
 

Arcona 410 Hybrid  på jomfrutur langs norskekysten i juli ! 
 
 

 
 
 
Her ser vi båten i Son på vei sørover. 
 
Arcona 410 Hybrid er en ny versjon av den populære 
cruiser/raceren  Arcona 410  fra Arcona Yachts ab.  
 

Arcona 410 er først og fremst en båt for de av oss som elsker å 
seile, som vil være i perfekt harmoni med vind og sjø det aller meste 
av tiden vi er på sjøen. Med sine fremragende seilegenskaper 
oppfordrer Arcona-båtene til å bruke seil som fremkomstmiddel og 
bidrar på den måten til null-utslipp båtliv. 
 

I en seilbåt av i dag er det imidlertid at krav at man også kan ta seg 
frem for motor, og dette behovet er tradisjonelt ivaretatt av en stor 
dieselmotor.  
 

Om bord i Arcona 410H er dieselmotoren erstattet av et diesel-
elektrisk driftssystem fra den finske produsenten Oceanvolt. 
Systemet består av en elektrisk motor montert på et seildrev, en 
Lithium batteribank, solceller, landstrøm og en liten diesel 
generator. Batteriene lades fra solceller, landstrøm, generator eller 
fra båtens propell ved seilas.  
 



Med dette systemet kan Arcona 410H kjøre for motor med en 
hastighet på mer enn 7 knop. Rekkevidden vil være 10nm eller mer 
for batterier alene, og da glir man nesten lydløst og vibrasjonsfritt 
gjennom vannet. Ved behov for å kjøre langt vil rekkevidden være 
mer enn 300nm i diesel-elektrisk modus. 
 
For et typisk driftsmønster ved kystseilas er det beregnet at 
forbruket av diesel om bord i Arcona 410H i løpet av en sesong vil 
være redusert med opp til 80% i forhold til samme båt med 
dieselmotor. Forurensning av atmosfæren og nærmiljøet reduseres 
tilsvarende. Og, tenk så herlig det blir om bord når vi for det aller 
meste av tiden slipper støyen og vibrasjonene fra den store 
dieselmotoren ! 
 

Arcona 410H er vårt bidrag til null-utslipp båtliv.  
 
Ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon om denne spennende 
nyskapningen fra Arcona Yachts.  Båten vil også vises på «Båter i 
Sjøen» på Aker Brygge i Oslo 1.-4. september. 
 

 


