
Nyhet inför säsongen 2008

L: 10,2 m B: 2,6 m Vikt: 2 ton          Köl: 1 ton  SA: 49 m2

OMEGA 10 METRE

Ron Holland, August 2007:

”This is the yacht I personally wish to own.”

OMEGA 10 METRE



Denna helt nya båtmodell är utvecklad
efter många års diskussioner med erfarna
seglare. Resultatet har blivit en båt med
klassikt utseende tillsammans med en
modern undervattenskropp, där seglings-
upplevelsen är viktigare än boendet.

Enkel att segla
Alla funktioner som är viktiga för
seglingen henteras enkelt av rorsman.
Däcket är rent och lättarbetat.
Utombordsmotorn ligger osynlig under
akterdäck när den inte används.
Tar vinden slut glider den ut genom en
lucka i akterspegel på specialutvecklad
skena. I den 2,5 meter långa, djupa
sittbrunnen kommer alla ombord att
kunna sitta i skydd och säkerhet.

Entyp
För den som vill kappsegla finns en
entypsregel redan framtagen. I syfte att
göra även kappsegling enkel har vi valt
att inte använda mer än storsegel och
fock vid entyps-kappseglingar.

Inredningen
Allt som är nödvändigt för att kunna
semestra finns. Ståhöjden på 1,55 meter
gör att man inte behöver krypa omkring i
båten. En rymlig avskild toalett finns
framför huvudskottet.

OMEGA 10 METRE

Ron Holland
Ron, som är en av världens mest berömda
båtkonstruktörer, är en viktig del i
kvalitetskedjan. Ron har jobbat
tillsammans med teamet bakom
Omegabåtarna sedan 1980.
Över tusen Omegabåtar med Ron
som designer seglar runt om i världen.

Rons egna kommentarer:

   ”The new Omega 10 Metre presents a
refreshing new product aimed at
experienced yachtsmen.

   I have created a hull lines plan that will
be easily driven in light winds yet be
exceptionally capable in any rough water
conditions. This follows rig proportions
that ensure optimum sailing performance
with a high sail area to displacement
ratio.

   The design of the keel and rudder is
another important influence on both
sailing performance and the way the
yacht will comfortably handle in sea
conditions.

   The interior will be generous and light
with an atmosphere of comfort unusual
for a day sailing yacht capable of
weekend cruising.

   The Omega 10 metre presents a unique
product with a new approach to the

Mått och vikt:
Längd: 10,2 meter
Bredd:   2,6 meter
Tomvikt:   2 ton
Blyköl:           1 ton
Djup:           1,7 meter

Segelyta stor och fock:
49 kvadratmeter
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present production sailing yacht market.
In terms of beauty, performance and
value for money, this is the yacht I
personally wish to own.”

Ron Holland,
August 2007

Ron Holland


