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VALKOMMEN I BATBYGGARGANGET !

Att bygga sin Albin 5?:a sjd,lv dr btde trevligt och ldnande
hobbyarbete. Vi har giort i ordning ett byggpaket dlir du 96r en
mycket stor del av byggarbetet sjdlv och tjiinar bra pt det.

Pt Albin Marin arbeter vi stdndigt rned utveckling. Detaljer f6r-
biittras och kornponenter byts ut. Diirf6r kan arnrikelser frSn
mate rialf 6 rte cknin g o ch arbet s be skri vnin g f6r ekornrna.

Byg ghandboken innehtlle r fdrutorn monte rin g s anvi s r?' n g,ar _ ett fle r -
tal ritningar och fotografier sorn i detalj visar hur du skall gtira.
Orn du dndE st6ter pt problem under arbetets gtng ftr du giirna
ringa oss pi Albin Marin.

Lycka til l!
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ORTEN TERANDE BESKRIVNING

Innan du startar bEtbygget, packa upp sarntLiga detaljer och kontrollera
att allt sorn finns upptaget pt stycklistorna finns rned. Byggsatsen dr
f6rpackad i delsatser sorn fdljer stycklisteindelningen. Detaljer som
kan vara svSra att identifiera iir miirkta med artikelnumrner. Skulle
ntgot fattas rniste du h6ra av dig til l oss snarast.

Niir du startar rnonteringsarbetet iir det larnpligt att bdrja rned di{cket.
Lossa transportskruvarna och kyft av ddcket och ld.gg det rned insidan
upp pe ett par bockar. Vid hantering av daicket behdvs 3-4 personer.
Efter ytbehandling av ddckets insida vdnder du pt dilcket och rnonterar
alla beslag. Dd,refter tar du itu rned skrovet. Kliid skrovsidorna rned
viiv och rnontera f6nster. Nu iir det dags att montera ihop skrov och
d€ick sarnt rnontera awisarlisten. Sedan iir det trii inredets tur. Trii-
detaljerna ii,r grovinlassade och lackade, och kan monteras efter enkel
justering. Elinstallationen air fdrarbeted, kablar iir dragna i basinredet
och elcentralen iir hopmonterad. Allt du behdver g6ra iir att rnontera
diickskontakter och anslrrta ledningarna. Rodret rnonterar du ihop vid
en arbetsbenk. Fdr kdlrnonteringen behdver du en lyftanordning och
vi rekornrnenderar att du rnonterar kcilen i sarnband rned sjdszi,ttningen.

A LLMi{I\TNA B Y G GANVISNINGAR

Borrning av skruvh8l.

Htl for genorngSende skruv borras
skruven.

H31 frtr sjzilvgdngande skruv (plEtskruv) borras rned borrdiarneter 0r 3 -
0r4rnrn rnindre d.n skruvdiametern. Vissa beslag filstes med skruv sorn
gilngas direkt i skrov elIer ddck ( i inlarninerade alurniniurnplStar).
F6r desssa h31 gail ler:

Borra rned borrdiameter 5,0rnrn fdr M6 skruv
t '  61 5rnrn t t  M8 t t

o;*" sedan ,.,,uu'lr,".uu ,"lrlfil 
" M10 rr

Tzitnihg

Vid all infzistning i skrov och diick rned skruv skall du anvdnda taitnings-
medel runt skruven. Taitningsrnedel ingSr i rnaterialsats I'skrov och
dilckrnonteringrt. Anviindes dven vid rnontering av k61en.

Erfoderliga vektyg

Borrrnaskin spZinnvidd 0

H5ls8gar 23, 44, 74, 89,
st icksSg.

rned borrdiarneter 0, 5rnrn st6rre d.n

- 10 rnrn.

1O2rnrn. H8len kan iiven sSgas rned elektrisk

Gurnrnitallrik rned larnrnullshiitta ( f t i r  poler ing av plast lagningar).

Elektr isk st icksig( f6r inpassning av skott  och dyl ikt .
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Gdngtappar f6r M6, M8, och M10
Rasp
Rundfil
Stickstg rned rnetallblad ( ftir trimmning av skrovflzins)
Skruvrnej s el
Skiftnyckel
Hylsnyckel ( ftir dragning av k6lbult)
Turnstock eller rntttband
Stiirnjiirn
Mattkniv ( ftir skairning av skrowiiv)
Roller ( for rnSlning av dZlckets insida)
Dornkraft ( ftir rnonlering av rnaststOtta. Kan ersiittas av en kil * strdva)
Stege

I'ORKLARINGAR TILL ARBE TSBESKRIVNINGEN

Arbetsrnornenten i denna beskrivning iir uppstzillda s3 att de bide tilt
ordningsfciljd och rnaterialbehov f6lj er stycklistorna i rnat. ialsatsen.

Ti l l  styckl istan h6r en arbetsr i tning sorn visar var de ol ika detal jerna
skall rnonteras och vilka skruv sorn skall anviindas. Exernpel: Du skall
rnontera vinsch fdr fock; och storfal l  p3 dacket.  Vinschen har pos. 28
pt stycklista diick. Pe tifh6rande ritning. pos 28, kan du avlisa att
vinschen skall placeras 75 rnrn in pi rufftaket och 310 rnrn frSn skjut-
luckssarg. Int i l l  pos 28 p3 r i tningen f inner du i iven pos 2p, 30 och 31.
Se i stycklistan p3 dessa positioner och du finner att pos 29 betyder
4 st  skruv FS 6 x 50, pos 30 betyder rnutter M6M6 och pos 31 betyder
bricka 6r'l x 18 x 2. Orn du inte kiinner til l skruvbeteckningarna kan
du d,ndt finna dessa genom att i stycklistan se vad de har f6r artikel-
nurnmer. Pos 29 tr'S 6 x 50 har artikelnumrner 5LL87. I rnaterialsatsen
till dzick finner dg i "qS;uyfdrpackningen elr p&se ql4f}-t- 51187.
Alla skruv til l diicksbeslagen medfdljer och ligger sarnpackade rned
var je beslag.

ARBE TSBESKRI\INING

Elinstallation( stvcklista och ritning elinstallation)

Elinstallationen ornfattar kablar, elpanel, dzickskontakt och rufflarnpa.
Batter i  och lanternor ingir  ej  som standard.
Elpanelen air placerad i det aktre stuvfacket p3 bb. -sida. Drag kabeln
frin etpanelen rnellan ruffsida och tak, frarn til l rnaststdttan ( kabeln
dras under takskivan). En ledning dras til l rufflanrpan och den andra
till diickskontakten bb. orn rnasten.
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Insidor och innertak i ruffen (fastsii.ttning av garneringsviiv)

Limrna fast garneringsv€lv p3 sidorna upp rnot taket i ruffen och pi
takskivan. Skruva sedan fast taksskivan i rufftaket. (elledningarna
skall vara dragna innan takskivan rnonteras). Klad iiven skotten vid
aedgSngsluckan med garneringsviiv.

Dd,ck (stycklista och ritnine).

Montera detaljerna enligt stycklista civer ddck. Dr kan ta dern i den
ordningsfoljd sorn passar dig bzist. Vid rnontering av luckor, rnonteras
gtngjzirnen fdrst, sedan de dvriga luckbeslagen.
l'6r ventiler beh6ver du ta upp hel i diicket. Det 96r du lzirnpligast rned
en hStsig. Fdr elektrolrrxventilerna, pos 60, sSga lnel IOZE -fi.
Fdr ventil, pos 64, s|gar du ett rektangulart h31 40 x 90 rnrn rned. el-
stickstg. Niir du skall rnontera vinschar, rniste du fcirst rnontera av
vinschtrurnrnan frSn vinschen. Det rnd,jliggdrs genorn att du tar bort 13s-
brickan i toppen p3 vinschen.

Gejdrar til l nedgingslucka iir ti l lverkad rned dverrnEtt. Passa i under-
kant rnot trciskeln, kapa i 6verkant till reitt leingd, runda av hcirnen.

Du kan rned fdrdel redan nu rnarkera borrhSlen i dflcksflzinsen (htt for
sarnrnanfogning av skrov och diick). s" rntttsattning pe ritning skrov-
och diicksrnontering. F6rsdk att anvd.nda transportskruvarnal tr31 genorrr
att jdrnka pi rnttten.

Ndr alla detaljer p3 dackslistan :ir avklarade startar du arbetet p3 skrovet.

Skrov- och diicksrnontering (stycklista skrov- och deicksrnonterins)

Siga upp fcinster6ppningar i skrovet rned elsticksEg, Siga efter den in-
gjutna rnarkeringen. Avliigsna eventuella toppar och ojzirnnheter pt skrov-
fli insen och p3 skrovets insida. Torka av darnrn och smuts. Klad skrovets
insida. De ytor sorn skall beklzidas framg8r av ritnirrg. Anviind ett vatten-
baserat kontaktlim, t ex Casco 3885. F61j fabrikantens anvisningar. Niir du
siitter vd.ven, bdrja med att trycka fast den upp vid relingen. Se til l att viiven
siitts si hcigt att ca lOrnrn kan vikas civer skrovfliinsen. Se detalj B-B pt ritningen.
Pressa sedan fast viiven uppifrSn och nedit. Bdrja akterifrSn. Niir du kommer til l
fztstflzins fdr ryggst6dshylla skzir du ett snitt laings fliinsen. Vid r6,stjiirnskonsol
gdr du ett vertikalt snitt rnitt f6,r konsolen och pressar upp vdven rnot konsolens
sidor. Dzirefter siitter du en ny bit vdv civer konsolen. Skarvarna placerar du pi
konsolens fc ir-  resp. aktersida.
Montera sedan ruffrutor enligt bifogad anvisning frin fcinsterleverantdren.

Hoprnontering ddck gch skrov

Lyft upp diicket p3 skrovet. Observera att det blir ett h6gt lyft n:ir sittbruruls-
13dan lyfts 6ver akterspegeln. Niir ddcket zir p3 plats gziller det att fixera det
i rdtt leigo .
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Forberedelser:

1. SkJar ut &pnlngen si ndyaktig som mulig for A unngl lekkasJer.
Ben1ft,t helst mal 6 skjare etter.

2. PAse at laninattykkelsen er korrekt for den profiltlpe som skal
benyttes og at den er noenlunde jevn helt rundt. St-i,p av even-
tue1le stdrre uJevnhete?.

3. Rensr eventuelt slip utvendig overflati for t sikre at tetnlngs-
materlale fester godt.

4. AlIe overflater mS vare rene og tdrre.

Monterl-ng:

1. Denonter l-nnvendLg al-profl-I. Glasset og pakningen holdes pA
plass i den utvendige rauunen med kllps.

2. Pl-asser tetningsbindet rundt Apningen. (Pass pe a fe en god
sasnnenfdlming i hjdrnene dersom vinduet har rette hjdrner. )
Vi anbefaler i bruke 3M Ec L2O2 t tetnLngsbind stdrrelse 3,2x9,5 m
(kan leveres av oss).

3. Plasser vinduet med utvendig profil inn i Apningen og monter den
lnnvendige profilen fra innsiden.

NB! Pt.se at skruene entrer riktlg I hullene. Skruenc bdr etter-
trekkes etter en tid da tetningsbandet vil gi seg lltt- ti l
A beglmne med.

i

Nor. Por.
no. D:rcrlptlon Dnwlnl

no. ilrtrrlel Wclght Notr

t Drtt

Chrchcd by

7 .5.-76
Drrwn b;
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Tnccd by I Satr
OJG -I  :
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Golar luletal l
K/S l.lunkcncr AIS & Co.

Tvrdutnnd - Norwry
Std. chr:hcd by Appront I Proirction mrrh
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MONTERINGsVEILEDNING FOR GOLAR CABIN-

VINDUER I  PROFILSYSTEH 25,30 OG 35

lcphcrmtnt for i,cp!::ed d

t ,  l00290
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Kontrollera att dii,cket i framkant ligger mitt fdr stiiven och att dzicket i akter-
kant ligger syrnetriskt 6ver akterspegeln. Fixera dilcket p3 dessa stii l len med
ntgra skruv.
Skrovflansen 4r sSgad rned civerrnStt och fcir att ft ett reitt rnSttfO,rhSllande
mellan daick och skrov b6r du anviinda en monteringsrnall. Hur en sSdan kan
se ut visas pt ritnirqgen (flensen skall vara nSgot srnalar akterciver).
Fortsdtt nu att fixera diicket genonr att provisoriskt rnontera en skruv p3
rrngefdr var 60:e centimeter. Dd.refter borrar du tterstiende h31, Tanh pE att
borra vinkelriitt rnot diicket. Viinta rned h8l f6r std.vbeslag och zindbeslag f6r
arnrisarlist. Nair htlen iir borrade lossa fixeringsskruvarna och lyft upp daicket
frSn skrovet, li igg ert Ztt x 4fr regel sorn rnellanld,gg i fcir och akter, Borsta av
borrspSnor. Lzigg 2 st striingar tiitningsrnedel pi skrovfliinsen, en p3 var sida
orn skruvhSlen. Senk ddcket p3 plats och rnontera skruvarna. Den <iverskjutande
delen av skrovfl€insen sigas bort rned sticksSg rned metallblad. Skruva diirefter
ihop dzickets aktre vertikala fliins rned akterspegeln. Tiita rned Sikaflex.

MOntera stiivbeslaget. Tag sedan itu rned relingslisten. Det g3r Liittare orn du
vdrrner listen til l 50-60 grader f6rc rnonteringen med ex. en elektrisk kup€-
vdrrnare e1ler genorn att Liigga listen i varmt vatten. Efter uppviirrnningen
l€ger du ut listen p3 dacket ldngs relingen. Bdrja med pikr;ingningen i aktern.
Kriing f6rst pi listen pi dacksfldnsen och sedan pi skrovfleinsen. Straick sarn-
tidigt i l:ingsriktningen. tr'ortsdtt runt hela b8ten.
Rtistjeirn rned tillhdrande beslag f8r du viinta rned tills ru{&yllorna och rrn st-
stdttan komrnit p3 plats.

Ld,nspurnp (stvcklista och ritning leinspurnp, sjii.lvliigs)

Bcirja rned att s8ga upp h31 f6r purnpen i sittb;inksfronten. Storlek och placering
enligt ritning. Se Eiven monteringsanvisningen sorn ingir i purnpsatsen.
Montera purnpen. SSga upp sjailvlei.nshSlen och h31 f6r li lnspurnpslang i akter-
spegeln. Storlek och placering enligt ritning. Montera bordsgenornfdringar och
slangsocklar. Fcir td.tning anvdnder du rnedsiint td,tningsrnedel resp. gengtejp
eller lin. Anslut alla slangar.

Trei i rr .du (styckl ista och

Delarna i trii inredningssatsen iir behandlade och klara att rnontera. Vissa
detalj.er sorn skott rniste ernellertid passas til l skrov och diick.

Ryggst6dshyllorna faister du ovanpS de horisontella fldnsarna. Nair hyllorna
?ir avklarade rnonterar du taickskivorna pi rostjd.rnskonsolerna.
GarderobsstSngen fiistes i akterkant rnot garderobsskottet och i andra itndan
rnot stiiven rned Plastic Padding.

Akterskottet klais rned garneringsviiv och skruvas fast i konsolen p3 skrov-
sidan och basinredningen.
Sidorna i stickkoj"r ( fortsiittningen pi kojkantlisten) skruvas fast i basin-
redningen pi sarnrna sZitt sorn koJkantlisterna.
Skivan rnellan akterskotten skruvas fast i durkskivan, underifrSn.

Ytterligare nSgra detaljer Sterst3r nu av traiinredningen. Det iir tzicklist f6,r
nedgSngsgejdrar och trdskel.  Hur dessa skal l  monteras frarngSr av detal j
p3 dacksr i tning.
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Maststdtta med bord

Justera dverkanten pE kdltrurnrnan med en rasp. Montera de 2 friimre fyll-
nadsbitarna i k6ltrurrurr?rrr Fcir att kunna rnontera rnaststcittan riktigt :ir
det nddvdndigt att du med hjfllp av en hydraudomkraft eller p3 annat siitt,
ttpumparrt upp diicket ca 10rnm. Placera domkraften p3 en briida p3 kcil-
trumrnans Overkant och siltt en strdva mellan dornkraft och deick. Laigg en
trd.bit rnot taket sorn skydd. Lyftet skall ske strax bakorn maststcittans l€[ge.

Slsruva ihop maststdttan med bottenplattan och passa st6ttan till rzitt liingd.
Montera de tvt fiistena i rnaststdttans civre iinde. Montera maststcittan.
Tag bort domkraften. Borra sedan skruvhSl i rufftaket genom .h51en i d6t
frii.rnsta feistet. Du har nu f8tt l:iget fcir rnastfoten pi dack och kan borra
tterstSende htl fdr skruv samt ta upp h31 fcir k61ta1ja.

Passa in och rnontera ihcb d.e- Sterstiende tr€detalj€rna runt kciltrllrnrnan.'
Slutgiltig'rnontering-av dessa detaljer 1 bord viintar du med tills k6len
kornrnit pi plats.

49sli:irn (stvcklista skrov-och ddckmontering)

Det iir nu liirnpligt att rnontera r6stjiirn rned ddcksbeslag. Dessa finns upp-
tagna p3 stycklista skrov - och dzlckrnontering. ( Se 6ven rnotsvarande ritning).
Du har varit tvungen att rdnta med de hzir detaljerna tills ryggstddshyllorna
och maststdttan blivit rnonterade. I det upptagna h8let i hyllan, mitt f6r r6str
j i i rnskonsolen trzi.der du ned rdstjdrnet. (Obs! styrbords- och babords rOstjf lrn).

Place_ra rdstjiirnet rnitt p3 konsolen med d;{gkspl1ttan ca 15 rnrn in p3 d€icket.
Borra ett signalh8I genorn d?icket genonr ett av htlen i plattan. Du har nu fttt
ett l€ige fdr diicksbeslaget, Placera diicksbeslaget pt dacket rned motsvarande
h31 mitt fdr det borrade och rned lSngsidan parallellt rned diicksrncinsterkanten.
Borra de dvriga h31en. Montera tilHeUigt daicksbeslaget. Skruva pE rnuttrarna
st rnycket att rristjiirnets diicksplatta harnnar ca 5mm frSn ddckets underkant.

Montera sedan rdstjrirnet i konsolen. (Borra och gitnga i den inlaminerade alu-
pl3ten). Lossa diicksbeslaget, laigg t;itningsrnedel rtr^nt skruvarna och rnontera
dticksbeslaget. Du f3r pi detta siitt en viss fdrspilnning i r6stjd,rnet.
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Badstege (stycklista och ritrring badstege)

Montera ihop bar{etegen. Miirk ut borrhtlen fdr fiistena pt akterspegeln.
Ld'get i hojd ftr du orn du hEller stegen sorn den streckade biiden vilar.
N5'r stegen d,r p3 plafs rnonterar du hStlaren, pos 1tr..

Roder (stvcklista och ritning roder).

B6rja rned att rnontera ihop alurniniurnbeslaget, pos2, rned roderdverdelen.
Se til l att roder och 6berdel bottnar i beslaget sarnt att frarnkanten p3 de
hoprnonterade delarna blir rak. Montera diirefter roderbeslagen, pos 5 och
6, rned rnttt enligt ritning och vinkelrzitt rnot roderfrarnkant] UStien iir satta
tll-byg-elns underkant, vilket Sven frarngtr av detaljritningen.

Tliog p-a rodret och rnE[,rk ut placeringen f6r det 6vre roderbeslaget och rnontera
det. P3 roderbladet monterar du bygel, pos 28. Denna zir ti l l for att du med
bttshakens hjailp skall kunna reglera roderbladet i hiijd.led.
Montera roderbladet pE alurniniurnbeslaget. H8len iir fdrborrade st d.et iir bara
att skruva ihop. Orn h3l.et i roderbladet zir fdr trtngt, fila lite rned en rundfil.
Nu Eterstir roderkulten. Montera roderkultbeslaget med. urtagen i beslag och
roderkult rnitt fdr varandra. Tarnpen pos 30, erlil l f6r att inte roderku-lten
skall falla i vattnet orn du failler upp den fcir 13ngt.
Nu kan du rnontera tarnpen sorn fixerar rodret i nedfd,llt 1aige. Fzist tarnpen i
roderbladets 6vre del och dra den akterut och upp til l en klam-cleat sorn du
fiister p3 rodrets akterkant.

_F_ila 
av ( runda) alurniniumkanten s3 att inte tampen ndter rnot d.en vassa kanten.

I$^q
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K61 (stycklista och ritning k61)

FOr att kunna rnontera k6len rnSste du ha: tillg3ng till en lyftanordning och
vi rekornmenderar diirfdr att du rnonterar k6len i samband rned sjcisiittningen.
Fcirst monterar du brytblocken, pos 11 och L6, i kdltrurnrnan och kaltatjan i
kdfens dgelskruv. Placera sedan i ett enkelt st6d rned kdlfrarnkanten parallellt
rned rnarken.. (=k61en i uppfeillt l i ige). Kontrollera att kdltjockleken inhL. styr-
klotsar inte ci'verstiger kdltrummans invd,ndiga rnttt. $iculle s3 vara fallet, fila
Lite p3 styrklotsdrn?. Senls ned bSten 6ver kcilen tills h8len ftir kcilbult i bet
och kcil civerensstd,mrner. Montera k61bulten rned distansringar och brickor
errligt ritningsdetaljer. Td,ta ornsorgsfullt rned titningsrnedel. Drag 3t bulten
ordentligt. Triid upp k6ltaljan och faist i mastfotens bult. Straick kciltaljan rned
hje$ av kOlvinschen. Montera taickplSt pos 36.
Nu rnonterar du traidetaljerna runt kdltrumrnan, maststcittans taickskiva och
bordet.

Fixering av kol i ned.f:iIlt ldge:

Borra h3let f6r tampen genonr garnering och plast. Runda av h8lets kanter
si att du inte f8r ndtning pg tarnpen. Tarnpen faister du i knip-knapen.

Ndr kcilen dr rnonterad kan du inte l2ingre anvd.nd.a den rned.levererade t'bygg-

vagganrt. Hur en vagga f6r vinterfdrvaring b6r se ut frarngir av ritning
nt,-592+9. Du kan g6ra den sjailv eller k6pa den frin Albin Marin.

FIXEPINE AV ror- , NEDFALLT 
'rct

fiu 
riiP $v1?

'frxlx,hn.
KN IP-
KNAP

-TAMP
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RIGGNING

Legg masten pt ett par bockar. Montera stag, vant och masttoppsvinpell.
(ligger i riggpSsen och iir miirkta). Fallen zir idragna frSn riglverkstaden.

Vantskruvrnontering

Skruva in lSsskruvarna pi vantskruvafna och skruva ut vantskruvarna tiIl
trefjdrdedelar. Montera vantskruvarna till stag och vant rned hrigergiingan

, hedtt och treid p3 vantskruvskydden.
\J

Vants p rida remonte ring

Montera vantspridarna i sina f;isten rned gurnrnipackningar runt spridaren
och med bulten uppifrSn. Tejpa runt infiistningen. Slsruva loss spridarnocken
och ftir in toppvantet. Striick vantet och skruva tilLbaka skruven. Kontrollera

\-' spridarvinklarna. Vinkeln mellan vant och spridare skall vara lika stor pi
spridarens 6ver; och undersida. Tejpa spridarnockarna.

Masten iir klar att sii.ttas pi biten. Har du ett par man till hjalp klarar du p3-
rnastningen utan mastkran

Montera stag och vant til l rcistjeirn. Straick upp riggen. Bdrja med fdrstag.
och toppvant. Diirefter siltts undervanten an tills rnasten blir rak. Siikra vant-
skruvarna och skjut p3 vantskruvsskydden. Anvdnd tejp p5 alla vassa std.llen
sorn kan skada seglen.

Montera born, kicktalja och storskot. Den korta tarnpen i riggpisen zir ti l l
strilckningen av bornliket, den l5nga tarnpen anviinds till bindrevet. Schakel
och skothake fiister du i stiivbeslaget och anvdnder fdr hal sning av fock och
genua.

Fockskottravarna rnonterar du p3 skotskenan genom att lossa ii.ndbeslagen.

Fallvinschens placering 96r att du kan anviinda den til l bSde fock- och storfall.
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BiId l -  MSlning av ddckets insida

placerat

Bi ld 5 Giingning av skruvh8l for
v insch (v inschen isdrtagen)

Viindning av ddck

Monterj_ng av skotskena
(OBSi t i i tn ing'smedel runt

Bi ld 4

ilh
skruv)

t

P6li iggning av l- im f6r
skrovbekl i id.nad

a

Uppsii t tning av skrov-
beklt idnad

Monteri-ng av tdtnlngs-
l is t  pE fonsterram

::::
$l:

Bi ld 8
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Bi ld 9 Monter ing av fdnster

I l  P&l i iggning av ddck

Bi ld 13 Dacket upplyf t  fdr  appl icer ing
av t i i tninqsmedel

Bi ld 15 Inter idrbi ld

Bi ld I0 PSl i iggning av ddck

Bi ld

Bi ld 14 En strdng t l i tn ingsmedel pA
var sida om skruvhSlen

t;

, : ;

12 DAcket p3 plats

BiId 16 Inter i6rbi ld



Bi ld 17 Maststot ta och inkl i idnad
av k6ltrumma

BiId 18 Roder och badsteqe

Bi ld 20 Kolen placerad 1
"monteringsvagga "

*

t

Bitd 21 Skrovet sdnks ned
dver k6len

22 K61en pi  p lats
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