
przez cały dzień z 4-osobową  załogą”, powiedział nam. “Pływanie po wodach przybrzeżnych również 
nie sprawia żadnych problemów.”  
Pływanie było spokojne, miłe i wygodne. Porównałbym tę łódź do łodzi bez takielunku, ale z trochę 
większą mocą. Optymalną prędkością jest ok. 2000 obrotów/min, dającej jakieś 7 węzłów. 
Jakiekolwiek zwiększenie szybkości od tego momentu wiąże się ze wzmożonym hałasem i mniejszą 
oszczędnością przy niewielkim tylko wzroście prędkości.” 
 

POMIESZCZENIA 
 

Dzięki suwklapie i szerokiej zejściówce zejście z kokpitu do kabiny jest proste. Chociaż z zewnątrz 
łódź przypomina pilotówkę, wewnątrz wygląda raczej jak pokładowy salon. Jasne dębowe szafki, duża 
wysokość stania i duża powierzchnia okien sprawiają, że odnosi się wrażenie przestronności. 
Ogrzewanie Webasto ,  zamieszczane w standardzie, czyni z Habra bardzo funkcjonalną łódź.  Kilka 
szafek po obu stronach zapewnia dużo miejsca na rzeczy. Duży schowek przy wejściu za stołem może 
zostać zamieniony na  lodówkę na życzenie klienta jako dodatkowe wyposażenie.  
 
Stół – mieszczą się przy nim 4 osoby, a po złożeniu miejsce stołu zajmuje dwuosobowa koja.  
Kuchnia – Dwupalnikowa kuchenka i zlew po prawej burcie są powiększone dzięki dość dużej ilości 
miejsca do przechowywania rzeczy. 
Koja dziobowa – Ta podwójna koja jest oddzielona od stołu oparciem, które można wyjąć, by 



zwiększyć łączną powierzchnię wszystkich koi.  Środkowy słup ze stali nierdzewnej pełni funkcję 
wygodnego uchwytu.  
 

PRZEDZIAŁ MASZYNOWY  
 

Pokrywa na rufie pozwala na szybkie i wygodne dojście do silnika. W poważniejszych przypadkach 
można podnieść pokrywę w podłodze kokpitu- przytrzymywana jest 4 śrubami, więc potrzebny jest 
klucz do wkrętów z sześciokątnym gniazdkiem.   
Sama wnęka jest schludna i dobrze zaprojektowana, zapewnia też łatwy dostęp do elementów 
wymagających serwisowania oraz do wstępnego filtra paliwa. Filtr wody o korzystnych wymiarach 
znajduje się w oddzielnej przegrodzie za stanowiskiem sterowania.  
 

WNIOSKI 
 

Rozplanowanie – korzystnie zaprojektowane wnętrze łodzi zapewnia bardzo dobrą wysokość stania i 
zadowalającą ilość miejsca, z korzyścią dla oddzielnej sekcji ze stołem koło koi dziobowej.  
Stanowisko sterowe musi jeszcze zostać przemyślane, a rozwiązania powinny być stosunkowo proste 
jak np. zamontowanie osprzętu silnika na szczycie lub zrezygnowanie z wystającej nad kokpit części 
dachu kabiny.  
 

KONSTRUKCJA 
 

Zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz dużo porządnej stolarki. Miejsca koło zęzy są pomalowane, 
poziom wykończenia jest dobry.  

 
PŁYWANIE 

 
Oprócz tego, że ma potencjał jako łódź do pływania po rzece, Haber wydaje się być też stateczną łodzią 
motorową, umożliwiającą również pływanie po wodach przybrzeżnych.  
 

WERDYKT 
 

Radzimy zastanowić się nad tą łodzią wszystkim tym, który pragną zmienić żagle na silnik, bez 
konieczności utraty całej atmosfery łodzi żaglowej, a także tym cumującym na rzekach i w zatokach, 
ale niewymagających wielkich prędkości oraz dla tych którzy chcą zachować możliwość 
transportowania łodzi na przyczepie łodziowej. Styl, w jakim wykonano tę łódź, spodoba się tym 
szukającym czegoś innego bez konieczności dodatkowego płacenia za taką “inność”. Jedynym 
elementem, który nie zdaje egzaminu jest stanowisko sternika, ale jak zostaliśmy poinformowani, nowe 
rozwiązanie jest już opracowywane.  
Wnętrze jest duże jak na jednostkę tej wielkości, a nałożenie przez brytyjskich importerów normy 
przedmiotowej, wliczając w to centralne ogrzewanie i ciepłą wodę, oznacza, że klient otrzymuje łódź, 
którą  można pływać choćby od zaraz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Motor Boat Monthly - England 
 
Bootbericht 
Das 660 cm langes Motorboot – Segelboot mit einem korrigierten Kiel – das Außensteuerrad – 4  
Kojen – ein Vetus Dieselmotor mit Leistung von 25 PS – Geschwindigkeit von 7 Knoten – Kost von 34 
950 GBP 
 
Dieses 660 cm langes Boot entwickelte sich aus einem Segelboot. Beeinflußt diese Tatsache irgendwie 
die Nüztlichkeit des Bootes? 
 
Hast du gedacht, dass etwas am Haber 660M an den holländischen Stil erinnert, dann bist du nicht auf 
der Fährte. Es mag als eine Überraschung kommen, aber dieses Boot stammt aus einer Kleinstadt mit 
einem kompliziertem Namen von Nowe Miasto Lubawskie, die im Norden von Polen liegt, in der 
Region großer Seen und Flüsse. Aber wenn du gemerkt hast, dass es etwas von Segelboot an sich hat, 
dann hast du Recht. Der Buchstabe “M” im Namen bedeutet “Motorboot” und dient zum Unterscheiden 
zwischen der Motor- und Segelfassung.  
Das Segelboot kam als das Erste. Es enstand schon 1989, während das Motorboot erst 2001, mit 
demselben Schiffskörper, aber mit einem korrigierten Kiel hergestellt wurde. 
Wir unternahmen eine kleine Schiffahrt mit dem Boot über die typisch englische Strecke von der 
Temse, um zu beobachten, ob es attraktiv auch für die Menschen sein kann, die sich auf das Motorboot 
umstellen möchten.  
 
ENTWURF UND AUSGESTALTUNG 
 
Der Stil des Schiffskörpers kann wahrscheindlich am besten als ein Spitzgattboot mit einer 
ausgerundenen Bilge beschrieben werden. Der fast vertikale Bug wird allmählich zu einem untiefen 
Schwert, das unter dem ganzen Boot geht und sich mit der Antriebsschraube verbindet. Das 
rostbeständige, auf dem Paneel gehangene Ruder liegt an ein Paar letzte Zollen des Schiffskörpers an.  
Über dem Wasserspiegel wird der ein bisschen tradizionelle Stil des Bootes – eine Erinnerung an 
Linssen Sturdy - sowohl mit grünen Schanzkleidern betont, als auch mit dem Seilenfender um das Boot 
herum, der in die Teakholzrahmen gesetzt ist. 
Was einem bei dem Lotsenbootaufbau des Kockpits am meisten auffällt, ist ein außergewöhnlicher 
Überhang mit zwei Seitenverlängerungen, der den Schutz anbietet. Es ist aber bestritten, ob dieser 
Überhang in den Kockpitraum eher nicht eingrifft.  
Das Boot gewinnt am Stil dank drei runden Bullaugen auf beiden Seiten, aber weil sie sich unter einem 
gewissen Winkel befinden und konkav sind, sammeln sie Wasser, das nach dem Öffnen bestimmt 
hineinfällt.  
Es gibt mehrere Einzelheiten des Bootes, die an ihre Herkunft erinnern können. Die achtern einengende 
Form des Bootes ähnelt der Form von einem Kajak, und die tradizionelle Einstellung des Quadrants 
gehört zur Standardausrüstung. Das Gleichgewicht von Elementen wird von dem erhöhten Steruerstand 
zurückgebracht, der bestimmt zum Lieblingsplatz des Kapitäns wird. 
Ein solider zusammenklappbarer Schirm auf dem Kajütdach dient als ein erhöhtes Dach vom Kockpit, 
und bietet dem Steuermann einen besseren Blick nach vorn. Er ist ein Teil der Standardausrüstung des 
Bootes. Unter dem Deck wurde durch offen angelegten Raum viel Platz für die Dinette und eine kleine 
Koje auf dem Backbord, und eine Messe und Toalette auf dem Steuerbord gefunden. Im Vergleich zu 
den Dimensionen des Bootes ist die Stehhöhe (ca 190 cm) erstaunlich.  
 
MOTOROPTIONEN 
Diesel Vetus mit 3 Zylindern und der Leistung von 25 PS ist heutzutage die einzige auf Haber 660M 
erhältliche Version des Motors. 
 
WICHTIGSTE ELEMENTE 
Das tradizionelle Aussehen – Der Schiffskörper mit einer ausgerundenen Bilge, und der Aufbau typisch 
für Lotsenboot .  
Der Innenraum – Offen angelegter Innenraum fasst eine Doppelkoje und getrennte Messe mit 
befriedigender Stehhöhe. 



 
DECKE  
Das selbstabfließende Kockpitsdeck ist mit einem Teakboden ausgerüstet, und bietet 4 bis 5 
Erwachsenen genug Raum an, um sich da treffen und sich unterhalten zu können. Wenn der Schiebluck 
weggeschoben wird, bekommt man noch mehr Stehhöhe, und wenn das Wetter schlimmer wird, kann 
man sich unter dem überhängendem  Kockpitsdach verbergen. Die leicht zugänglichen und 
antischlüpfrigen Decke gibt es um des ganze Boot herum.  
Man kann sich auf dem Boot sicher bewegen, weil es Handrelinge auf dem Kajütendach und 
Scheuerleisten auf dem Bug gibt. Sowohl auf dem Bug als auch auf dem Heck gibt es 5 Klampen.  
 
STEUERPLATZ – Die Einstellung des Steuerstandes scheint  sonderbar zu sein, weil das Lenkrad sich 
unter dem überhängendem Teil des Daches befindet, und deshalb ist es schwer zugänglich. Zusätzlich 
befindet sich das Instrumentenbrett unter der Konsole, was diese Folge hat, dass es schwierig ist, es 
während der Schiffahrt zu beobachten. Erhöhter Steuerstand ist von günstiger Größe und derselben 
Qualität, aber es kommt uns vor, dass es eher abtrennbar und nicht auf die Dauer befestigt sein sollte.    
 
 
BEDIENUNG UND LEISTUNG  
Am Tag unseres Tests hat die Temse überflutet und ist mit der Geschwindigkeit von 4 Knoten 
geflossen. Unser Boot wurde mit dem Bug in Richtung des Ufers festgemacht, also wir brauchten einen 
unerwarteten achternen Wind, um den Pontoons auszuweichen bevor die Strömung uns übertraf. In den 
damaligen Umstaenden hiess es, der Motor hat 6 kn. in einer Richtung gemacht und uns in die andere 
Richtung gestellt. 
Als das Boot schon in der Strömung war, fing der Motor richtig an zu arbeiten, bei der 
Geschwindigkeit von 4 kn. mit 2000 Touren pro Minute. Es war nur eine kurze Strecke des Flüßes, auf 
dem wir uns es vorstellen könnten, wie es bei einer nicht so starken Strömung wäre, wo man die ruhige 
Geschwindigkeit von 3 Knoten erreicht – ideal für ruhige Flußchiffahrten im Sommer. 
Als wir die Manouevers abhielten, sprang der Steruerrad ein bisschen ab, das aber machte uns keine 
Probleme mit leistungfähigem und rapidem Biegen. Als wir mit dem Boot achtern flossen, merkten wir, 
dass es am Anfang schneller bei den geringen Motortouren reagierte, nachdem aber wir die Richtung 
bestimmt hatten, konnte die Geschwindigkeit vergrößert werden.  
Als wir schon auf dem Hauptkanal waren, ließ sich der große Kiel unter uns fühlen. Die Steuerung, 
obwohl sie hydraulisch ist, und das Lenkrad, haben dazu beigetragen, dass man wirklich fühlen konnte, 
das Boot folgte unseren Befehlen und der von uns bestimmten Richtung.  
Weil es für uns unmöglich war, das Boot persönlich im Gezeitenwasser zu testen, haben wir ein paar 
Fragen an Ken Murgatroyd gerichtet, das ehemalige Mitglied von Königlicher Marine und einen 
Yachtmeister, der auch mit Haber 660M aus dem Hafen Poole der Swanage-Küste entlang für 
neuliches Schauwochenende in Force5 floss. 
“Für mich persönlich ist dieses Boot vor allem ein gutes Hafenboot, geeignet auch für ganztägige 
Flusschiffahrten mit einem 4 Personen Crew.” hat er uns gesagt. “Das Segeln im Küstenwasser macht 
auch keine Probleme.” 
"Die Fahrt war ruhig, nett und  angenehm. Ich würde dieses Boot zu einem Boot ohne Takelung  mit 
einer etwas größeren Geschwindigkeit vergleichen. Die optimale Geschwindigkeit steht bei ca 2000 
Touren pro Minute, das heißt ungefähr 7 kn. Wenn wir seit diesem Moment die Geschwindigkeit 
irgenwie vergrößern wollen, bringt das nur verstärkten Lärm, reduzierte Einsparung bei der nur ein 
bisschen vergrößerten Geschwindigkeit."   
 
DIE RÄUME 
Dank der Schiebluck und dem breiten Niedergang ist der Weg nach unten in die Kabine sehr einfach. 
Obwohl das Boot von außen an ein Lotsenboot erinnert, sieht es innen eher wie ein Decksalon aus.  
Helle Eichenschränke, große Stehhöhe und große Fenster tragen dazu bei, dass man sich so fühlt, dass 
es dort viel Raum gibt. Die zur Standardausrüstung gehörende Webasto-Heizung macht aus Haber 
660M ein sehr funktionelles Boot. Ein paar Schränke auf den beiden Seiten versorgt einen Inhaber mit 
viel Lageraum. Ein grosser Kasten neben dem Eingang und hinter dem Tisch kann in einen 
Kühlschrank auf  Kundes Wunsch verwandelt werden, als ein zusätzlicher Teil der Ausstattung.  
Tisch – 4 Personen können an diesem Tisch sitzen, und nachdem er zusammengelegt wird, verfügt man 



dann über eine Doppelkoje. 
Küche – Ein zweiflammiger Herd und ein Spülbecken auf dem Steuerbord verfügen auch über viel 
Stauraum. 
Bugkoje – Diese Doppelkoje ist von dem Tisch mit einer Lehne abgetrennet. Die Lehne kann man 
entfernen, um alle Kojen miteinander zu verbinden. Der Mast aus der rostbeständigen Stahl in der Mitte 
funkzioniert wie ein komfortabler Handgriff. 
 
MOTORZWISCHENRAUM  
Ein Deckel auf dem Heck ermöglicht einem schnellen und komfortablen Zugang. Wenn aber ein Fall 
wirklich ernster ist, kann man den Deckel auf dem Kockpitboden erheben – er ist mit 4 Schrauben 
festgeschraubt, da braucht man  einen Doppelmaulschlüssel. Die Nische selbst ist sauber und gut 
entworfen, sie ermöglicht einen einfachen Zugang zu den Teilen, die des Kundendienstes bedürfen 
können, und zu dem Kraftstoffsvorfilter. Der Wasserfilter mit günstigen Dimensionen befindet sich in 
einem abgetrenntem Zwischenraum hinter dem Steuerplatz. 
 
SCHLUßFOLGERUNGEN 
Die Raumverteilung – Der günstig entworfene Innenraum des Bootes versorgt uns mit einer sehr guten 
Stehhöhe und einem befriedigenden Raum, was besonders vorteilhaft für den abgetrennten Teil mit 
dem Tisch neben der Bugkoje ist. 
Det Steuerplatz muss noch überlegt werden, und die Lösungen sollen relativ einfach sein, z.B. das 
Zubehör des Motors könnte auf der Spitze installiert werden und auf den über den Kockpit 
überstehenden Teil des Kajütendaches könnte auch verzichtet werden.  
 
KONSTRUKTION 
Sowohl innen als auch draußen gibt es viel ordentliche Tischlerei. Umgebung von Bilge ist gestrichen 
und das Niveau der Vollendung ist gut.  
 
DAS SEGELN 
Außer des Potentials als ein Flussboot, scheint Haber 660M auch ein stabiles Motorboot zu sein, das 
auch die Fahrten im Küstenwasser ermöglicht. 
 
DAS URTEIL 
Dieses Boot wird empfehlenswert für die sein, die das Segel für Motor wechseln möchten, ohne auf die 
ganze Segelbootsatmosphäre verzichten zu müssen. Auch für die, die über Ankerplätze auf Flüsse und 
in den Buchten verfügen und nicht bestimmt große Geschwindigkeiten von dem Boot erwarten. Und 
letztendlich könnte das Boot auch für die geeignet sein, die immer nich über die Möglichkeit verfügen 
möchten, das Boot auf einem Trailer transportieren zu können.  
Der Stil dieses Bottes wird den gefallen, die nach etwas neuem suchen, ohne es zusätzlich bezahlen zu 
müssen. Der einzige Teil, der nicht klappt, ist der Steuerplatz, aber, wie es uns schon benachrichtet 
wurde, wird eine neue Lösung schon bearbeitet.  
Der Innenraum ist groß, wenn man die Größe des ganzen Bootes berücksichtigt. Dadurch, dass die 
britischen Impoteure eine Standardspezifierung aufgetragen haben, mit der Zentralheizung und 
warmem Wasser, bedeutet, dass ein Kunde ein Boot bekommt, mit dem man ab sofort segeln kann. 


