
WWW.BATLIV.SE           BÅTLIV 3/201944

Smart, smidig och sportig
Nya Nordkapp Noblesse 720 är en fin kombination av smarta designlös-

ningar och ett härligt skrov. Tillsammans med lillasyster 660 står den för 
en ny generation från det norska båtföretaget. Text & foto: Atle Knutsen
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PROVAR

BÅDE NOBLESSE 660 och 
Noblesse 720 markerar 
ett designmässigt gene-

rationsskifte hos Nordkapp. Men 
de markerar också en helt ny 
grad av nytänkande. 

Båda båtarna har fått en lägre 
tyngdpunkt genom att durken 
har sänkts. Det ger högre fribord 
och mer utrymme inne i båten. 
Dessutom har båten ett lite ovan-
ligt dräneringssystem som inte är 
helt självlänsande utan baseras 
på automatiska länspumpar. De 
positiva fördelarna med desig-
nen totalt sett uppväger dock att 
båten inte är helt självlänsande.

NOBLESSE 720 ÄR nyutvecklad 
från början till slut, inklusive ett 
nytt skrov. Båten är genomar-
betad med praktiska lösningar 
baserade på en djup kunskap om 
kundgruppens båtanvändande 
och behov. Allt blandat med nya 

och smarta lösningar som gör 
Noblesse 720 till en båt som till-
för det här segmentet något nytt, 
i likhet med lillasyster 660.

Den sociala uteplatsen är lätt 
tillgänglig via badplattformen, 
som för övrigt är integrerad i 
däcksformen och som ger full 
rörelsefrihet runt motorbrunnen. 
Ankaret är helt integrerat och 
dolt under babords lucka i bad-
plattformen.

På uteplatsen finns en mycket 
rymlig U-soffa med valfritt litet 
eller stort bord. Den främre 
delen av soffan på babord sida 
har fällbart ryggstöd så att två 
personer kan sitta här i färdrikt-
ningen. Alternativt kan sittdy-
norna höjas i olika positioner så 
att man får en perfekt lösning 
med en soffa. Ett tredje alternativ 
är att rigga hela U-soffan som en 
heltäckande solsäng med hjälp 
av en del smidiga lösningar. 

Dynorna är delade så att man kan 
vinkla upp en del dynorna på tre 
platser där det även finns fotsteg.

Under sittbänkarna är det 
enkelt att komma till de stora 
stuvutrymmena, tack vare luckor 
som öppnas i längdriktningen 
och som hålls uppe av rejäla gas-
dämpare. Ryggdynorna på var 
sida har förvaringsutrymmen för 
fendertar.

FRAMFÖR PASSAGERARPLATSEN 
finns en liten pentrymodul med 
en portabel kokplatta och under 
en sittplats finns plats för en 
utdragbar kylbox. Man tar sig 
in i kabinen under fördäck via 
en stor lucka. Där inne finns 
en sjövattenstoalett som kan 
användas även när själva kojen 
är upptagen. På motsatta sidan 
finns en sittbänk med ryggdynor. 
Skrovfönster släpper in ljus och 
här finns även LED-spottar.

Däcksluckan har en finurlig 
dubbel funktion, Den är dimen-
sionerad som evakueringslucka, 
men har också justeringsmöjlig-
het och en dyna som har anpas-
sats däcket så att den också fun- 
gerar som soldyna på fördäcket.

NOBLESSE 720 HAR ett helt nytt 
skrov. Med en Evinrude E-tec G2 
250 hk på akterspegeln loggade vi 
toppfarten till 52 knop, vilket vitt-
nar om ett effektivt skrov.

Båten har ett mycket flexibelt 
fartregister och är en njutning 
att köra. Man hittar enkelt en fin 
marschfart vid ett lugnt varv-
tal och båten inbjuder till en 
avslappnad och smidig körstil. 
Skrovet går väldigt mjukt bland 
annat tack vare det spetsiga för-
skeppet och det sitter som gjutet 
vid kraftiga girar. Båten upplevs 
som fullständigt trygg och väl- 
balanserad. ✪

Nordkapp Noblesse 720
Längd: 7,09 m
Bredd: 2,63 m
Vikt: 1 480 kg med motor
Bränsle: 182 liter
Vatten: 40 liter
Hålltank: 30 liter
Motor: 200–250 hk
Personer: 7 st
CE-klass: C
Pris: 855 900 kr med G2 250 hk
Info: www.nordkapp-boats.no

Sjövattentoaletten i kabinen.

Båtägaren kan välja ett litet eller, som här, stort bord till den sociala U-soffan. Man kan även välja att konvertera hela soffan till solsäng.

Den stora luckan ger enkel åtkomst till kabinen föröver, som är ljus och tilltalande. 
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