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Signaler från boot i Düsseldorf

Nordisk bredsida i Düsseldorf
Nordiska båtbyggare stod för de mest intressanta nyheterna på Boot Düsseldorf i år. Den stora 
tyska båtmässan har helt tagit över som arena för nyheter i båtbranschen. Text & foto: Lars-Åke Redéen

ÅRETS FÖRSTA OCH  
världens största båt- 
mässa är Boot Düssel- 

dorf. 247 000 besökare besökte 
årets mässa, där 1 923 utställare 
visade sina nyheter.

Vi fokuserar på de nordiska 
nyheterna. Där är Nimbus Boats 
ett mycket aktat namn i båtvärl-
den. Premiären av företagets 
Weekender W9, som är den 
första modellen i en helt ny serie 
från Nimbus, tilldrog sig därför 

ett mycket stort intresse.
Båten överraskar verkligen 

med en känsla som är typisk 
Nimbus, på ett helt nytt sätt. 
Göteborgsföretaget har förvaltat 
Nimbus arv och historik elegant.

W9 är en 9 m weekendbåt 
för sociala aktiviteter med över-
nattningsmöjligheter för fyra 
personer. Likheterna med flera 
tidigare Nimbusmodeller finns 
där, men det här är ändå nytt på 
ett sätt som tilltalar en yngre och 

troligen större publik.
Den coolaste båten på hela 

mässan var troligen Brabus ”One 
of Twenty”. Det är finländska 
Axopars senaste satsning tillsam-
mans med den tyska stylingfirm- 
an Brabus, som hittills främst 
jobbat med bilar. I första steget 
blir det en mindre serie om 20 
båtar, som alla ska säljas med 
standardkonfigureringen Verado 
2x400R.

XO Explorer hade också pre-

miär i Düsseldorf. Denna väldiga 
aluminiumbåt i kolsvart design 
och med dubbla utombordare 
vänder sig till en speciell kund-
krets som vill åka i en riktigt rå och 
macho båt. Det här är deras val!

Bavaria skapar varje år ett 
”Bavarialand” i en av de 16  
hallarna i Düsseldorf. I år visade 
de hela åtta premiärer, varav två 
flaggskepp med motorbåten R55 
och segelbåten C65 som största 
alternativ. ✪

Bavaria C45 på 13,98x4,49 m var en av totalt åtta premiärer från Bavaria, som visades intill flaggskeppet C65. 

Hanse hade också flera premiärer, bland annat denna 348 med design av 
Judel/Vrolijk. Mått 10,40x3,50 m.

Najad hade världspremiär för N395 AC och visade den uppdaterade N505 
CC Next Generation. Intresset för den nya 395:an var på topp.

Bavaria R55 är det tyska varvets 
nya flaggskepp på motorbåtssidan. 
Båten byggs vid ett varv i Kroatien 
och är på 16,71x4,75 m. Grundpris 
950 000 Euro med 19 % tysk moms.

Den här ”Audibåten” var ett festligt 
hembygge i aluminium med inred-
ning och cabb från en A4. Tyvärr var 
finishen inte särskilt hög.
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Beachworld och ”The Wawe” med en 65 m lång aktivitetspool är rena paradiset för alla vattensportare.

Nimbus Weekender W9 har en maxfart på drygt 40 knop med 350 hk utombordare. Den nya serien 
kommer att finnas tillgänglig i tre skrovlängder 8, 9 och 11 meter och i tre versioner för specifika 
användningsområden.

Yanmar 3JH40-SD60 är en ny commonrail-diesel 
på 40 hk vid 3 000 rpm. Vikt 243 kg.

XO Explorer är byggd på samma skrov som 
XO Cruiser och levererar tuffhet i en stenhård 
förpackning. Det är en kompromisslös båt 
med tuff design byggd för skärgårdens alla 
förhållanden. Liksom alla XO båtar har den här 
modellen aluminium i militär standard, lång 
vattenlinje och djup V-botten.

Axopars ”Brabusbåt” är elegant svartlackerad, 
alla detaljer håller högsta klass och hela båten är 
ordentligt påkostad. Priset är 4 Mkr jämfört med en 
standard Axopar 37 för cirka 2,5 Mkr (med mindre 
motorer). Axopar och Brabus planerar att bygga 20 
båtar av Brabus Shadow 800 i en första serie och 
om samarbetet fungerar utöka upp till 45 fot.

Nya Silver Fox finns i två varianter: Avant och 
BR. Båten är tillverkad med Silvers slutna sido-
pontonkonstruktioner i skrovsidorna, som gör 
båtarna vridstyva, balanserade och trygga.

HYDRAULISKA 
UTBORDAR-
STYRNINGAR 

www.gecea.com tel 031-779 29 10

För känsla och körupplevelse - välj en LS-styrning

upp till 700 hkr

LS75 PRO
LS125 PRO
LS175 PRO
LS225 PRO
LS350 PRO
LS700 PRO

nyhet!

nyhet!

nyhet!

InstaTrim Trimplan 
Originalserie & 

XP2-serie
 

Beprövat system som 
ger fler fördelar.

Alla reservdelar i lager!

Säterigatan 21 • S-417 64 Göteborg • Sweden • Phone +46 31 779 2910 • Fax + 46 31 779 2902 • E-mail: info@gecea.com
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New XP Series 
Instatrim Trimtabs
The new XP series use reliabble technology to meet the demands of modern boating in aspect of 
quality, comfort, fuel consumption and being quick to install with use of plug-in connections.

The XP series are being delivered with Tablocator integrated into the cylinder or without, and has 
an approximately 40% greater thrust compared to the standard cylinder systems. It has an unique 
sixedged design allowing it to withhold larger loads. All together this means that a XP system can 
be run on for an example 40-43 feet motor yacht with still one cylinder per tab.
This mean variety of choice to resonable pricing and quick & simpler installation. The XP cylinder 
need only one single 28mm hole through the transom to allow both the oil and the tablocator wire 
inside the boat.
All piping and connections are inside the boat.

Beställ före kl. 13.00 så 
levererar vi samma dag! 

Trimplan 
fler fördelar i 
 Högfart och  

Lågfart/Trolling.

XP2
Original
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