
ARCONA 400 – STANDARDSPECIFIKATION 
 

Uppbyggnad Skrovet är tillverkat i sandwichlaminat  med Divinycell som distansmaterial. 

Vacuminjicerat med högvärdig Vinylester. Detta tillsammans med kraftiga 

förstärkningsbalkar och fast laminerade skott och kojfronter gör skrovet mycket lätt och styvt. 

Botten och kölparti är massivt och kraftigt förstärkt med längsgående galvaniserad stålbalk 

som är förbunden med röstjärn och kölbultar. Stålbalken tar på ett effektivt sätt hand om alla 

laster från rigg och köl. Skrovet är vitt med NPG-baserad gelcoat, vilket ger hög finish, 

minskar risken för böldpest och pigmentförändringar. Skrovet är försett med integrerad 

badplattform med rostfri badstege, 2 ingjutna vattenlinjer och snobbrand i mörkblå gelcoat. 

 

Däcket Handupplagt i sandwichlaminat med divinicell som distansmaterial, massivlaminat 

vid alla beslagsinfästningar. Däcket är tillverkat i vit NPG-gelcoat, med mörkblå linje på 

ruffsidorna, bultat till skrovet och försett med relingslist av eloxerat aluminium. Integrerad 

rattpiedestal med plats för stor kartplotter. 

 

Köl Köl bultad till skrovet med 12 st 20 mm rostfria syrafasta bultar. Kölfena av stål med 

bulb av bly för maximalt låg tyngdpunkt. Stålfenan är inlaminerad i glasfiber för bästa finish 

och undvikande av rost. 

 

Roder Rodret är tillverkat i glasfiber med ingjuten hjärtstock av aluminium, 2 st 

självjusterande lagringar. 

 

Inredning Snickerier av utvald mahogny, mattlackerad. Durkar av nåtad teak. Tak klätt med 

vit vinyl. Dynor klädda med möbeltyg av högsta kvalitet, gardiner. Skott och kojfronter är 

laminerade till skrov och däck för maximal styrka och vridstyvhet. 

 

Förpik Förpik med rymlig dubbelkoj, längsgående hyllor, dubbla hänggarderober och 

klädskåp. Stora stuvningsutrymmen under kojerna.  

 

Salong På babordssidan stor U-soffa, som kan bäddas till dubbelkoj (option). Överskåp och 

bokhylla. På styrbordssidan bäddbar soffa, överskåp samt bokhylla. Stuvfack under kojerna, 

klaffbord med flaskställ.  

 

Akterhytter Arcona 400 har två mycket rymliga akterhytter med komfortabel sovplats för två 

personer i varje hytt. Båda hytterna är försedda med längsgående hyllor, hänggarderober och 

klädskåp. Hytterna har separata ingångar. 

 

Enkelhyttsutförande Arcona 400 kan även levereras med en akterhytt med dubbelkoj. Båten 

får då ett extra, mycket rymligt stuvutrymme som nås från sittbrunn samt från det separata 

duschutrymmet bredvid wc. (Option) 

 

Navigationsplats Sjökortsbord med plats för sjökort, lådhurts under. Stor fällbar 

instrumentpanel. Plats för instrument och navigationsutrustning. 



 

Pentry Pentry med gasolspis/ugn, kylbox med luftburet kylsystem. Dubbla djupa vaskar med 

tryckvatten, rostfri vattentank på 260 l. Varmvattenberedare.  Skåp och lådor med god plats 

för porslin och köksutrustning, soplotta. 

 

Toalettutrymme Glasfibermodul, handfat med duschblandare, tryckvatten. Över- och 

underskåp, dränerat duschkar med teakdurk, marintoalett med holdingtank 55 l, 

toalettpappershållare, handdukshängare och spegel. Garderob för sjökläder. 

 

Motor Yanmar 3JH4C, 39 hk, 3-cylindrig diesel med segelbåtsdrev SD 50, foldingpropeller i 

brons och sötvattenkylning. Enspaksreglage, rostfri bränsletank 150 l, 12V 80 AH generator 

med batteriseparator. 

 

El 3 x 70 AH batterier i ventilerat utrymme, start och förbrukning separerade. Rejäl elpanel 

med automatsäkringar och brytare. Batman. 16 st belysningspunkter. Lanternor. Vatten- och 

bränsletankmätare. 

 

Däck och sittbrunn Däck och rufftak försett med rejält halkmönster. Rymlig sittbrunn med 

rattstyrning, rejäla stuvfack för ankare, segel mm. Rufflucka av rökfärgat acrylglas. 2 st 

grabbräcken av rostfritt stål vid nedgången och 2 st på rufftaket. 4 öppningsbara skylights. 2 

st Dorado-ventiler. Ankarbox på fördäck med hylla för gasflaska. Relingslist i natureloxerat 

aluminium med 6 st förtöjningsknapar. Dubbelt mantåg. För- och akterpulpit i rostfritt stål.  

6 st fönsterventiler av härdat glas i aluminiumramar. 4 st öppningsbara portholes till 

akterhytterna. 2 st skotwinchar Harken 50 STA, 2 st fallwinchar Harken 40 STA, 12 st 

fallavlastare samt brytblock, 2 st genuaskenor med flytande skotpunkter. 1 st storskotskena 

med travare med linjustering. 2 st 10” låsbara winchhandtag. 

 

Rigg och kapell Mast och bom från Seldén i natureloxerat aluminium. 9/10-delsrigg, konad 

mast med 3 svepta spridare (backstag behövs alltså inte). Bom med singelline rev samt 

invändigt uthal. Alla fall och kontrollinor dragna till sittbrunnen i kanaler under rufftaket. 

Storsegelkapell. Sprayhood med separat förvaringsutrymme på rufftaket. Furlex 300 TD. 

 

Övrigt  

2 st brandsläckare och 1 brandfilt, gasolflaska (svensk standard) 

Fast manuell länspump, elpump med nivåvakt. 

40 m 16 mm ankarlina, 4 x 10 m förtöjningslinor, 6 st 8” fendrar 

Flagga med flaggstång. 

Arcona 400 är byggd efter CE-normen A-Ocean. 

 

 

Finansiering Vår samarbetspartner SwedBank Finans erbjuder  

                                 finansiering med lång löptid och förmånlig ränta. 

 

Betalningsvillkor 1/3 av köpesumman vid order, 1/3 mellan order och leverans  

 samt 1/3 före leverans. 

 

Reservationer Arcona Yachts AB förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande 

 ändra pris och utförande. 


