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Dukan se domruntheln Saeriges kust,
i skrirgdrden ochpdhauet,pd grunt ochpd
diuptuatten, pd Saeriges insidar - stora som
smri, du miitdr dom ttid tilki ggsplatser i u ikar,
aid strtinder och i aanliga hamnar.
Det tir en snabbtutixande skara suenskaL som
har uppttickt ett nytt b dtttinkande. Dom seglar
Albin 57.

Alla har dom upptrickt att "bdtlyt" inte
.alls mdste aara detsamtna som en massa kon-

stis,utrustningeller en stor, dyr bdt.
tv"x rir mi ukahlipp hcillar, a arrna sandstrtinder,
sh,tina b 6d, uach:rd solnedgdngar, fiske, gnll'
kutillar med likasinnade,liudetfrdn uind och
udgar. Allt som har med uatten, uind, kust och
skdrgdrd att giira - liuet till sitiss - det kan du
uppleua i Albin 57.

De hittills c:a 300 familier, unga och cildre
Dar. ensamses,lare och andra somaalt Albin 57
'som sin bdt, iar ocksd insett bI a att man inte
niidadndigtais mdste uara eh heiarg pd tilkigg'
ninear och hnopar eller ha stdhi)id under drich
o c h- s rir ski lt m drka rir di g utru stn in g f 6 r a t t up p -
leaa det skiina liuet till siriss.

Fiirmdnga tir Albin 57 ett sritt attbdria-
kira sig segling och bdtlia, men det finns achsd
dom som tyckbr att Albin 57 tir den idealiska
l1sningen pd bdt - att man aldrigbehduer
uarken mdr eller sttine - Albin 57 tir ett enkelt
sritt att ta sigut pd si6n och kostat lite pengar
att ha. Och uinden rir gratis.

Du kan trtiffa dom iiverallt!
De f lcsta Albin 5 7 - ti gare har f iiruerkligat

sina b dtdriimmar p d ett synnerli gen ekono -
miskt xitt. Dels genom att utnyttia Albins
I0-drigafinansiering dels genom att kdpa ,
Albiniz i halafabrikat. Fr o m hdsten 78 srilis
Albin 57 endast i halatabrikat. Det tir ingen-
tins, att uara rridd fcir, om du hrindelseais tror
att-du rir opraktish.
Det handlar bara om att stitta ihop frirdie-
sdgade och tillpassade lcisa delar. Limma och
skruua. AIla sudra iobb har ui redan hlarat aa
pd Albin.

Fraga oss pi Nbin, si ska vi riikna ut
ex-akt vai din minadskostnad blir

efter riinteavdrag.
Du kommer att bli iiverraskad!

Ditt iobb cir ett par ueckors roligt arbete.
Dessutoin tir det reha ftrti ansten f tir di g eko-
nomiskt. Tillsammans med Albins finan-
sierins,innebtir detta att du kan bli Albin 57'
cigare-med mycket Uga mdnadshostnader. Det
behiiaer inte kosta s{ort mycket mer ri
tud personq sm slutar rtika" kan
spaiaperrudnad..

Albin 57 har fyra koiplatser - tv& metO
vardera - och platsfiir matlagning i ruffen.
Sittbrunnen tir rymlig och naturligtvis sidlv-
ldnsande. Skulle det stdnka in vatten ibrun-
nen, rinner det snabbt ut igen.

Som standard har Albin 57 hni segel.
Storsegel och fock, pA tillsammans 15,5 kvm.
En liittskiitt rigg, inget virr-varr av tam;nr att
h6lla reda pA. E1t skot till stors€glet och ett
till focken - det dr allt.
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Fina seglingsegenshaper. 
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Albin 57 dr inte bara ldttseglad, hon seglar J
bra ocksA. Och iir snabb fOr sirilanga. " al
Seglingsegenskaperna har inte kommit tillav
en slump. Bakom dessa ligger den kiinde bAt- It
konstruktriren Rolf Magnusson, som ocksA Il
har ritat Albin Ballad och flera andra snabba ( 'l

seglare. -\
Du mAste inte mcinstra pA en stor besdtt- |r1

ning for att segla Albin 57. Du kan utan vidare lCt
sticka ut ensam om du vill. Du kommer att -t.

liEfll',.-#i,f,?3i*?,T,:ll;Tti1xl*tl,?l;; {
kan komma ifrhn. Eller ndr al la i  famil ien. I t
utom du, tycker att dom vi l l  gora ndgonting l l
annat dn at t  segla.  Det ar skont at t  segla '  I
^qsam ibland. \v I en lattmanovrerad bAt behover det - \
aldrig uppstA nigra dispyter om vem som
ska gdra vad. Dessutom frjrlAter Albin 57
de flesta misstagen.

i,fll|ilis
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Albin 57 rir som standard utrustad ryed gegel och tampar som behcius f t)r att gdra bdten
helt seglingsklar. T o m flaggan f inns -med. vill du sedan utrusta din bdt ytterligareTned spinnaker,

. sprayhood, utombordare, mantdgm.m. sd f inns detta som tiltbbhcir.



Den frillbara ktilen tir au irim och uciger 255 kg-
Med'ainschen pd rufftaket hissar du kitt upp klil-e-y, och f dt ett diupgiendeMed ainschen pa runtuRet n ssar du latt upp R9[-e-!1, o(
pd inte mer rin-60 cm! Rodret rir tiirstds ocksd ttillbart.

Kiilen iir fiillbar. Med en vinsch pd ruff-
taket hissar du kiilen upp eller ner. Med kiilen
nerfiilld sticker Albin 57 I30 cm. Det ger bAde
god styvhet och fina kryssegenskaper.

Med kiilen upphissad blir djupgAendet
bara 60 cm! Det ger Albin 57 en rad egen-
skaper som andra segelbAtar saknar.

Det som du oftast kommer att ha nytta av,
dr ndr du vill-g6 in i grunda vikar - ddr inga
vanliga segelbAtar kommer in.

Runthela Sveriges kust och i sjciarnafinns
ett ordkneliet antalhaturliga hamnar som dr
frir grunda f6r vanliga bata;, men tillrdckligt
djupa ftir Albin 57.

Fiillbarheten har du ocksA nytta av ndr du
ska l6ssa till i vanliea hamnar. Aven hdr finns
det ofligrundare platser som tir lediga bara
fiir att vanliea bitar inte kommer in ddr.
Dessutom h-ar du alla de platser som 5r lediga
bara fdr dig som inte dr si bred, ling eller htig.

Den fiillbara ktilen har du gledje av ocks6
i hemmahamnen. Ndr du ska skaffa perma-
nent plats fiir b6t, har du fler platser att viilja
pA med Albin 57.

Skulle det vara sd illa att du inte fAr tag pA
n6gon bitplats, si behiiver inte det betyda
kai=astrof. Det 96r att ltisa med Albin 57.

Det ordnar sig om du skaffar en trailer'
DA vinschar du bara upp b6ten och tar den
med hem efter varje segling. Albin tillverkar
en trailer speciellt fiir Albin 57.
Den kan du ocksA ktipa med Albins 10-6rs-
finansiering.

Kiilen Hr ett kapitel fiir sig.
Har du trailer tippnar sig dnnu stdrre

miiilieheter med ru6iir 57.iakan du ge dig ut
od iikliea vikineat6e. Du kan ta bAten pA
f r a il e rn"til I Darim ar-k, Fi n I a n d, Tys kl a ri d,
Frankrike, England, till Medelhavet - eller
varfilr nridviinligtvis utomlands - det finns
ju massor med kust och vatten att se i Sverige.

Bor du pA ostkusten kan du prova hur det dr
att segla pd vdstkusten och bor du pA vdst-
kustei kin du ta en titt pA ostsidan. Och tenk
pA alla siiiar - Viinern, Vtittern, Storsjiin och
llla vackra sjdar i Norrland!

Ger du dig ut pd ltingre transporter civer land,
kan du fdrstds utnyttja Albin 57 som husvagn.
Det 6r bara att ktiia in till ndrmaste camping-
plats och iivernatta ombord.

Rriknamed att det rirmdnga somblir
auundsiuka pd din "ht t$)agn". Du kan iu bdde
bo och segla i den. Och inte nogmed det, du
kan iu siristitta uar du uiII - inte bara i
sueiska u atten - du kan ocksd f drkinga
scisongen genom att ta bdten med dig siiderut.
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av rostfri wire och rostfria vantskruvar, lcipande ri1
bestAende av storfall, fockfall, storskot. fockskot
kick, storsegel med lattor och segelmiirke, fock, dynsa
flaggst&ng gch flagga, tv6 fcirtrijriingsdndar, mastt6pps
terna, tvA skotvinschhandtag och uppfiillbar badstege.

Dethiir kiiper dusiSlv: Lim till skrovbeklddnad, Plastic Padding,
sandpapper, penslar och vanliga skruv (ej specialskruv).

Ett parveckors roligteget arbete.
Genom att gdra monteringen sirilu, kir du krinna din bdt ordentligt
frdn btirjan. Du lcir dig alla detaljer pd bdten och fdr pd sd sritt en Annan
krinsla frir din bdt rin om du hade kdpt den helt frirdig. lobbet cir
inte alls sudrt. Du behtiu4r inte ueta
scirskilt mycket om bdtar fcir att
kunna scitta ihop din egen Albin
57. Vi har gjort en bok, som be-
skriuer i detali hur du ska gdra.
Steg fdr steg kan du f dlia uara
anuisningar i text och med led-
ning au bilder och teckningar.
Ingen risk att du behduer gc)ra
I e l. Bdten f dr du ut an u idare in
i ett uanligt garage, och med
u anli ga hobbyuerkty g hlar ar
du jobbet pd ett par ueckor.
H cir under har du en f rirteck-
ning duer alla delar som in-
gdr i byggsatsen.

Alla delar.

Skrov och ddck
i glasfiberarme-
rad plast, trdvag-
ga, monterat bas-
inrede, rcistjdrns-
konsoler och ktll-
trumma i glasfiber-
armerad plast, rutor
i eloxerade alumini-
umramar,r6stjdrn och
stdvbeslag i rostfritt
stdl, relingslist i svart
PVC-plast, vdv fcir inviinJ
dig skrovbeklddnad, lac-
kad trdinredningssats be-
st6ende av skott och
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Har har du 57:an
D'ggs4/s - som det
ncir du har f dtt din
d med alla greior.

du har att gdra cir ren
iferin g. I n get p la stni n gs arb et e.
blir bdten frirdigf ortare. Gcir detF-rF-

tillsammans med f amilien eller ndgon kompis!
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klcidseln pd skrouets insida, innan du skruuar,.
ihop skrou och drick. Hrir pd bilden ser du
57:an med'insidorna kltidda och med
dri c kb e s I a gen mo nt er a d e.

/ " ''?iry?E@mFq
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1 lJ6in 57 leaereras i tztti delar. Shroa och dcick
r lyUarfdr sig. Dubdriarmed att limmafast



Albin 57 i detali I
t
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Vinsch fcir uppfdllning av kijlen Friskluftventil

Vinsch fiir fall

Vinsch fiir fock- och genuaskot

Fcirlucka med liusgenomsldpp

Garderob

Plats fiir bAtktik Fiillbart bord
Stuvutrymme under kojerna

Med bordet nerfdllt har du
tvA fulliingdskoier ldngst fram.

Ryggstdd med hyllor fiir sjiikort, kikare
och annat som dr bra att ha till hands.

Utdragbar pe ITvA fulliingds stickkojer
(dvs du har benen under
sittbrunnsbdnkarna). 1

l ' ,

Stort stuvutrymme som du nAr frAn sittbrunnen,
fiir segel, vattendunk, utombordsmotor, bensintank, tampar, fendrar mm.

Mitt och tekniska data.
Ltingd ti.a.
Liingd v.l.
Bredd
Depl.
Segelyta

5,74m
5,00 m
2,4Lrn
800 kg
15,5 kvm

9,0l<rrm
6,5 kvm

1,50 m
0,60 m

Storsegel
Fock
Djupg6ende
med nedfdlld kdl
med upphissad kdl Resemationliir tindringar au utldrande och

AI-BIN MARINAB
EGNASALIKONTOR:
Stockholm:
Nybrokajen 2
(bakom Nationalmuseum)
111 48 Stockholm
Tel. 08-25 19 05

Hamnvdgen 6, 185 63 Tiiby
Tel: 08-756 01 95

Giitebolg:
Hdlleflundregatan 16, Box 47
42L 2l Y'astra Friilunda
Tel: 031-29 91 10

Malmii:
S<idra Fiskehamnen (i Limhamn)
216 12 Malmci Tel: 040-16 34 00

Kiistinehamn:
BAtbyggareviigen, Gdstavsvik
Box 196,681 01 Kristinehamn
Tel. 0550-156 60

Arrnr0nsAr;ear:
Karlshamn:
Vdgga Marina AB, Box 141
292 00 Karlshamn
TeI.0454-113 13

Viistervik:
Vdsterviks Marina AB
Barlastudden. Box2l1
595 01 Viistervik
Tel. 0490-169 80

Sundsvall:
Segervalds Motor AB
Marinvdgen I
852 55 Sundsvall
Tel:  060-15 59 70

Umei:
Harrv Stenmark AB
Fiinddsv. 4-6, Box 10055
900 10 UmeA
Tel. 090-13 72 00

Oiebyn:
Almeco BAtar
Hammarvdgen 18, Box 141
940 20 Ojebyn
TeI.0911-661 90

LuleA:
Qranuddens Marina AB
Algatan 18,951 56 LuleA
Tel. 0920-280 25

TILL\iERI(NINGSEI\HEIEK
Kristinehamn:
Bdtbyggareviigen, Gustavsvik
681 01 Kristinehamn
Tel. 0550 -156 60

Visby:
Skarphiillsgatan. Box 269
621 02 Visbv
Tel. 0498-180 55
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