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”Clara-Ida”, Coronet 26 Family 

Den perfekta semesterbåten med stort akterdäck i teak, gott om förvaring, sovplatser för fem 

och pålitlig maskin.  

Coronet 26 Family har dörr in till kabinen vilket förlänger säsongen och vi har använt båten från 

maj till oktober i alla väder. Dansk kvalitetsbåt med planande skrov i plast från 1975 och med 

utbytt Penta-dieselmaskin från ca 1998.  

En av båtens bästa egenskaper är det stora akterdäcket som kan hållas öppet för solning, 

middagar för sex personer eller för mys under kapell vid regn. Däcket är stort nog för 

uppblåsning av kajak eller gummijolle. Under däck finns gott om förvaring samt batteribank, 

ankarvinsch och maskin lätt åtkomliga.  

Fler bilder och mer info nedan. 

 

Detta är båten: 

Från akterdäck kliver du ned i kabinen med styrplats och kök om babord och sittplatser för fyra 

personer på styrbordssidan. Under durken finns plats för torrvaror. Köksbordet kan sänkas och 

ger en bred enkelsäng eller dubbelsäng för två personer som känner varandra bra. De stora 

fönstren ger gott ljusinsläpp och har fast monterade fördragbara gardiner. Taklucka finns vid 

förarplats. Innertaket är nyrenoverat 2019. 

Ytterligare ett steg ned finns förpiken med dubbelsäng i V-form, en stickkoj samt toaletten med 

ny toastol (2019), färskvatten och handfat. En elektronisk indikator informerar om nivån i 

septiktanken. 

Båten har underhållits väl av mig sedan 2010. Den stora aktiva Coronet-klubben kan bistå med 

kunskap och originaldelar. Som på alla äldre båtar finns saker att förbättra ytterligare, främst 

vad gäller trädetaljer runt akterdäck och vissa lister i kabinen som är i behov av slipning och 

lackning. Kapellet över akterdäck fungerar men är slitet.  

Maskinellt går hon exemplariskt. Marchfart ca 20-22 knop, toppfart 30-31 knop. Förbrukning ca 

1,3 l/Nm vid 2800-3000 rpm.  

Båtens mått är 26 fot/ca 8 m X ca 2,80 m. 
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Utrustning: 

Maskin: Volvo Penta AD41B, 6-cylindrig turbodiesel, 200 HK, 290-drev med duoprop. Servade 

varje år på kommersiellt varv sedan 2011. 

Ersättningspropellrar (A7) medföljer, renoverade 2019. 

Bränsletank: i plåt ca 200 liter. 

Kök: Tvålågigt gasol med två tuber. Gott om förvaring, plats för extra 12-volts kylbox vid behov. 

Kylskåp: Isoterm med auto och manuell inställning, skåpet utdragbart och toppmatat, dolt 

bakom träplatta. 

Ankarvinsch akter: Anchormatic med fjärrkontroll. 

Ankare: 10 kg bruce + ett reserv. 

Batteribank med tre förbrukningsbatterier + ett startbatteri. Batterierna fungerar bra men är 

ganska gamla, minst tio år. 

Solcell, 25 watt med regulator. 

Nya trimplan Bennett (se renoveringar) 

Stor färskvattentank med elpump. 

Sjövattenkran i kök med ny fotpump. 

Toalett med handfat och färskvattenkran. 

Septiktank med nivåmätare och däckstömning + gammal sjötömning med äldre handpump  

Nya gardiner i förpik. Förvaring under dubbelkoj i fören.  

Fast monterad VHF-radio 

Dieseldriven värmare med termostat  

Stereo med fyra högtalare och fjärrkontroll (funktion osäker) 

Garmin ekolod och navigationsplotter (behöver service) 

Riktbar fast monterad sökarlampa vid styrplats 

Badbrygga med stege 



3 
 

Fyra ihopfällbara stolar i trä + två dito mindre matbord för akterdäck, stuvas undan under däck  

Två brandsläckare, brandfilt, fyra fendrar, diverse tågvirke, båtshake och Coronet originalglas i 

köket medföljer 

Täckställning i aluminium medföljer (funktion osäker, aldrig använts av mig) 

 

Uppdateringar, service och renoveringar (dokumentation finns på det mesta): 

Skrovet renslipat och epoxybehandlat av förra ägaren (före 2010) 

Drev ompackat och servat i samband med brustet knutkors 2012-13 

Ankarspel (Anchormatic) renoverat 2015 

Ny startmotor 2013-2014 

Värmare (diesel) renoverad 2013-14 

Ombyggnad för däckstömning av septiktank 2015 

Ommålning i förpik 2017 

Nya vattenkranar 2017-18 

Ny sjövattenpump 2018 

Nya trimplan 2019 

Nytt innertak i kabin 2019 

Nya gardiner förpik 2019 

Uppdaterad belysning (led) i kabin 2019 

Ny toalett + slangar 2019 

Ny VHF-antenn + fäste i stål 2019 

Löpande normalt underhåll av trädäck och trädetaljer, skrov och överbyggnad.  

 

Bilder: 
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