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NORTHMAN Nexus 870 är konstruerad för alla som uppskattar livet ombord. Tanken med Nexus är att ta 
sig fram på ett lugnt och säkert sätt med respekt för miljön. Du får njuta av din färd samtidigt som du inte 
behöver tömma plånboken hos sjömackarna i tid och otid.

Med sin rymliga ruff och praktiska pentry så kan du också njuta när du ligger förtöjd, i hamn eller i din 
favoritvik. Med styrplats under tak och med god överblick så kan du framföra sin Nexus tryggt och säkert.

Välkommen till det komfortabla båtlivet till en rimlig kostnad i inköp och vid användandet.





STANDARDUTRUSTNING
SKROV
Handupplagd glasfiber
Osmosförstärkt gel-coat
Förstärkt vitt skrov
Grå avbärarlist

DÄCK
Glasfiber i sandwichupplägg
Vit sprejad gel-coat
Förstärkning vid beslag 
Fönster i akrylglas
Förpikslucka 
Ankarbox i fören 
Dubbla pushpits + mantåg
4 knapar
Badplattform med stege 
Peke i rostfritt och trä

SITTBRUNN
Gasolförvaring 
Förarsäte, justerbart 
Två förvaringsutrymmen i aktern 
Nedgång med genomskinlig lucka och låsbar 
skjutlucka 

INREDNING
Moduluppbyggd inredning med ljus plywood
Rymligt toalettutrymme
Öppen akterkabin med dubbelkoj
Sittplats med gott om plats
Luftigt pentry med plats för kylskåp och spis 
med ugn, samt gott om förvaring
Förpik med dubbelkoj och gott om förvaring

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

KORTA FAKTA

Längd över allt: 8.70 meter

Bredd: 2.90 meter

Djupgående: 0.40 meter

Vikt (beroende på 
utrustning):

2200 kg

Rekommenderad 
motorstyrka:

25-100 hk

Takhöjd i ruffen: 1.86 meter

Kojplatser: 4+2 st

CE-klass: C

SKANDINAVIENUTRUSTAD 

Bogpropeller 3 kW 

Komfortpaket inne: Fullt utrustat pentry 
med lådinsatser och sophink. Gångjärn och 
luckfjädrar på stuvfack i ruffen. Klädkrokar. 
Grabbräcke vid nedgången. Spegel på 
toalettdörren 

Skåp i akterkabin 

Skåp i förpiken 

Bord i sittbrunn 

Bäddbar dinette i ruffen 

WAECO kylskåp CR 65 

Gasolspis med ugn 

Värmare 3kW 

Elektrisk varmvattenberedare 

Mastervolt 15A 2-krets batteriladdare och 
laddrelä 

Landströmsanläggning 230V med två uttag 
och 20 meter kabel 

Lanternor: Kombilanterna i fören, 
akterlanterna och ankarlanterna 

Vattentank på 130 liter med nivåindikator 

Hardtop med vindruta i härdat glas och 
öppningsbara sidofönster i akrylglas 

Elektriska vindrutetorkare 

Toalettutrymme med fönster. Utrustad 
med vattentoalett, septiktank (50 l.) 
maceratorpump och tömningsventil

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.



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


