
NEPTUNKRYSSARE 
 

 
 

 

 

Nicanders Båtvarv AB 
 

 Grötövägen 23   45350 Lysekil   0523-16010 

 
www.nicanders.se           christina@nicanders.se 

 

 

 

 

 

 

http://www.nicanders.se/
mailto:christina@nicanders.se


Neptunkryssaren 
 

Känn känslan när du släpper bryggan och får vind i seglen! En aning lutning och 
du sitter skönt i sittbrunnen. Framför dig ligger en dag eller ett par timmar av frihet du 
njuter av stunden och enkelheten, att lätt och för egen kraft segla den lilla 
Neptunkryssaren. 
Smidigt och enkelt att åter komma till hamn och endast ett litet utrymme behövs för att 
angöra bryggan. Trailerbar efter en vanlig personbil. 
Svenskt Mästerskap har seglats i obruten följd sedan 1945 i entypsklassen 
Neptunkryssare. 
Plastad med en fantastisk finish, gör det roligare att segla med ett smycke. Handen som 
når vattnet och en rorkult som lätt förlängs med ett enkelt handgrepp. Två mindre kojer 
som man sover skönt i då dessa är full längd. Stuvutrymme i fören, akterna och även i 
sittbrunnen. Man ska ha roligt på sjön, så känn detta som en fantastisk avkoppling. 
Längd 9,00 m, Bredd 1,92 m, Djup1.20 m, Vikt 1150 kg, Segelyta 24 kvm, Spinnaker 30 kvm 
Konstruktör: Lage Eklund 
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Skrov 
Vitt med inplastad köl, Roder med rorkult i teak. 

 
 

Däck 
Vitt med antihalkmönster i ljusgrå kulör. 

Inner skrov vitt. Maststötta i ALU. 
Inredningsdetaljer: Rors- och gastsbänk i mahogny,  

durken i sittbrunn och kapp, mahogny-plywood. 
 Luckor i kojer i teak. 

Fast monterad länspump. 
 
 
 

Däcks utrustning 
Vantfästen i RF stål, Backslagsfästen i RF, knap i för och akter, justerbart akterstag, 

Fock och genua skenor med travare och block, Talja för storsegelsutväxling 1:4,  
Storskotspåle i mahogny.  

2 st Andersens winchar underdragna för skotning av genua/fock.  
6 st Harken lås på rufftak, samt 2 st för genua och fockskot.  

Förlucka i aluminium och plast, 2 block för spinnskot på akterdäck 
 
 
 

Rigg 
Mast & bom i eloxerad aluminium.  

Masten som är konad från förstagsinfästning till toppmast.  
storbom i aluminium. Rigg levereras av Benn’s Mast. 

Stående rigg i syrafast wire med vantskruvar SB&BB, Akterstag med toppfäste, 
Löpande rigg för stor- och genuafall i wire, Spinnfall i lina. 

Kicktalja i utväxling 1:4. Spinnakerbom i aluminium. 
 
 

Segel 
Storsegel och genua, fock i dacron, Gransegel  

Flaggstångsfäste. 
Lyftögla monterad på 2 kölbultar för att fästa lyftsling till centrumlyft. 

 
Båten 

Båten är byggd enl, byggnadsbestämmelser från år 2016, tillika klassregler av år 2016. 
Båten kommer att mätas in av mätman från Neptunkryssarförbundet. 

 

Tillverkare och säljare: 
Nicanders Båtvarv AB 

Grötövägen 23, 45350 Lysekil, 0523-16010 

www.nicanders.se 
 

 



Neptunecruiser 
 

The classic one-design Swedish two man racing keelboat designed 1938 by 
Lage Eklund, is now offered in fiberglass by Nicandesr Båtvarv AB 
with Main and Genoa sails. Specifications: loa 9 m, lwl 5,85 m, beam 1,92 m, draft 1,2 
m. Total weight 1150 kg. Sails: main 12, jib 6, Genoa 12, and spinnaker 30 squaremeter. 
This boat is one of the nicest looking classic designs ever built. 
A wonderful sailboat for two persons, with the possibility to stay overnight. Due to the 
modest weight, the boat could be transported by a trailer with a car. 
Around 270 boats have been built. This class of boat has their own Swedish 
Championship every year since 1945, with 20 - 40 participants and is also used as a 
day sailor in Swedish archipelago. 
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