
Arcona Yachts presenterar stolt Arcona 435 som ny medlem i vår modellfamilj. 

Filosofin med Acona 435 är topp prestanda för maximal seglingsupplevelse, liksom hennes föregångare Arcona 430 som 
vann European Yacht of the Year 2008. Arcona Yachts har höga förväntningar och fullt förtroende att Arcona 435 kommer bli 
en optimerad familjeseglare och en kappseglingsvinnare.  ”Målet kommer att nås tack vare låg vikt, effektivare segelplan och 
samma höga stabilitet som kännetecknar alla Arconas modeller,” säger designern Stefan Qviberg. 

Arcona 435 är en snabb, modern och lätthanterlig 43-fots performance cruiser baserad på dagens uppdaterade kunskap 
inom yacht design. Båten kommer ha ett stabilt, starkt och lättdrivet skrov som en Arcona profil. Med blybulb och en bred 
akter seglar hon med fart och bekvämlighet. Även invändigt finns Arconas specifika kännetecken på plats; snickerier av hög 
klass, praktiska detaljer på rätt ställe och en inbyggd trivsel. Interiören är modern och speglar klassisk skandinavisk design. 
Inredningen har generösa utrymmen runt bordet i salongen och i pentryt, de tre kabinerna är också rymliga och det finns 
två toaletter med dusch ombord.

Den nya Arcona 435 kommer att få ett segelplan med begränsat överlappande försegel och relativt sett, ett något större 
storsegel än tidigare modeller. I jämförelse med Arcona 430 är Arcona 435 mer modern i många aspekter. Ett högeffektivt 
segelplan i kombination med optimerad vikt kommer att ge Arcona 435 bättre lättviktsprestanda. Hon är en båt som 
kommer vinna regattor ena helgen och sen nästa ta familjen på en trygg och bekväm segling. Sidorna på däcket är breda och 
sittbrunnen rymlig för att ge plats åt besättning, familj och vänner. Hon ger bra känsla i styrningen med dubbla rattar i kolfiber 
och sittbrunnsbordet kan vikas ner i durken lika framgångsrikt som på Arcona 465. Möjligheten finns för att välja antingen 
öppen eller halvöppen akter. 

Likt alla Arconabåtar, reflekterar 435:an kvaliteten som man väntar sig från svenska båtbyggare från västkusten. Så som 
de bästa materialen, byggtekniken och utvalda leverantörer; injiceringsteknik för skrov och däck och laminerade skott för 
maximal styrka och stabilitet. Arcona 435 kommer ge en fart motsvarig en 50-fotare enligt beräkningar från båtdesignern 
Stefan Qviberg. För de som har ett speciellt intresse i kappsegling så går det att få skrov, däck och rigg i kolfiber. 

Som en av världens bästa båtbyggare av segelbåtar optimerade för både familjesegling och kappsegling lägger sig Arcona 
Yachts igen i framkant av utvecklingen med Arcona 435. 

VÄRLDSPREMIÄR FÖR ARCONA 435!

Specifikation
Längd  13,20 m
LWL  12,20 m
Bredd  3,98 m
DSPL  8900 kg
Djupgående 2.00/2.30/2.6 m
Kölvikt  3200 kg
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Segelyta Kryss  114 m²
Segelyta  Undanvind 234 m²
Vatten  300 l 
Bränsle  200 l   
Motor  Yanmar 4 JH 45C / SD 60 
  (45 hp diesel)

Sverigepremiär – Allt på Sjön, Stockholm 31/8-2/9 
Internationell Premiär – Southamption Boat Show 13-24/9














