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NORTHMAN 1200 är den 
senaste konstruktionen inom vår 
produktion av motorbåtar. Båtens 
lyxiga karaktär framhävs inte 
bara av de tekniska innovationer 
som skapat båten utan också av 
nästan obegränsade möjligheter 
till kundpassning och tillval 
av bekvämligheter. Den unika 
konstruktionen av både boutrymme 
och utemiljö är beviset på att 
Northman 1200 levererar en 
mycket hög nivå av komfort och 
bekvämlighet.

Northman 1200 har redan 
från början rönt mycket 
stor uppmärksamhet, och 
har belönats med ett stort 
antal priser för sin design.





KORTA FAKTA

Längd över allt: 12.26 meter

Bredd: 3.50 meter

Djupgående: 0.55 / 0.70 meter

Vikt (beroende på 
utrustning):

6200 kg

Rekommenderad 
motorstyrka:

Utombordare  
max 2 x 150 hk

Inombordare Max 2 x 110 hk

Takhöjd i ruffen: 1.98 meter

Kojplatser: 6+2 st

CE-klass: B

OM NORTHMAN

MED EN L ÅNG erfarenhet av båtbyggeri så har Northman 
lyckats skapa ett professionellt varv vars båtar har 
uppskattas inte bara i Europa utan i alla världens hörn.

BR ANSCHERFARENHET, STÄNDIG FÖRBÄT TRING av teknik, 
användning av moderna verktyg och samtidigt strävan 
efter perfektion och fokusering på att möta kundernas 
förväntningar har gjort att antalet nöjda kunder överträffar 
våra vildaste förväntningar.

I  BÖRJAN AV 2019 öppnades vårt nya forsknings- 
och utvecklingscentrum. Skapandet av centret är 
hänger samman med en betydande expansion av vår 
verksamhet. Tack vare projektet fick Northman-varvet 
ytterligare utrymmen för forskning och utveckling, 
specialiserade verkstäder samt plats för kvalificerad 
teknisk personal.

DET BYGGDES DESSUTOM en ytterligare hall, med en 
femaxlig CNC-fräs för att kunna ha en effektiv process 
kring konstruktionen av nya produkter. Utvecklingen 
av varvet och projektet kommer att leda till en ökning 
av sysselsättningen. Projektets totala värde uppgår till 
nästan drygt 12 miljoner kronor, varav 55% finansierades 
av europeiska regionala utvecklingsfonden.

NORTHMANS NYA CENTER grundades för att främja 
företagets innovationsförmåga och konkurrenskraft 
genom användandet av ny teknik, avancerad industriell 

forskning och utvecklingsarbete. Detta kommer att 
resultera i nya båtmodeller och introduktion av innovativa 
lösningar i produktionen.

PRODUK TIONSK APACITETEN HAR ÖK AT successivt 
och uppgår nu till mer än 100 enheter per år. Även 
personalstyrkan har växt och verksamheten sysselsätter 
idag ett hundratal anställda. Varvet lägger stor vikt på 
att rekrytera professionella medarbetare, vars erfarenhet 
återspeglas i den höga kvalitet som kännetecknar våra 
produkter.

VI T ILLVERK AR ÄVEN icke-standardiserade båtar, 
enligt kundens specifikationer. Man använder 
högkvalitativa material, professionella maskiner, separata 
produktionsområden för olika moment. Vid varje steg av 
bygget har man en avstämning och slutligen genomgår 
produkterna en noggrann kvalitetskontroll med bassäng 
och sprinklers.

PRODUK TPROGR AMMET BESTÅR AV segelbåtarna Maxus, 
samt motorbåtarna Northman och Nexus. Båtarna är 
konstruerade av ledande designers och är populära 
bland de mest krävande båtägarna. De har fått ett antal 
utmärkelser, och uppfyller också höga kvalitetskrav enligt 
europeiska normer.

SKANDINAVIENUTRUSTAD

SKROV
Handupplagd glasfiber
Vitt skrov
Förstärkt botten
Styrköl för stabilitet
Stora fönster av akrylglas på sidorna
Bogpropeller 5.7 kW, 95 kP

DÄCK
Handupplagd glasfiber i sandwich-material 
(Airex) med antihalk-zoner
Vitt däck
Salongsrutor av härdat glas
Soffa med ryggstöd och dynor på fördäck
Integrerat tak över sittbrunn, däckssalong och 
styrplats. Soldäck med stege. Soldyna som 
tillval.
2 kraftiga grabbräcken i rostfritt
Mantåg runtom
8 knapar. 2 i fören, 2 midskepps, 2 i aktern 
och 2 på badplattformen
8 halkipar. 2 i fören, 4 midskepps och 2 i 
aktern

Badplattform. 1.2 meter lång, teakklädd och 
med infällbar badstege
Aktersoffa med dynor
Ankarbox med 1000 W ankarspel
2 öppningsbara luckor över toalett-
utrymmena
Ankarspel i aktern

SITTBRUNN
Självlänsande sittbrunn med två stuvfack, 
varav det ena anpassat för gasolflaska
Durken i sittbrunnen har teakbeläggning
Stuvfacken har lock med halkskydd och 
möjlighet att få dynor och ryggkuddar
Bardisk av teak mellan sittbrunn och pentry
Lucka till motorrum och stuvutrymmen är 
försedd med hållare för fendrar
Sittbrunnsdusch

SALONG OCH PENTRY
Golvet är täckt med en högkvalitativ och 
allergisäker heltäckningsmatta
Ventilerad garderob med stång för galgar
L-soffa
Nedsänkbart bord som ger möjlighet till 
dubbelkoj
Antireflexbehandlade rutor
Bänkskiva av Corian i pentryt
Trelågigt gasolkök med ugn
Dubbelho med varmt och kallt vatten
Takbelysning
Dubbeldörr mot aktern
3 skjutluckor i sidorutorna
Rejäl förarstol
Direkt utgång från förarplatsen
Styrplats med ratt och instrumentering
Kyl / frys på 130 liter
Värmare med defroster
Brandsläckare och brandfilt
Inredning Northman Prestige collection

HYTTER OCH TOALETTER
Golvet är täckt med en högkvalitativ och 
allergisäker heltäckningsmatta
Takbelysning och däckslucka i owner’s cabin
2 hytter med dubbelkojer, sidorutor med 
mörkläggning, garderob och skåp.
2 toalettutrymmen med elektrisk marintoalett, 
dusch och däckslucka 

Owner’s cabin med dubbelsäng, två ventiler 
med mörkläggning, toalettbord med belyst 
spegel och två garderober
Kvalitetsmadrasser i alla hytter
Värmare 

ELINSTALLATIONER
Inomhusbelysning med LED
Utomhusbelysning i sittbrunn och på däck
12V / USB uttag vid styrplats
Paneler med 230V / 12V / USB uttag i alla 
hytter och i däckssalongen
Flera batterikretsar: Förbrukning (180 Ah), 
start (75 Ah) och ankarspel / bogpropeller 
(180 Ah)
Lanternor med LED
Komplett landströmsanläggning med 
batteriladdare Mastervolt 70 A för 3 kretsar 
och 25 meter landströmskabel
Ljudanläggning med 2 högtalare i 
däckssalongen och 2 i sittbrunnen

TANKAR
Bränsletank 220 l
Färskvattentank 240 l
Varmvattenberedare 30 l (tillval 60 l)
Septiktank 100 l (tillval 215 l)

MOTORALTERNATIV
Inombordsmotor Yanmar 57 hk, rak axel med 
4-bladig propeller (tillval 80 hk, 110 hk eller 2 x 
110 hk). Ljudisolerad kåpa
Utombordsmotor på förfrågan

ÖVRIGT
Gasolinstallation med 5 kg flaska
Gasläckage indikator
Elektrisk och manuell länspump
Raymarine AXIOM 9’ plotter

UTRUSTNING
Plats för dubbla batterier 
Signalhorn 
Elpanel med automatsäkringar och 12V uttag 
LED-belysning 
Installation av gasol till spis 
Huvudbrytare 
Länspump



Försäljning Västkusten och övriga Skandinavien:

NORTHMAN BOATS
Maskinkajen 17
417 64 GÖTEBORG

TELEFON: 031-22 15 14
E-POST: info@northmanboats.se
W E B  northmanboats.se

Försäljning Ostkusten:

BERGSTRÖM MARIN AB
Gåshagaleden 12
181 63 LIDINGÖ

TELEFON: 0708-965 111
E-POST: fredrik@bergstrom-marin.se


