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Förord 
 
Med denhär handboken vill vi hjälpa dig att använda din båt så att den ger dig största 
möjliga säkerhet och glädje till sjöss. Den innehåller information om båten, dess 
utrustning, installationer och uppgifter om båtens användning. Läs handboken noga och 
bekanta dig med båten innan du börjar använda den.  
 

� Handboken är ingen kursbok i säkerhet eller sjövett. För detta ändamål 
      kan du vända dig till din lokala båtklubb som ger dig råd om seglarskolor och  
      instruktörer. 

� Handboken är inte heller en detaljerad servicebok. Kontakta vid behov 
tillverkaren eller hans representant.  

� Vänd dig alltid till en auktoriserad och kompetent person för underhåll och 
ändringar. Ändringar som påverkar båtens säkerhet måste bedömmas, utföras och 
dokumenteras av en kompetent person. Tillverkaren är inte ansvarig för ändringar 
som han inte godkänt. 

� Genom att lyssna på väderleksprognoserna kan du avgöra om båtkategorin och 
besättningens kunskaper är tillräckliga för väderleksförhållandena.   

� I båten bör finnas flytvästar för alla ombord. Använd dem alltid till sjöss. 

� Besättningen bör få träning i fall överbord, bogsering m.m. 
 

Sköt alltid väl om din båt och reservera medel för underhåll när båten nöts genom 
flitig användning eller skadas. 

Varje båt, hur starkt den än är byggd, kan bli allvarligt skadad. Driv därför aldrig 
båten hårdare än att du har god säkerhetsmarginal. 

I endel länder fordras ett förarcertifikat eller annat liknande. Detta gäller även krav 
på att alltid använda flytvästar, säkerhetsselar o. dyl. Följ landets bestämmelser. 
 
FÖRVARA HANDBOKEN PÅ ETT SÄKERT STÄLLE OCH GE DEN TILL 
FÖLJANDE ÄGARE DÅ DU SÄLJER BÅTEN.  

 
 
 
 
Text och illustrationer copyright Still Office  
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1 Allmän information 
 
Checklista före avfärd  
 
Ta för vana att kontrollera följande innan du kastar loss: 

 
� Lyssna på väderleksprognosen. 
� Överskrid inte rekommenderad maximilast.  
� Håll lasten lågt i båten och stuva den väl. 
� Se till att alla har lämplig flytväst. 
� Kom överens om arbetsfördelningen ombord. 
� Kontrollera bränslemängden. 
� Se till att motorn, styrsystemet och eventuellt elsystem är i skick.  
� Töm båten på eventuellt slagvatten. 
� Se till att du har sjökort över tänkt färdplan. 
� Kontrollera att inga linor ligger i vattnet. Risken finns att de hamnar i    

propellern.  
 
Mer information finns i denhär handboken i respektive avsnitt och i de detaljhandböcker 
som följer med båten. 
 
1.1 Varningar 

De varningar och anmärkningar som finns i denna handbok definieras enligt följande: 

Livsfara! 
Anger en ytterst allvarlig fara som med stor sannolikhet leder till förlust av mänskoliv 
eller obotlig skada om lämpliga säkerhetsåtgärder inte vidtas.  

Varning!  
Anger fara som kan leda till skada eller förlust av människoliv om lämpliga åtgärder inte 
vidtas. 
 
Observera!  
Riktar uppmärksamheten på säkerhetsåtgärder och på felaktiga handlingssätt som kan 
leda till personskador eller skada båten eller delar av den. 
 
 
 
 

Lägg märke till ritningen som finns i slutet av handboken. 
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1.2 Modell 

Willy’s 465  

1.2.1 Båtkategori 

Din båt hör till kategori C. Båten är konstruerad för kustfarvatten, stora bukter, 
flodmynningar, sjöar och floder då vindhastigheten kan vara upp till 6 Beaufort (ca. 14 
m/s) och den signifikanta våghöjden högst 2 meter. Den signifikanta våghöjden får man 
genom att iaktta den högsta tredjedelen av alla våghöjder och räkna medeltalet av dessa. 
Endel vågor kan bli dubbelt så höga.  

1.3 Mått  

skrovlängd (LH)   4,65 m 
skrovlängd med motor (Lmax)                   5,00 m 
skrovbredd (BH)  1,80 m 
skrovbredd (Bmax)                   1,80 m 
största djupgående  0,50 m 
största höjd över vattnet             0,75 m + vindruta 0,55 m   

1.3.1 Maximiantal personer 

Största antal rekommenderade personer ombord är 5 st. 

Varning!  
Största tillåtna antal personer får inte överskridas. Oberoende av antalet personer 
ombord får den totala vikten på personer och utrustning inte överskrida den 
rekommenderade maximivikten. Se punkt 1.3.2. Använd alltid de sittplatser som finns i 
båten. 

1.3.2 Last 

besättning á 75 kg                                       5 x 75 = 375 kg 
personlig utrustning och proviant           70 kg 
bärbart bränsle           20 kg 
säkerhetsutrustning           10 kg    
last enligt tillverkarskylt         475 kg  
båtens vikt         300 kg                                                  
motorns vikt        110 kg 
båtens totala vikt        885 kg     

Varning!                           
Överskrid aldrig rekommenderad maximivikt vid lastning av båten. Lasta alltid 
båten med omsorg och fördela lasten så att båten bibehåller sitt normala trimläge. Stuva 
inte tunga föremål högt uppe i båten. 

1.3.3 Motoreffekt och vikt 

Högsta rekommenderade motoreffekt är 37 kW (50 hk). 
Högsta rekommenderade motorvikt är 110 kg. 

Observera!  
Installera inte i båten en motor vars effekt och vikt är större än det ovannämnda. 
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Information om motorns manöverkontroller finns i motorns handbok. 

1.3.4 Tankkapacitet 

Bränsletank 25 liter. 
Bränsletanken är placerad i akterbänken: se ritning. 

Både bränsleutrymmet och batteriutrymmet avluftas i akterbänkens framvägg och 
bakvägg: se ritning.  

Batteriet i är placerat i ett eget utrymme på babords sida i akterbänken: se ritning. 

Varning!   
Täck inte över ventilationsöppningarna. 

Observera!   
Det är viktigt att lämna en säkerhetsreserv på 20 % bränsle i tanken. 

1.3.5 Tillverkarskylt 

En del av informationen om båten finns på tillverkarskylten som är fäst på 
motorbrunnens framvägg på babords sida: se ritning.  

Mera information finns i anknytning till respektive avsnitt i handboken. 

2 Risk vid vattenfyllning, inverkan på stabilitet 

2.1 Länssystem 

Som extra utrustning har båten s.k. strandtömning som fungerar endast när båten är 
uppdragen på land. Från tömningshålet går en länsslang via skottet mellan sittbrunnen 
och aktertoften ut genom akterspegeln. Slangen stängs med en kran längst akterut på 
akterspegelns inre sida: se ritning. 

Varning!   
Förhindra vattenintrång! Se till att kranen är stängd alltid då båten ligger i vatten. 

2.2 Flytkraft 
Båten är byggd med dubbelskrov och luftfylld i skrovsidorna upp till relingen.  
Dräneringsöppningen finns i akterspegeln längst ner mot kölen 
Dräneringsöppningen stängs med en skruv: se ritning 

Både båt och besättning flyter fastän båten är vattenfylld.  

Varning!   
Skada inte skrovet eftersom båten då mister sin flytförmåga. 

Observera!  
Töm båten på eventuellt kondensvatten inför vinterförvaringen.  

2.3 Stabilitet 
-   slagvatten skall hållas till ett minimum 
-   minska inte stabiliteten genom att placera lasten för högt 
-   stabiliteten kan minska vid bogsering eller om man använder dävert eller bom 
     när man lyfter tunga föremål ombord 
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-   brytande sjö är farlig för stabiliteten 
-   i hårt väder skall luckor och förvaringsfack hållas stängda  
-   varje förändring i placeringen av vikt ombord (t.ex. anskaffning av kran för 
     fiske, radar, byte av motor osv) kan signifikant påverka båtens stabilitet, trim 
     och prestationsförmåga 

3 Brand och explosion 

Observera!  
Båtägarens / skepparens ansvar 

- fyll motorns bränsletank endast utanför båten 
- för att undvika spill bör du inte hälla bränsle från en tank till en annan 
- förvara inte bränsletankar och slangar i direkt solsken där temperaturen överstiger 

+ 60o C 
- stäng tanklocket när du inte använder tanken 

Varning! 
Rök aldrig när du handskas med bränsle. 

Varning! 
Fyll inte på bränsle när motorn är i gång. 

Observera!  
För att släcka eldsvåda eller tömma båten på vatten bör du alltid ha en hink ombord. Den 
bör vara fastbunden för att den inte skall tappas bort av misstag: se ritning 

4 Köranvisningar för snabbgående motorbåtar 

4.1 Manövreringsegenskaper 

Båtens körtrim inverkar kraftigt på köregenskaperna och bränsleförbrukningen. Du kan 
påverka körtrimmet med följande åtgärder: 

- placering av lasten 
- justering av motorns riggvinkel 

Varning!  
Hög hastighet och snabba styrrörelser kan i kraftig sjögång leda till stor krängning och 
därmed till förlorad kontrollen av båten. Sitt inte längst fram i fören vid hög hastighet. 

Varning!  
Fäst nödbrytarens snodd vid din hand eller fot genast efter att du kastat loss. Det är 
speciellt viktig att båten stannar när du kör ensam och av någon anledning fallit i vattnet 
eller fallit omkull i båten. Kom ihåg att ta lös snodden före landningsmanövrerna. 

Observera!  
Anpassa alltid hastigheten efter förhållandena och miljön. Rätt körläge i kombination med 
lämplig hastighet gör också körning i sjögång till en trygg och angenäm upplevelse.  

Observera!  
En båt med låg hastighet har en sämre körstabilitet än en med högre hastighet. Var därför 
uppmärksam när du möter andra båtar och också speciellt i smala sund.  

 



 9

Observera!  
Håll ej högsta hastighet i livligt trafikerade farleder, vid dålig sikt eller i hård vind och 
sjögång. Reducera hastigheten av hänsyn till andra och för egen säkerhet. Följ alltid 
gällande fartbegränsningar.  

Observera!  
Försäkra dig om en tillräckligt lång stoppsträcka för att undvika kollisioner.  

4.2 Sikt från styrplatsen  

Förarens sikt från styrplatsen kan skymmas av hög trimvinkel hos båten och andra 
faktorer orsakade av en eller flera av följande variabla förhållanden: 

- motorns trimvinkel 
- last och lastfördelning 
- fart 
- snabb acceleration 
- övergång från deplacement- till planingsläge 
- sjöförhållanden 
- regn och stänk 
- mörker och dimma 
-     personer och flyttbar utrustning i förarens synfält  

Observera!  
Kör inte kontinuerligt vid planingströskeln eftersom sikten då reduceras p.g.a. att fören 
stiger upp. 

Observera!  
Kom ihåg att hålla utkik även akterut speciellt i farleder som trafikeras av större fartyg.  

The International Regulations for Preventing Collisions at Sea (COLREG) och 
sjövägsreglerna kräver att behörig utkik alltid hålls och att väjningsreglerna efterlevs. 

5 Riktig användning – rekommendationer och information 

5.1 Fall överbord och sätt att åter ta sig ombord 

5.1.1 Skydd mot fall överbord 

- använd alltid flytväst till sjöss 
- rör dig så litet som möjligt i båten vid hårt väder 
- överskrid inte största rekommenderade antalet personer ombord 
- se till att din båt alltid är riktigt lastad 
- försäkra dig om att alla ombordvarande sitter då båten är i rörelse 

5.1.2 Sätt att åter ta sig ombord 

Om någon fallit överbord bör personen alltid hjälpas tillbaka in i båten med hjälp av 
knapar och handtag i aktre delen av båten: se ritning 

Livsfara! 
En roterande propeller är alltid livsfarlig för den som fallit över bord och för simmare. 
Använd nödbrytaren och stäng av motorn innan en simmare eller vattenskidåkare tar sig 
ombord i båten.  
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5.1.3 Säkring av lösa föremål 

Observera! 
Kontrollera alltid att alla lösa föremål är placerade så att de hålls på plats också vid 
sjögång och kraftig vind. 

5.2 Respekt för miljön 
Världshaven, skärgårdar och sjöar är enastående och att bevara dem är en hederssak för 
varje båtägare. Undvik följande:  

- bränsle- eller oljeläckage 
- tömning av skräp och avfall i vattnet eller nedskräpning på stranden 
- utsläpp av tvättmedel eller lösningsmedel i vattnet  
- högt oväsen till havs och i hamn 
- förorsaka inte aktervågor speciellt inte i smala sund och på grunda vatten  

Se till att motorn får regelbunden service och kör med ekonomisk fart, då hålls även 
avgasutsläppen minimala. 

Observera! 
Respektera lokala miljölagar och iakttag alltid god sed.  

Bekanta dig med internationella bestämmelser som berör havens förorening (MARPOL) 
och följ dessa. 

5.3 Ankring, förtöjning och bogsering 
Ankar-, förtöjnings- och bogserlinor samt ankarkätting hör inte till båtens 
standardutrustning. Det hör till ägarens / skepparens ansvar att se till att samtliga linor 
finns tillgängliga och att de fyller nedanstående krav. 

Brotthållfastheten hos ankarlina, bogserlina och förtöjningslinor bör ligga mellan 13 och 
26 kN. Därför rekommenderas att: 

- diametern hos en polyamidlina skall vara 8 mm eller 10 mm 
- diametern hos en polyesterlina skall vara 10 mm eller 12 mm 

Angående linornas fästpunkter vid förtöjning och bogsering: se ritning  

Observera! 
Bogseringslinan skall fästas så att den är lätt att lösgöra under bogsering. 

Observera! 
Börja bogseringen försiktigt, undvik häftiga ryck och överbelasta inte motorn. När du 
bogserar eller blir bogserad bör du göra det vid låg hastighet. Överskrid aldrig den 
bogserande båtens hastighet när du blir bogserad. 

5.4 Trailertransport 

När du använder trailer bör du iaktta följande: 

- se till att det finns tillräckligt med stöd för att minska på punktbelastningen 
- kontrollera att bärkraften är tillräcklig för båten dess motor och utrustning 
- justera trailerns sidostöd så att kölstöden bär största delen av båtens vikt 
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- spänn fast båten stadigt på trailern så att båtens vikt fördelas jämnt på stöden 
      och så att den inte gungar under transporten 
- trailern bör vara lindrigt framtung 

Töm båten på överlopps last och slagvatten innan båten lyfts på trailern.  

Släpvagnens högsta tillåtna vikt framgår av bilens registerutdrag.  

Båten har trailerkrok: se ritning 

6 Ritning och Försäkran om överensstämmelse 

 

 
 



 

 

Huviveneen vaatimustenmukaisuuden vakuutus 
suunnittelun, rakenteen ja melupäästöjen osalta direktiivien 94/25/EY ja 2003/44/EY mukaisesti. 

 

 Försäkran om överensstämmelse för fritidsbåt  

gällande design-, konstruktions- och bullerkrav enligt direktiv 94/25/EG och 2003/44/EG. 
 

 

Valmistajan tai valtuutetun edustajan nimi:        Suomi-veneet Oy  
Tillverkarens eller den auktoriserade representantens namn 
Osoite:                           Metsolantie 1   
Adress 
Paikkakunta:                Kesälahti Postinumero:   59800 Maa:  Suomi / Finland  
Ort                Postnummer    Land 
 
 
 
 
Valmistuksen arvioinnissa käytetty moduuli: A    Aa   B+C    B+D    B+E  B+F  G  H     
Använd modul för kontroll av konstruktion 
Melupäästöjen arvioinnissa käytetty moduuli:  A    Aa   G  H     
Använd modul för kontroll av buller 
Muut sovelletut direktiivit:               ________ 
Andra direktiv som tillämpats 
 
HUVIVENEEN TIEDOT  Veneen tunnistenumero (CIN): 
BESKRIVNING AV FRITIDSBÅTEN  Båtens identifikationsnummer (CIN) 

Huviveneen merkki • fritidsbåtens märke:     Suomi                                  Malli ja numero • typ och nummer:    Suomi 465  

Venetyyppi • Båttyp: 

 purjevene • segelbåt        moottorivene • motorbåt 
 ilmatäytteinen • uppblåsbar    
 muu (tarkenna) • annat (specificera):        

Runkotyyppi • skrovtyp: 

 yksirunko • enkelskrov       monirunko • flerskrov 
 muu (tarkenna) • annat (specificera):        

Rakennusmateriaali • Konstruktionsmaterial: 
 alumiini, alumiiniseokset • aluminium, aluminiumlegeringar  
 muovi, lujitemuovi • plast, fiberarmerad plast 
 teräs, terässeokset • stål, stållegeringar   puu • trä 
 muu (tarkenna) • annat (specificera):        

Suunnittelukategoria • Designkategori:  A    B    C    D  

Koneteho • motorstyrka: Max. suositeltu • Max rekommenderad: 37 kW,  

Asennettu (jos sovellettavissa) • installerad (om tillämpligt):    kW  

Rungon pituus Lh: 4,60m Rungon leveys Bh: 1,80 m Syväys T: 0,40 m 

Skrovlängd Skrovbredd  Djupgående 

 
Pääasiallinen propulsio • Typ av huvudsaklig framdrivning: 

 purje • segel   bensiinimoottori • bensinmotor 
 dieselmoottori • dieselmotor  sähkömoottori • elektrisk motor 
 airot • åror 
 muu (tarkenna) • annat (specificera):                                        

Moottorityyppi • motortyp: 
 perämoottori • utombordare  sisämoottori • inombordare 
 z- tai perävetolaite ilman sisäänrakennettua pakokaasujärjestelmää • 

z- eller inu-drev utan inbyggt avgassystem  
 z- tai perävetolaite sisäänrakennetulla pakokaasujärjestelmällä •  

z- eller inu-drev med inbyggt avgassystem  
 muu (tarkenna) • annat (specificera):        

Kansi • Däck 
 katettu • däckad   osittain katettu • delvis däckad 
 avoin • öppen 
 muu (tarkenna) • annat (specificera):       

 

Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on tehty täysin valmistajan 
vastuulla. Vakuutan valmistajan nimessä, että yllämainittu huvivene 
täyttää kaikki sovellettavissa olevat olennaiset turvallisuusvaatimukset 
määrätyllä tavalla.   
 

Denna försäkran om överensstämmelse är utfärdad på tillverkarens eget 
ansvar. Jag försäkrar på uppdrag av tillverkaren att nämnda fritidsbåt 
uppfyller alla tillämpliga säkerhetskrav som redovisats i detta dokument. 

Nimi ja toimi:  Pasi Suomalainen 
Namn och verksamhet: 

 
Allekirjoitus ja titteli: TJ / VD 
Namnunderskrift och titel  

(valmistajan tai valtuutetun edustajan puolesta allekirjoittamaan 
valtuutetun henkilön tunniste • identifiering av den person som är 
bemyndigad att skriva på för tillverkaren eller hans auktoriserade 
representant) 
 

 

Paikka ja aika (pp/kk/vv) • Ort och datum (dag/månad/år):  Kesälahti       25  /  04  /  2013   

F I  K L M          



 

 

 

                                                           
 

 Olennaiset turvallisuusvaatimukset 
 Väsentliga säkerhetskrav 
 
 (viittaus direktiivin liitteen 1 numerointiin · referens till     

numrering av direktivets bilaga 1) 
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Tarkenna • Specificera 
(*: pakolliset Standardit • obligatoriska standarder) 

 Yleiset vaatimukset • Allmänna krav (2)     EN ISO 8666:2002 * 

    Veneen tunnistenumero • Båtens identifikationsnummer – CIN (2.1)     EN ISO 10087:2006 * 

    Valmistajan kilpi • Tillverkarskylt (2.2)     EN ISO 14945:2004 
 Laidan yli putoamisen ehkäiseminen ja veneeseen uudelleen nou- 

seminen • Skydd mot fall överbord och sätt att åter ta sig ombord (2.3) 
 

    EN ISO 15085: 2003 

Näkyvyys pääasiallisesta ohjauspaikasta • Sikt från huvudstyrplats 
(2.4)     EN ISO 11591: 2000 

    Käyttäjän käsikirja • Ägarens instruktionsbok (2.5)     EN ISO 10240: 2004 

 Rakenteeseen, lujuuteen, ja tiiviyteen liittyvät vaatimukset    
Integritet, skrovstyrka och övriga konstruktionskrav (3)     

    Rakenne • Skrovstyrka  (3.1)     EN ISO 12215.1-4:2002, NBS F21-22:1990 

    Vakavuus ja varalaita • Stabilitet och fribord (3.2)     EN ISO 12217-3:2002 

    Kelluvuus • Flytförmåga och flytmedel (3.3)     EN ISO 12217-3:2002 

Rungon, kannen ja kansirakenteiden aukot • Öppningar i skrov, däck 
och överbyggnad (3.4)     

    Vedellä täyttyminen • Inträngande vatten (3.5)     EN ISO 15083: 2003  

    Valmistajan suositus suurimmasta sallitusta kuormasta •  
Tillverkarens rekommenderade maximala last (3.6)     EN ISO 14946: 2001  

    Pelastuslautan säilytys • Stuvningsutrymme för livflotte (3.7)      
 

    Poistumistie • Utrymning (3.8)      

Ankkurointi, kiinnittäminen ja hinaaminen • Ankring, förtöjning och 
bogsering  (3.9)     EN ISO 15084: 2003  

 Ohjausominaisuudet • Manöveregenskaper (4)     EN ISO 11592: 2001  

 Koneet ja moottoritilat • Motor och motorrum (5.1)     

    Sisämoottori • Inombordsmotor (5.1.1)     

    Tuuletus • Ventilation (5.1.2)     EN ISO 11105: 1997 

    Suojaamattomat osat • Friliggande delar (5.1.3)      

    Perämoottorin käynnistäminen • Start av utombordsmotor (5.1.4)     EN ISO 11547:1995 

 Polttoainejärjestelmä • Bränslesystem (5.2)     

    Yleistä polttoainejärjestelmästä • Allmänt om bränslesystem (5.2.1)     

    Polttoainetankit • Bränsletankar (5.2.2)     

 Sähköjärjestelmä • Elektriska system (5.3)     EN ISO 10133:2000 

 Ohjausjärjestelmä • Styrsystem (5.4)     

    Yleistä ohjausjärjestelmästä • Allmänt om styrsystem (5.4.1)     EN ISO 28848:1993 

    Varajärjestelmät • Nödutrustning (5.4.2)     

 Kaasulaitteet • Gassystem (5.5)     

 Palontorjunta • Brandskydd (5.6)     EN ISO 9094-1:2003 

 Kulkuvalot • Navigationsljus (5.7)     COLREG 1972 

 Päästöjentorjunta • Förebyggande av utsläpp (5.8)     

 Liite I.B – Pakokaasupäästöt • Bilaga I.B Avgasutsläpp 
 Katso moottorivalmistajan vaatimuksenmukaisuusvakuutus  
 Se försäkran om överensstämmelse från motortillverkaren 
 

 Liite I.C – Melupäästöt
1
 • Bilaga I.C – Buller2     

1 Jos veneessä on sisämoottori tai sisäperämoottori ilman sisäänrakennettua pakokaasujärjestelmää. 
2 För båt med inombordsmotor eller båt med inu-drev utan inbyggt avgassystem. 
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