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vuxeft som seglare,- med krav påfunktion och komfort, skall inte innebara

att Du hanvisas till husbåtsliknande pråmar utan

sjal. Det måstevara varjesannseglingsentusiasts
sjalvklara rattighet att få fortsatta njuta av fart och
spanning aven med familien ombord.
Darfor antog vi utmaningen att skapa den perfekta
båten utan kompromisser. Det kan tyckas overmodigt, men efter många somnlosa natter och ett
orakneligt antal tester ar vi antligen i hamn. Med
ENTER 360 Explicit har vi nått fram till en njutningsmaskin for vuxna seglare som inte viii gora avkall på
livets goda.
Snabb
ENTER 360 Explicit ar en snabbseglare. Ett LYS-tal
på ca 1:24 skvallrar om dess fartresurser. Med sin
långa slanka skrovform och elipsformade kai, får Du
fart och styvhet som kan vara avgorande i en pressad tavlingssituation. Den moderna partial-riggen
ger Dig alla mojligheter till effektiv trimmning.
Låttseglad

Låg tyngdpunkt och vikt gor ENTER 360 Explicit till
en extremt låttseglad
genomgående

båt. Utrustningsdetaljer

lattor i storsegel

som

och Lazy Jacks,

sjålvslående fock med Furlex samt ett vålbalanserat
roder dår hjårtstocken

år lag rad med rullager, låter

Dig njuta av seglingen åven som ensamseglare.

Bekvam

6 fullvuxna, vaggas man tryggt till somns efter en harlig

Under segling har besattning och rorsman på ENTER 360

dag till havs. Du kan, om så onskas, istallet få ENTER 360

Explicit gott om plats i den rymliga sittbrunnen. Val i hamn

Explicit utrustad med en elegant Owners Cabin.

forvandlas sittbrunnen

till ett generost sallskapsutrymme

med plats for 6 personer runt bordet. På den val tilltagna

Valutrustad

badplattformen

Packa tand borsten och kaste loss! ENTER 360 Explicit ar

kan Du duscha

Badplattformens

utformning

i uppvarmt

sotvatten.

gor det också latt att ta sig i

fullt utrustad reden i standardutforande.

Stor omsorg har

och ur vattnet, något som ar bra for sakerheten om man

jagts på vejet av tillbehor. Endast det basta ar gott nag.

någon gång behover ta ombord en nodstalld.

I navigationsutrustningen,

av market Autohelm, ingår som

standard GPS, ekolod samt logg och segelgarderoben
Den moderna

inredningen

med

utford med stor hantverksskicklighet
salongen och det valutrustade
saknas inget for ett bekvamt

klassikt

materialval

ar

av stolta yrkesman. I

pentryts tilltagna utrymmen
liv ombord.

Landstram

ar

standardutrustning

liksom en effektiv varmare som håller

kylan på avstånd.

I de tre sovhytterna,

med plats for

ar

från borjan utrustad med en gennaker, som kommer att ge
Dig många skona seglingsupplevelser.
omfattende

utrustningslistan

Explicit ar en ovanligt
for pengarna.

Studere garna den

så forstår Du att ENTER 360

komplett

båt som ger stor valuta
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Långd over allt

10,85 m

Långd i vattenlinje

9,25 m

Bredd

3,20 m

Deplacement

4500 kg
35 kvm

Storsegel
Fock
LYStal

22 kvm
ca 1,24 -1,25

Konstruktor
Bernt Lindqvist
Standardutrustning
Storsegel

genomgåendelattor

Storsegelkapell
Sjålvslåendefock
Gennaker
Rullfock

Sejden Furlex

Logg/ekolod
GPS

Autohelm ST30

Motor

Yanmar 3GM30F
27 hk med segelbåtsdrev och tvåbladig
foldingpropeller.
Generator på 55 A

Batteriladdning
Varmvatten

Autohelm

Landstr6m

Mobitronic2~ A
Isotemp 30 lit

Vårmare

Luftburen
dieselvarmare

Sotvattend usch

på badplattform
med varmvatten

F6rt6jningsgods

4 st fendrar,
ankare och
f6rt6jningstamp
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Sprayhood
Sittbrunnsbord
Flaggstångmed flagga
Klocka och
barometer
Stereo

i massing
CO/ROSmed 2 st
h6gtalare

Enter Yachts International

AB

Bolaget har sitt såte i G6teborg med VD Peter Johansson vid rod ret. Båtarna byggs vid det helågda dotterbolaget
Enter Boats i Ungern. Varvet har svensk ledning med mångårig erfarenhet från den svenska varvsindustrin.
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