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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.

KORTA FAKTA

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.

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:
CE-klass:

4+2 st

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:
Bredd:
Djupgående:

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

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

0.55 / 0.70 meter
6200 kg

Rekommenderad
motorstyrka:

utombordare max 2 x
150 hk

Inombordare

max 110 hk

Takhöjd i ruffen:

1.98 meter

Kojplatser:

C

SKANDINAVIENPAKETET

3.50 meter

Vikt (beroende på
utrustning):

CE-klass:
STANDARDUTRUSTNING

12.26 meter

6+2 st
B

STANDARDUTRUSTNING NORDIC

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

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 sandwichmaterial (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 toalettutrymmena

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

batteriladdare Mastervolt 70 A för 3
kretsar och 25 meter landströmskabel
Ljudanläggning med 2 högtalare i
däckssalongen och 2 i sittbrunnen

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

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

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

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
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