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  Finn Yachts Ltd behåller rättigheten att ändra denna specifikation vid behov 

Preliminär Specifikation nr 1  2007-02-28. 
FinnFlyer 36CR och FinnFlyer 36Club 
Designer: 
Karl-Johan Stråhlmann 
 
LOA 11,00 m, Bredd 3,40,  
Deplacement standard båt ca 5,0 ton 
Storsegel 44 m2 Genua 106% 33,5 m2 Spinnaker 102 m2 
CR Standard L-köl   Djup 2,00 m, tillval 1,70 m, 
Club  2,20 m T-köl,  
CE-kategori A Ocean 
 

 
 
Skrov: 
Handupplagt kevlar/glasfiberlaminat, Maxguard vit gelcoat 10000 (tillval valfri färg). Vinylester harts genom-
gående i botten, pulverbunden matta i ytskiktet, multiaxiala armeringar ±45˚ och ±90˚. Enkel laminat vid köl-
zonen, skarv samt genomföringar. Sandwichkonstruktion med 15 mm Divinycell 80kg/m2 som kärnmaterial. 
Riktad kolfiber i bottenstockar samt röstjärn. Förstärkningar ingår på utsatta ställen. Under vattenlinjen gel-
coat 10000.  Bottenbehandling  med 3 lager epoxi och 3 lager Antifouling.  
 
Däck: 
Handupplagt glasfiberlaminat, Maxguard vit gelcoat 10000 (tillval valfri färg). Isoftalisk polyester, pulverbun-
den matta i ytskiktet, multiaxiala armeringar ±45˚ och ±90˚. Sandwichkonstruktion med 15mm Divinycell som 
kärnmaterial. Förstärkningar ingår på behövliga ställen såsom under skotskenor, vinschavlastare och vin-
schar. Halkskydd på behövliga ställen. Låsbar ankarbox i fören, låsbar förvaringslåda i sb sida i sittbrunnen 
samt 2 st löstagbara stuvlådor i akter sittbrunn med sittytor av teak, tillval gällande Club versionen. Relingslist 
i förskeppet. Sidofönster i härdat mörkt glas limmade fluschat till skrovet. Öppningsbara fluschade vädrings-
luckor vid pentry samt toalett. Öppningsbara fluschade däcksluckor,på fördäck samt akter mast. Instrument-
konsol på rufftak standard på CR, kan väljas bort. Instrumentkonsol på rufftak är tillval för Club. 
 
Köl: 
Kölens material är bly. Kölfena i galvaniserad stål mellan skrov och blybulb. Kölbultarna placerade i två rader, 
material AISI 329. Kölen har extremt låg tyngpunkt för högsta stabilitet med en totalvikt på drygt 2000 kg. 
 CR Standard djup 2,0 meter L-köl, som tillval grund köl på 1,70 m. Club T-köl 2,20 m. 
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Roder och styrning: 
Rodret är av handupplagt vakuumlaminerat kolfiberlaminat, Epoxi harts, multiaxiala kolfiberarméringar ±45˚ 
och ±90˚100 %. Sandwichkonstruktion med divinycell som kärnmaterial. Roderaxeln i massiv aluminium, med 
självjusterande lager från Jefa. Rattstyrning med nedsänkt ratt på 150cm i vit lackerad aluminium med skinn-
klädsel samt Jefa Racingpiedestal med wirestyrning. Som tillval crashbar med plats för plotter framför ratt. 
 
Byggnadsförfarande: 
Då skrovet ligger i formen lamineras bottenstockarna fast. Båten härdas i ugn i 650C i två dygn. Därefter in-
stalleras den färdigställda Komposit inredningen. Däcket sätts på skrovet och lamineras fast.  Vid tillval av 
annan skrovfärg än vit görs ytbehandlingen på skrovet med epoxi grund samt valbar urethane ytfärg. Sedan 
installeras resten av inredningen och utrustningen.    
 
Inredning: 
Skåp, dörrar samt skott och väggar tillverkas i komposit, divinycell som distansmaterial med satinlackad 
Yta av teak. 
 

 
 
Förpiken:  
Madrasserna är gjorda av 10 cm superlon, beklädda med plysch i valbar färg. Alcantara liknande tyg som 
tillval.  Skrovsidorna är beklädda samt dekorerade med nedsänkta teaklister. Vid skottet finns tre skåp med 
dörr, två på babords och ett på styrbords sida. Innertaket består av en glasfibermodul med tygtak, innertakets 
färg grädd vit (12050). Belysningen är integrerad i innertaket. Läslampor. Öppningsbar taklucka storlek 500 x 
500 mm. Integrerad ventilation i taket. 
 
Akterkabinen:  
Madrasserna är gjorda av 10 cm superlon, beklädda med plysch i valbar färg. Alcantara liknande tyg som 
tillval.  Skrovsidan är beklädd samt dekorerad med nedsänkta teaklister. Vid skottet finns ett skåp med dörr. 
Innertaket består av en glasfibermodul med tygtak. Innertakets färg är gräddvit (12050). Belysningen är integ-
rerad i innertaket. Läslampor.  Öppningsbart fönster in mot sittbrunnen. Integrerad ventilation i taket. 
 
Standard stuvutrymme: 
På styrbordsida med öppning från sittbrunnen finns ett stort stuvutrymme, detta stuvutrymme kan även nås 
genom en lucka från toaletten. Stuvutrymmet kan användas som tillfällig koj t.ex. vid kappseglingar mm. 
Stuvutrymmet har belysning samt öppningsbart fönster mot sittbrunnen. Som tillval kan man välja madrass till 
stuvutrymmet samt inredning av detsamma och/eller sjökoj.  
 
Salong:  
Rejäla soffor på bägge sidor, u-soffa på bb sida soffor ca 2,0 m långa. Dynorna är gjorda i 10 cm superlon 
och beklädda med plysch i valbar färg. Salongsbordets yta är blanklackerad. Akter om sb soffa finns naviga-
tionsbordet med utdragslådor. Skrovsidorna är beklädda. Fönster i skrovet. Längsgående skåp med hyllor. 
Innertaket består av en gräddvit (12050) glasfibermodul med tygtak och trälister längs ruffsidorna. Belysnin-
gen är integrerad i innertaket. Öppningsbar taklucka, storlek 500x500 mm. Öppningsbar lucka för ventila-
tion vid pentry. Integrerad ventilation i taket. Durk av komposit med randad yta av blank lakerat trä i matchan-
de färg till inredningen. Halkskydd integrerat i lacken. Gardiner i salongen samt toaletten. 
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Pentry:  
Pentryt är L-format, utrustat med en grupp utdragbara lådor, två skåp med dörr samt kylbox, kylaggregat som 
tillval. Pentryskiva av Corian med två infällda underlimmade diskhoar med blandare och tryckvattensystem för 
färskvatten. Bredvid pentryskåpet finns en tvålågig gasolspis med ugn. Ugnen skyddad med rostfritt grabbrör. 
Ovanför pentryt i skrovsidan finns hylla och skåp. I innertaket vid pentryt finns infälld belysning.  
 
Toalett:  
Tvättställ med skåp, torkutrymme, stativ för toalettstol och väggar består av en gräddvit 12050 innermodul. I 
durken finns en avloppsbrunn. Tryckvattenblandare för färskvatten. Dusch installerad vid tillval av varmvatten. 
Toalettstolen är av porslin. Allt avfall från toaletten pumpas i septiktanken. Tömning av denna sker genom 
däckssugning eller med självfall ut i havet. Stödhandtag vid toaletten som även tjänstgör som underlag för 
lucka in till aktre SB stuv/tillfällig koj. Ruffsidan består av en (12050) gräddvit vattentät glasfibermodul med 
takbeklädnad i vinyl. Belysningen är infälld i taket. Ventil i taket samt i toalettens akterkant finns för god 
ventilation. 
 
Navigationsbord:  
Navigationsbord i färdriktningen med förvaringsutrymme för sjökort. Ovanför finns elcentralen med automat-
säkringar och brytare. Här finns indikator för bränsletank, vattentank samt plats för extra utrustning. Huvud-
brytarna finns i stommen av kartbordet. I navigationsbordsstommen finns också en grupp utdragbara lådor.  
Batterier: 
Kapacitet: för motor 70 Ah, för bruk 2 x 90 Ah. 
Lanternor: 
Stb och bb lanterna i förpulpit, akterlanterna i pushpit, motorlanterna i mast. 
LED belysning i samtliga lanternor förutom motorlanterna. Tillval masttoppslanternor. 
 
Tankutrustning: 
Vattentank av syrafast stål ca 190 l, placering under salongskoj. 
Tillval, extra vattentank på ca 60 l med placering i förpik 
Bränsletank av aluminium ca 90 l, placering under salongskoj. 
Septiktank av aluminium ca 50 l, placering i stuvutrymme bakom toalett. 
Tillval, Varmvattenberedare Isotherm Slim ca 20 l, placering under akterkoj. 
 
Vattensystem: 
Vattensystemet består av färskvattentank, med tryckvattenpump med vattenblandare vid diskhon i Pentry, 
samt vid handfat i toalett och dusch i toalettutrymmet (ingår vid tillval av varmvattenberedare), sjövattenpump 
vid pentry som tillval. Tillval dusch i sittbrunnen. 
 
Skrovgenomföringar: 
Alla skrovgenomföringar är av mässing och utrustade med stängningsventil, samt är fastlaminerade flushade i 
skrovet.  
 
Elsystem: 
Det finns två huvudavbrytare, en för motorbatteriet och ett för bruksbatterierna. 
Elcentralen är belägen vid kartbordet. Säkringar finns bakom en dörr mot skrovet.                                     
Följande avbrytare med automatsäkring finns:  

1. Belysning förpik och salong 
2. Belysning pentry, toalett samt stuvkojen 
3. Belysning till motorrummet samt stuvutrymmen 
4. Belysning navigationsljus och ankarljus 
5. Strömuttag Kartbord 12 v 
6. Tryckvattenpump 
7. Pump för tömning av golvbrunnen i toaletten  
8. Länspump  
9. Extrautrustning 1 - 7 

Belysning är standard i alla boytor. 
 



Finn Yachts Ltd Sidan 4 av 5  

  Finn Yachts Ltd behåller rättigheten att ändra denna specifikation vid behov 

Navigationsutrustning: 
Kompass Suunto monterad på sittbrunnskott eller i centrum av instrumentkonsol på rufftak (ej ett standard 
alternativ för Club). Tillval Nexus instrument, på ruffkonsol eller på mast. Tillval plotterinstrument, VHF samt 
radio och TV. 
 
Rigg:  
Selden´s genomgående mast i eloxerad aluminium med konad topp, 19/20 rigg med justerbar mastfot. Två 
spridarpar. Förlängd racingtopp för akterstag.  Dyform wire i vanter och förstag, vanter till relingen. Akterstag i 
Dynema med talja, utväxling 32:1 med justeringskontroll vid storskotsbalken. Som tillval erbjuds Magic Wheel 
med utväxlingen ca 60:1. Storbommen utrustad med Rodkick med gasfjäder, kicktalja i kaskad 1:32 med 
dubbelkommando till ledade Harken skotråtta i sittbrunnen.  Anordning för två rev, bomlikssträckare. Windex. 
Löpande rigg bestående av 1st spinnakerfall, 1st genuafall, 1st storfall samtliga fall i Dynema. Som tillval ex-
tra spinnakerfall. Storskot med nedfälld tysk skotning i kanaler i däck via extra par winchar. Alla block och 
levanger är av märket Harken. På ställen med högre belastning användes Harken ESP som standard, övriga 
block är Harken kullagrade. Som tillval kan Harken ESP ersättas med högsta racingkvalitet. 
Tillval Kolfiberrigg från Seldén eller Nordic Mast med stående rigg i Rod. 
 

 
Försegelsystem: 
Som tillval erbjuds Harken Mark IV unit 1 Furlingsystem inklusive förstagsprofil för racing/crusing nedsänkt 
under däck, rullens lina ledes under däck bak till sittbrunnen till en avlastare. Övrigt tillval är Harken Carbo 
Racing Foil, förstagsprofil för racing utan rulle. 
 
Segel: 
North Sails  
Fock 104% C-cut Dacron med vertikallattor, Storsegel lösfotat Dacron C-cut 2 fullattor , 2 rev, Cunningham. 
Standardseglen kan uppgraderas som tillval till bättre kvalitet, Pentex eller 3DL. 
Storsegelkapell med FinnFlyer 36 logotype. 
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Däcksutrustning: 
8st mantågsstöttor i syrafast stål med fot och dubbel vajer. Öppen pulpit i syrafast i fören samt pushpit i ak-
tern. 2st rostfria knapar i fören och 2st i aktern. 2st Harken B40.2STA fallwinchar på rufftaket, 10st vinschav-
lastare på rufftaket, 2st ledade Harken skotråttor på rufftak för dubbelkommando till kick , ( 2st ledade Harken 
skotråttor på rufftak till spinnakernedhal vid tillval av spinnakerutrustning.) Rufftaket utrustat med integrerad 
konsol för 4-5 st instrument, ifall detta inte önskas måste detta anges vid beställningen, då levereras rufftaket 
fluschat utan konsol. Harken kullagrade genuatravare samt genuaskenor med utväxlad 4:1 snabbjustering 
från sittbrunnen. Snabblås på Harken ESP kindblock till genuaskot. 10st Spinlock XTS avlastare på rufftak till 
Storfall, fockfall, spinnfall, cunningham, bomuthal, rev 1, rev 2, barberhauler till fock.  
 
Sittbrunn:  
2st Harken B48.2STA winchar till genuaskotning samt 2st Harken B40.2STA winchar till det tyska storskots-
systemet. 3st Harken 25cm winchhandtag. Harkens automatiska kullagrade lovartskotningstravarsystem med 
4:1 utväxling och Harken råttor på skotvagn. Skotskenan sträcker sig över hela sittbrunnen till innanför sitt-
brunnssarger. 2st syrafasta handräcken på rufftaket. Vid ruffnedgången 2st handräcken i syrafast stål. Teak 
på sittbrunnsbänkar samt på löstagbara stuvlådor i akter (stuvlådor tillval till Club). Halkskydd på sittbrunns-
durk. Tillval teak på durken. Integrerad badstege. Sprayhood med täckande flik när nedfälld. Sprayhoodduken 
fästes i snygga aluminiumlister på rufftak, sprayhooden är borttagbar för racing varvid ruffen blir flushad, ifall 
ej instrumentkonsol väljes, gäller för CR. Integrerad ingångströskel i teak till salongen från sittbrunnen, 
ingångsluckor förvaras i tröskel inklusive falluppsamling i tröskel.  
 
Motor: 
Volvo Penta D1-30 dieselmotor med segelbåtsdrev, samt tvåbladig folding propeller Flex-o-Fold. Tillval 3-
bladig propeller. Batteriseparator i laddningsutrustningen. Separat bränslefilter med vattenavskiljare. Motorn 
är monterad med Volvo Penta segelbåtsdrev. Motorreglage i sittbrunnen på stb sida vid ratten. 
 
Värmare:  
Som tillval finns Eberspächer dieselvärmare med varmluftuttag i varje kabin samt sjöklädesställ i toalett. 
 
Annan utrustning:  
Fendrar 6st polyform 215*745. "Bruce"-typ 10kg. Ankarlina 50m. 4st förtöjnings linor av god kvalitet. Lifesling 
1st, med lysboj. Flaggstång. Skumsläckare 2 kg 2 st. Paddel med båtshake. 
 
Garanti: 
Ett (1) års garanti gäller för material- samt tillverkningsfel i skrov & däck och köl & roder. Garantin gäller inte 
skönhetsfel eller andra kosmetiska fel, som inte försvagar konstruktionen. Garantin gäller inte heller normalt 
slitage eller situationer där köparen använt båten på sätt som strider mot tillverkarens instruktioner och/eller 
gott sjömanskap. För installerad utrustning gäller den garanti som utrustningstillverkaren beviljat. Köparen 
bör, för att inte förlora sin rätt på basen av garantin, reklamera fel eller brist utan oskäligt uppehåll efter det att 
felet eller bristen yppade sig. Vid garantifall bör felet eller bristen granskas, om endera parten det kräver, av 
en utomstående besiktningsman. För dessa besiktningskostnader svarar köparen. Tillverkaren har rätt, efter 
eget val, att avhjälpa felet eller bristen under garantitiden genom utbyte av felaktig del eller genom reparation. 
Köparen skall hålla båten tillgänglig för utförande av garantiåtgärder och tillverkaren äger rätt att anvisa plats 
för utförandet av garantiåtgärderna. Köparen svarar för eventuella transportskostnader till den anvisade plat-
sen.  
 
Tillverkare:  
Finn Yachts Ltd , Jakobstad. Finland. 
 
Svensk representant och importör:  
Sjöman Yachting AB |  Hamnvägen 4, Gåshaga | 181 66 Lidingö  | 
Tel. 08–437 466 16 |Mobil 070-729 53 30 |  
info@sjomanyachting.se | www.sjomanyachting.se | 
 


