
TILBAKEBLIKK

FLEKSIBELT BAKDEKK
Akterdekket er innredet med to sittebenker 
som enkelt kan � ernes med et par skruer, samt 
et stort bord. Under benkene er det rikelig 
med stuveplass, og med en mellomleggsplate 
får du solseng. På hver side � nnes fender-
holdere for til sammen seks fendere. Også 
badeplattformen har to stuverom for tauverk 
og slikt, og både ankeret og badestige ligger 
under plattformene. I kjent Nordkapp-stil 
� nnes det � ere sosiale uteområder i båten – og 
i baugen � nnes en smart, todelt solseng. Når 
den ikke er i bruk klappes putene sammen 
og dekkes til med en presenning, slik at du 
slipper unødvendig stuving av puter. Når den 
er utslått får tre personer god plass her med 
egne koppholdere. Forut får tauverk, dregg og 
eventuelt gassbeholder plass i et stuverom, der 

det også � nnes baugstige.
I det midstilte styrhuset er det etter vår 

mening førermiljøet og materialvalget som 
stikker seg mest ut. Takluken kommer i to 
varianter – enten en «soft-top» løsning der 
nærmest hele taket åpnes elektrisk - som 
på vår testbåt, eller med to luker. I salongen 
er det sitteplasser til fem personer, i tillegg 
til at førersetet kan vendes. Salongbordet 
har funnet sin naturlige oppbevaringsplass 
i eget stuverom under sofaen, og med noen 
mellomleggsplater får en-to personer overnat-
tingsplass her.

 Takket være en vendbar rygg får en 
passasjer sitte i kjøreretning. Vippes samme 
sete forover får du en bysse med ett bluss og 
vask. En helt ok løsning for å koke ka� e og 
varme pølser – uten at det � nnes ideell plass 

for bestikk og sku� eplass i nærheten. Det 
som nok er mer aktuelt for målgruppen er et 
stort kjøleskap, og under førersetet � nnes en 
romslig 49 liters kjølesku� .

LETT TILGJENGELIG
Men det aller viktigste er likevel førerposi-
sjonen. Her er alle instrumenter og målere 
integrert i to 12-tommers Garmin-skjermer, 
og både sikt og ergonomi for øvrig stemmer 
bra med bruksområdene. Et lite eksempel 
er at bryterne til vindusviskerne er plassert 
under gasshendlene – lett tilgjengelig. Det 
eneste vi savner, er en førerstol med armlener 
– men det burde være en smal sak å � kse for 
de som ønsker det. Å håndtere båten alene 
blir dessuten enklere med en bred skyvedør 
på styrbord med kryssholt like ved. Med to 

Det er slik en 
Nordkapp skal 

se ut med styrhus VINDUER I SKROGSIDENE, dimbar belysning i tak og 
på veggene, samt lufteluke gjør kabinen forseggjort 
og luftig.

BÅTEN HAR SEPARAT TOALETTROM, men det er ikke 
ståhøyde under dekk.

TAKLUKEN ÅPNES ELEKTRISK, det er fem sitteplasser i tillegg til at 
førerplassen kan vendes mot salongen. Salongbordet har fått sin faste 
plass under sofaen. Legg også merke til PC- og avlastningsbordet ved 
co-førerplassen – eller en glimrende plassering for iPaden.

PÅ BABORD SIDE vippes et sete frem og du får en liten 
bysse med kokeapparat og vask. På motsatt side fi nnes 
en rommelig kjøleskuff  på 49 liter.

DET ER BREDE DOLLBORD rundt styrhuset, og kalesjen 
følger hytta akterover med samme bredde og er dermed 
heller ikke i veien når den er slått opp. Smart! De to 
sofabenkene kan tas bort for et renere akterdekk. 
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