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3. 1. LÁTTGANGET. Höga och stadiga räckverk omgärdar
gångborden och avslutas med ett bra peke för lättare

iland- och ombordstigning.

2. GENOMTÄNKT. Förarplatsen har fått en ny utform-

ning, Här finns gott om plats för diverse elektroniska

hjälpmedel. Vill man ha dubbla skärmar så ryms dubbla

l2tummare.

3. MATR0, Soffan i salongen sväljer fem sex sittande

under gång, Ska det dukas upp middag sitter fyra bra.

I'rí)RS0FFAD. På akterdåck ser man den största skillnaden mot föregångaren 31 Patrol. Nu är hår möblerat med en

rojäl soffa med förvaring, Några lösa stolar och ett bord så kan man äta middag i eftermiddagssolen.

t

STIR inska Linex Boats som tillverkar
Nord Star har sitt säte i mellersta' Österbotten. Familjeföretager som

snart firar roo år som båttillverkare
har alltid gått på en stadig kurs. Färden har gått
från fiske- och skötbåtar byggda ftir de lokaia
yrkessjömännen via fritidsbåtar i alla tänkbara
storlekar till dagens stora och lyxiga salongs-

båtar. Störst i modellrangen av Nord Star Patrol
är en 4o-fotare och minstingen mäter z4 fot.

Genom gott hantverk, effektiva tillverk-
ningsmetoder och stor lyhördhet för kundernas
önskemål har de seglat upp till den absoluta
toppen inom segmentet hyttbåtar. Benämning-
en känns idag inte helt ¡ättvis. Salongsbåtar är

en mer passande beskrivning.
Under många år framlordes de flesta av dessa

sjövärdiga pendlarbåtar av bätt¡e bemedlade
med eget ställe i skärgården. Öknamnet advo-
katjeep lät inte vänta på sig. Att denna kostym-
klädda yrkesgrupp på ett bekvämt sätt kunde
fìirdas i ur och skur mellan sommarboendet på

någon ö och en rättegång på fastlandet var nog
inte tiliverkarnas grundtanke. Båtarna, oavserr
fabrikat, var däremot väldigt väl anpassade für
just det ändamålet.

SEDAN DESS HAR der hänt mycket. De yttre lin-
jerna har fått mer estetiskâ drag som ligger när-
mare familjebåtens än arbetshästens. Visser-
ligen marknadsfördes de som fiskebåtar och
trar-rsportbåtar såväl som båtar Êor familjen. Av
de sistnämnda var det inte många som föll till
föga for de då grovhuggna och mindre char-
miga hyttbåtarna. De flesta användes för rena

persontransporter där färdmedlers status vägde

tyngre än de multifunktioner man från produ-
centernas sida valde att framhålla.

Idag är dessa båtar svårslagna när det gäller
sjöegenskaper, användarvänlighet och inte
minst praktiska funktioner. I kombination
med en trevlig interiör har de allt mar-r kan
begära.

Storleken avgör sedan hur många fasta kojer,

antal sittplatser på flybridge och mängden kusar
man kan stuvâ ner i motorrummet

MITT I DETTA segment av hytt/salongsbåtar läm-
pade för den nordiska marknaden ligger nya
Nord Star 3o Patrol. Premiärvisningen skedde i
januari under båtmässan i Düsseidorf. I Sverige
fick vi se den först tre månader senare under
Allt för sjön.

HISSAR
r.ì Välbyggd

r. Sjöegenskaper

' Akterdäcket

DISSAR
',¡ Mörk ruff
':'Pl¿stigruff

,:, Aningen dyr
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UTRUSTNING STANDARD

Trimplan

Automatiskt släckningssystem

Defroster

Beklädnad badplattform/fördäck

Radarbåge

Vindrutetorkare

Teakinteriör

Taklucka i förhytten

Tryckvatten

WC

Spis

Kylskåp

Elektriskt bordsben salong

Färgat skrov

Bottenmålning

Teaklaminat på däck

Flybridge

Ankanpel

Bogpropel ler f ör/akter

Utedusch

Dynor akterdäck

Elektrisk taklucka

Kapell för akterdäck

EXTRA

NI'RI' STAR 30 PATru'L

!l

lIt
[ängd l0l0 meter

B¡edd 3J5 meter

Vikt 5 500 kg

Vatten 160 I

Gråvatten 85 I

Brånsle 4i01660 I

Personer B

Motor max 2 x 370 hk

Ptis från 1 918 000 kr med

vP D6-330

Mer info www.nordstarsverige.se
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Olli Lindkvist som idag styr Linex Boats i
tredje generation har de senaste åren skämt bort
oss med lite annorlunda nyheter. Det har varit
allt if¡ån lite originella motoriseringar till val av

material på inredning.
Så sent som fö¡ ett par år sedan hängde de

på utombordare på sina z4- och z6-fots skrov.
Ett klart anno¡lunda grepp. Nu ser vi dubbla
utombordare på alltfler båtar av den här typen.

MED l¡YA I{ORD Star 3o Patrol tar man dock inga
djärvare tag. Modellen ersätte¡ Nord Star 3r och
bygger på lika skrov med något modiÊerade
slag och steglister. Mått och vikt är desamma.
Så även motoralternativen som är singel- eller
dubbelmontage på drev.

I ett försök att hitta nyheten - som borde
innebära något mer än själva modellbeteckning-
en - kliver vi ombo¡d och börjar avsyningen
f¡ån ftiren.

Där har vi det som är tänkt som - om man
väljer en vanlig term - master cabin. Som stan-
dard har vi här en queenbed placerad i mitten.
Under dynorna stuvutrymmen och vid fotän-
dan en mindre garderob på vardera sidan. Har
man som beställare önskemål att få två separata
kojer går det alldeles utmärkt. Då komme¡ ar-

rangemanget med iläggsskiva istället. Den val-
möjligheten fanns även tidigare.

Takhöjden i förruffen är hyfsad fram till
kojens fotända, sedan är den klart begränsad

på grund av det nedsänkta fordäcket. Det kala
och plastiga som till viss del pyntats med trälik-
nande laminat kan man välja att kalla lättstädat
och fritt från mögellukt. Så såg det ut även i
3r:an. Inget nytt alltså.

Ell HAIVTRAPPA UPP har vi salongen med pentr¡
vinkelsoffa och en förarplats modell bättre. Den
senare visar upp den första nyheten. Den har
fått en helt ny utformning. Om det är design
eller [unkrion ä¡ svårt att säga.

Förarstolen är en stadig sak med ordentligr
sidostöd. Fötterna har rejäla fotstöd och blir
inte dinglandes utân stöd. Som rorgängare är
du inte heller tvingad rill en obekväm körställ-
ning på grund av en tokig rattvinkel. Nej, här
ä¡ det ställbart som gäller. Är man av åsikten att
papperssjökorten är otympliga, ja dã finns det
gott om plats för elektronik. Tïå normalstora
skärmar eller en jättestor.

Övriga övervakningsinsrrumenr placeras
runr rarten på lämpligt och lättavläst sätt. Der
som inte får plats monteras med fö¡del i den
fasta konsolen i taket ovanför den negativt
vinklade vindrutan.

tön ATT sllABBT ta sig ut på däck eller om man
vill ha lite önskad fartvind finns skjutdörrar i
salongssidorna.

Akter om förarstolen som är placerad ovan-
på kylskåpet löper en pentrybänk med plats för Þ

Silver ger dig det bästa av två världar. Plastbåtens praktiska och komfor-

tabla innerline i glasfiber och aluminiumbåtens tåliga, underhållsfria skrov.

Det ger dig mer tid för sköna stunder på sjön. Båtarna är mycket stabila och

bekväma, och med skumfyllda skrovsidor går de extra tyst i sjön'

Mercury fyrtaktsmotorer ger dig en klassledande mjuk och tyst gång med

oöverträffad kraft. Nya F80, F100 och F115 har hämtat sin design från test-

v¡nnaren F'150. För din trygghet levereras alla Mercury motorer från 40 hk

med startspärr. Mercury har upp till 5 års garanti på motorerna.

Trygghet och prestanda för fantastiska upplevelser till sjöss'

Silver Hawk BR 540 + Mercury F100

Kampanjpris 289.900:-
Ord. pris 319.940:-
I kampanjpriset ingår akterkapell, startspärr och en
Garmin 721 plotter/ekolod med 7{ums pekskärm

www.silverboats.f i

Silver Fox BR 485 + Mercury F60

Kampanjpris 215.900:-
Ord. pris 245.250-
I kampanjpriset ingår akterkapell, startspärr och en

Garmin 721 plotter/ekolod med 7{ums pekskärm

skrov - stökig sjö
och mötande svall
bekommer dem
inte.
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Erbjudandet gäller så långl lagret råckel Vi reserverar oss för ev felskrivn¡ngar i annonsen

.1i
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RYMtlG. Midkabinen är större än bilden visar. Ljusinsläppet är klart begrånsat, annars är den generöst tilltagen och
hyser med låtthet två vuxna,

FUI{KAR, Pentry ligger bakom förarstolen. VåF
fungerande med spis, ho och förvaringsutrymmen
för husgeråd. Kylskåpet finner man under stolen.

S¡lver Mercury Ed¡t¡on
'il:".åu':

.:i

ri,

Dalarö: lVlarìndepan

Tel: 08 -50150105
Tranas: Huges l\,4arina

Tel:0140-311590

Ranqedala: Boras lVlarin & MotorLulea: Granec lVaskin

Tel:0920-228025

Vasteras: Tidö-Lindö N4arin
-lel: 

02 1 -500B4

Sundsvall: Bathuset I Sundsvall
Tel: 060-560330

Östhammar: Matton Marin

Iel: O173-21400

Teì: 08-54354329

Danderyd: Marindepan

Tel:08-54591440

Västervik: Bat & Motor

Tel:0123-51120

Tel: 033-279393

Fjelklnge: l\.4otor & Marin

Iel:044-53229

Akersberga: Dyviks Varv Stockholm: Skanstull Marin
Tel: 0B-55670900

Valdemarsvik: Bat & l\4otor

Tel: 01 23-51 1 20
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fönplX, Den förliga hytten har bra stoppade dynor. TakhöJden är begränsad och hynen mörk. RYMLIG. Toalenen som llgger placerad tvärs pentry

längst bak I salongen är lnte dlrekt ombonad, men fyller
sln funktlon och har hyfsad takhöJd.

allt en semesterbåt kan behöva. Spis, ugn och
husgeråd.

Om babord en stor L-soffa som vid Fård rym-
mer sex vuxna. Ska där ätas rniddag fu nogfyra
närmare sanningen.

Undantaget den nya ftirarplatsen såg vi även

detta i Nord Star 3r.
En nyhet är att pentrybänkens utformning

fått en annan svängning i framkant. En liten
men bra justering.

Salongens avslutas med en toalett. I anslut-
ning till den har vi nedgången till mittkabinen.
Under däck är der komfortabelt. Rymligt med
generösa bäddar och toan i ens absoluta närhet.

finns en vârm torr salong. Med sovplatser i
skilda hytter och skilda ändar kan far snarka
och kidsen kolla film på läsplattan utan att gå

varandra på nerverna.

0l(EJ, DU l(AtlS[E inte är typen som är intresserad
av faciliteter som väl fungerande pentrÞ
rymliga toalette¡ eller gott om stuvutrymmen.

Hög fartprestanda. Däri ligger ditt intresse
och högsta prioritering.

Bara lugn. Nord Star 3o Patrol ser kanske
inte ut som någon fartmaskin men här finns det
¡esurser att tillgå. Der är kostsamt men srillar
den mest gasglades lusta.

Största motoralternativen är dubbla dieslar
på 17o hästkrafter vardera. Där har du möjlig-
heten att se skärgården passera revy i 5o knop.

Mer sansat är em enkelmontage på 33o häst-

krafter. Då får man nöja sig med en toppfart
av z8 knop.

Vårt testade exemplar hade en Volvo Penta

D6-4oo. Det gav en tyst och behaglig gång med

37 knop på topp.
Nord Star Patrol har fantastiska skrov. Stökig

sjö och mötande svall bekommer dem inte.
Djup V-botten i häcken och skarpt forskepp -
så lyder receptet.

Nord Star 3o Patrol har ärvt det mesta från
sin utrangerade syster med några få undantag.
Hur som helst har dessa ftirbättringar gjort en
mycket bra båt ännu bättre. B

HYTTEII - ELTER salongen - avslutas med en skjut-
dörr som öppnar upp halva det aktre skotter och
ger dllträde till akterdäcket. Där slutar de nyhe-
ter som känns mesr som gängse ändringar som
görs från ett modellår till ert annat. Det srora
öppna akterdäcket har gjorts om. Föregångaren
hade en halvrund sittplats ute på badplattfor-
men där man, i det fall det skulle sittas ure un-
der gång, tvingades frrdas bakvänd. Den är nu
ersatt av en fast soffa i akterkant av däcket, en
klart bättre lösning. Några lösa stolar och man
har en stor sittgrupp. Nu är detta mer av en fa-
miljebåt, om än med tuffa drag. Fyra personer
bor riktigt bekvämr.

Nord Star 3o Patrol ger tillgång till öppna
ytor på däck när vädret behagar. Trilskas der

TAKTA

Förarplats

Hytter
Köregenskaper

Stuvutrymmen

Pentry

Extrautrustning

Prisläge

Detaljkvalitet

Bullernivå

Bekväm körställning stadig stol,

ställbar ratt. Bra sikt.

Begränsad takhöjd. Mörka.

Marschgång 20-24 knop stadig och tyst.

5kär krabb slö som smält smör.

Gott om plats under kojer, i garderober

och småskåp.

Hyfsad arbetshöjd men små

avstållningsytor.

Listan är lång och innehåller nästan allt

man kan önska sig

Något under största och mest

namnkunniga konkurrenterna.

Bra finish på plastarbeten. Mycket

detaljer. Teaklaminatet känns lite billigt.

Mycket välisolerat motorrum. Endast

svaga stomljud i skrovet. Blir bulhigare i

höga farter.

I segmentet hytflsalongsbåtar är den

bland de snyggare.

Snyggfaktor
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TO NEW PERSPECTIVES. I
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JEER CHEROKEE, FRÅN 349.900 KR.*
Äkta f r¡het är att ta sig överaltt, säkert och bekvämt. Jeep Cherokee är atttid välutrustad och f inns med den ktassledande fyrhjutsdriften
Active Drive, som tillsammans med den 9-stegade automatlådan ser tit[ att sänka förbrukning och utstäpp. Ftera tekniska innovationer
som tilt exempet den adaptiva farthåttaren och Forward Cottision Warning Ptus med autobroms gör färden titt en säker upptevelse.
Läs mer på jeep.se etter besök din Jeep återförsätjare. Vätkommen.

Jeep Cherokee Long¡tude 2.0 MJT ll 1 40 hk MTó 4WD. Bränstefórbrukning btandad kôrning 5.ó t/l 00km, C0,-utstäpp 167 gtkm. Mitjöktass Euro 5+. Gälter endast tagerbitar.
Biten pa bitden kan vara extrautrustad.

Jeep is a reg¡stered trademark of Chrysler Group LLC

FòLj oss pa FB/JeepSverise f YOU TUbe ! t Jeep


