Nyhet Nordstar 32 Patrol - Rymligare, lyxigare & tystare

Nordstar 32 Patrol i Helsingfors 2015

Årets stora nyhet från finska Nordstar är Nordstar 32 Patrol. Den nya modellen är en rymlig och
bekväm åretruntbåt för kräsna skeppare med höga krav på sjöegenskaper, komfort och snabba
transporter.
Nordstar 32 bygger vidare på konceptet som blivit Nordstars signum: upphöjt fördäck för en
rymligare förruff, skjutdörr mot akterdäck och ett sjövärdigt och tyst skrov. Passage runt hela båten
sker på säkra nedsänkta gångdäck och hytten har tre kraftiga skjutdörrar för enkel passage ombord.
Vid utvecklingen av den nya 32-fotaren har fokus lagts på att skapa komfort och rymd. Nordstar 32
bjuder på två separata kabiner, stort våtutrymme med WC och dusch samt ett rejält pentry. Även
hytten är ovanligt stor för båtens storlek och med plats för 8 sittande.
Båten präglas av stilren nordisk design och kvalitet. Som Nordstars övriga modeller bygger båten på
ett avancerat modulsystem där balkar och bärande element är en del av inredningen i båten. Allt för
att göra båten så stark lätt och vridstyv som möjligt.
Nordstar 32 Patrol testades i Helsingfors i slutet av april och enligt rapporterna motsvarade den
verkligen varvets förväntningar. Skrovet har utvecklats för att gå mjukt och tryggt och stor vikt har
lagts vid isolering i båten. Resultatet är en oerhört tyst båt där varken motorljud eller resonans från
vågor stör.
Den nya Nordstar 32:an kan fås med enkel eller dubbelmontage på allt ifrån 1 x 400 hk upp till totalt
800 hk. Vilket ger farter från 35-47 knop på topp. Den svenska generalagenten, Nordstar Sverige, tror
att singelmontage av Volvo Pentas D6-400 kommer bli det vanligaste motoralternativet. Man får då
en toppfart på ca 35 knop och en förbrukning i marschfart på runt 1,8 liter/dm.

Högupplösta bilder finns för nerladdning på http://www.nordstarsverige.se/press/

Längd:

11,0 m

Bredd:

3,45 m

Djupgående:

1,0 m

Vikt:

6 000 kg

Motor:

400-800 hk

Toppfart:

47 knop

Bränsle:

Diesel

Antal personer:

12

Pris:

fr 2 690 000 SEK

Mer info:

www.nordstarsverige.se

För mer information kontakta:
Nordstar Sverige
www.nordstarsverige.se
info@nordstarsverige.se
08-717 85 00
Brantvägen 3
133 42 Saltsjöbaden

