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Lättseglat snabbt sommarnöje
Båtliv provseglade Topcat K4X i måttliga vindar. Det är en lättseglad och förlåtande 15 fots strand-
katamaran som passar familjen, en tonåring som vuxit ur jolleklasserna eller den som är ute efter 
mer fart i seglingen. Text & foto: Henrik Salén

MED GENNAKERN utrullad 
på undanvind och när 
trapetsen används är 

det ett rent nöje att segla den 
här båten. I den måttliga till 
friska vinden (byigt 5–10 m/sek) 
är farten närmare 20 knop på 
undanvinden. Båten har ingen 
bom som du kan få i huvudet och 
är försedd med rullfock samt 
gennaker på rulle som gör att 
seglingen blir smidig.

Fribordens övre del kunde 
gärna ha halkmönster, eftersom 
det blir ganska halt att stå där i 
trapetsen, men det kan avhjälpas 
med halktejp. Båten har inga 
centerbord, istället är skroven 
formade så att den aktre delen på 
dem är kölformade. Därmed blir 

höjdtagningen relativt bra, fram-
förallt när det blåser lite mer. 

Rodersystemet är konstruerat 
för att fungera optimalt både i 
djupt och grunt vatten. På djupt 
vatten seglas rodren i fullt ned-
tryckt position och blir det grunt 
drar man i en tamp så åker rodret 
upp på samma djup som skrovets 
grundaste del. Seglar man av 
misstag på en sten fjädrar rodret 
upp och bakåt så att det inte går 
sönder. 

UNDER BÅDA SKROVEN sitter så kall-
ade kölskor, en typ av skydd så 
att skroven inte skadas då kata-
maranen dras upp på land eller 
ifall man slår i en sten. Finishen 
känns överlag bra och det mesta 

är genomtänkt och håller hög 
kvalitet.

Topcat K4X känns stabil 
men skulle du ändå kapsejsa så 
kan den vändas på rätt ”köl” av 
en vuxen person. Masten har 
tillräckligt med flytkraft för att 
undvika att båten vänder sig helt 
uppochner.

EN STRANDKATAMARAN KAN gärna 
ses som ett alternativ till vat-
tenskoter. Du slipper dessutom 
fundera på om du bidrar till växt-
huseffekten.

Alla Topcat katamaraner är 
konstruerade för att kunna tas 
isär, transporteras och sättas ihop 
för olika äventyr. Tillvalet delbar 
mast gör att K4X inte behöver 

ett släp för transporten – skroven 
och masten lastas enkelt på tak-
räcket på bilen. 

K4X har även tre större syskon 
för olika typer av segling, K1, K2X 
och K3X. ✪

Topcat K4X 
Längd: 4,5 m
Bredd: 2,21 m
Vikt: 115 kg
Mast: 7 m
Segelyta: 15,6 m2
Kan seglas av: 1-3 pers
Pris: från 115 000 kr inkl frakt. 
Den provseglade och mer utrustade Regatta-

versionen har ett pris på 142 000 kr.

Info: www.topcat.se
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