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DET KÄNNS DIREKT när 
man går ombord i båten 
vid bryggan. Intrycket 

förstärks när båten kommer upp 
i planande fart: Nordkapp Gran 
Coupe 905 är en mycket lyckad 
kabinbåt – en båt som möter 
mångas behov utan att bli en dålig 
kompromiss på en del områden.

Det är Nordkapps ”husde-
signer”, norrmannen Espen 
Thorup, som har signerat verket. 
Thorup har gjort det till sitt varu-
märke att förstå användarens 
olika behov och han har en stark 
förståelse för både användarens 
behov och hur båten ska passa in 
i sin miljö.

I motsats till flera konkurren-

ter har Nordkapp valt att utveckla 
ett nytt skrov och däck, något 
som ger god kontroll över slutre-
sultatet. I den här båten är det en 
harmonisk balans mellan inne- 
och uteplats, sittplatser, bokom-
fort, toalett och pentry.

NYA 905 ÄR byggd enligt klas-
siskt walkaround-koncept, med 
breda gångbord på var sida om 
kabinen. Det är god åtkomst till 
däcket via både en sidodörr vid 
förarplatsen och en stor dörr 
i bakväggen. När man öppnar 
akterdörren får man en nästan 
sömlös förbindelse mellan ute 
och inne. Dessutom är det möj-
ligt att öppna nästan hela kabin-

Nordkapp lanserar i vår sitt nya flaggskepp – en mäktig och skräddarsydd kabinbåt för den 
nordiska marknaden. Båten är ett helt nyutvecklat koncept som imponerar med sina genom-
tänkta lösningar. Text & foto: Atle Knutsen

taket så att man får en mycket 
luftig och öppen lösning för fina 
dagar.

Akterdäcket är praktiskt inrett 
med en tvärgående aktersoffa 
och en bänk mot bakväggen. Den 
aktre soffan har vändbart rygg-
stöd mot motorbrunnen. Sitt-
gruppen kan även konverteras till 
en stor solbädd. Det finns även 
en stor solbädd på fördäcket.

Det är enkelt att röra sig på 
däck, inklusive motorbrunnen. 
Det är enkelt att hoppa ombord, 
vrida på nyckeln och köra iväg. 
Från fören till aktern i kabinen 
och under däck är det gott om 
plats. Förarplatsen är ergonomiskt 
utformad och är rymlig med 

Förädlad och mångsidig kabinbåt

utrymme för stora skärmar.
Vi är lite skeptiska till pla-

ceringen av de dominerande 
motorreglagen, som är lätta att 
stöta mot när man ska ta sig in 
eller ut via sidodörren.

Det finns gott om stuvut-
rymmen ombord och en mängd 
smarta lösningar med hänsyn 
till stuv och utnyttjande av 
utrymmena. Toalettutrymmet på 
styrbord sida har inte full ståhöjd 
men är ändå funktionellt.

VÅR PROVBÅT HADE två motorer på 
akterspegeln, något som känns 
bra. Med 2x200 hk fick vi en topp-
fart runt 50 knop. 400 hk är det 
största motoralternativet. Båten 
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finns också med en singel 300 hk 
motor och ska då ha en toppfart i 
underkant av 40 knop. Med dub-
belinstallation får man en väldigt 
stabil gång och en otrolig respons, 
oavsett belastning.

Kabinbåtar som den här kan 
ofta upplevas som lite topp-
tunga, men Gran Coupe 905 har 
god balans och är en njutning 
att köra. Sjöegenskaperna är 
utmärkta och planingströskeln 
är helt marginell. Fartregistret är 
brett med goda möjligheter att 
hålla god fart även i ruskväder.

Nordkapp levereras enbart 
med Evinrude-motorer. Moto-
rerna har god acceleration och 
råstyrka, men vi är inte helt nöjda 
med ljudnivån. Den här båten 
hade passat bra med den mjuka 
gången i fyrtaktare.

NORDKAPP GRAN COUPE är en 
genomarbetad produkt med 

många fina och funktionella 
detaljer. Finishen är förstklassig 
och den bjuder på en hög kvali-
tetskänsla. Antingen man är ute 
efter en åretruntbåt eller en båt 
för weekendturer med bra över-
nattningsmöjligheter är Nord-
kapp Gran Coupe 905 ett av de 
mest moderna alternativen i sin 
kategori. ✪

Nordkapp Gran Coupe 905 är en praktisk kabinbåt 
med goda sjöegenskaper och hög kvalitetskänsla.

På akterdäck finns en fast sittgrupp som kan konverteras till solsäng. 

Salongen är social och inbjudande med många sittplatser. Taket har en elek-
triskt styrd ”canvaslucka” som kan öppnas helt och släppa in ljus och luft.

PROVAR

Gran Coupe 905 
Längd: 9,12 m
Bredd: 2,98 m
Vikt: 2 550 kg (utan motor)
Bränsle:            309 liter
Vattentank: 48 liter
Hålltank: 48 liter
Kojer:                   2 + 2
CE-klass:     C
Personer:        8
Motor:                300–400 hk
Toppfart:         48 knop
Pris:                      från 1,5 Mkr (300 hk)
Info: www.nordkapp-boats.no
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Ny båtbottentvätt 
i Simrishamn på 
Österlen

Välkommen till Simrishamns 
miljövänliga båtbottentvätt!

Till båtsäsongen 2019 kommer en ny 
båtbottentvätt vara på plats i Simrishamns 
gästhamn. Du bokar via vår hemsida: 
simrishamn.se/hamn/smabatshamnar

Kontakt 
E-post: port@simrishamn.se
Telefon: 0414-81 92 02/17

Mer service 
i gästhamnen

Här kan du tanka diesel och 
bensin, här finns automatiska 

system för el och vatten och själv-
klart har du ortens alla krogar, 
affärer och annan service inom 

bekvämt avstånd.

Simrishamn på Österlen
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