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Signaler

Gott om nyheter på båtmässorna
Båtmässorna i Düsseldorf och Göteborg bjöd på ett stort antal nya båtar, varav flera från nordiska 
tillverkare. Här är ett nyhetssvep med de viktigaste premiärerna. Text & foto: Båtlivs redaktion

BÅTMÄSSAN I GÖTEBORG hade i år cirka 
58 500 besökare och visade att vi har 
en fin båtsäsong framför oss. Flera 

skandinaviska premiärer fanns på mäss- 
golvet, framför allt bland motorbåtarna.

Boot Düsseldorf är den största inomhus-
mässan i världen och den verkliga scenen 

från Båtmässan Göteborg & Boot Düsseldorf

för alla i båtbranschen som vill visa något 
nytt. I år var den mässan bättre och större än 
på många år. I centrum fanns bland andra 
svenska Nimbus och Hallberg-Rassy.

ELBÅTAR OCH ELMOTORER blir ett tydligare 
inslag på de flesta båtmässor. Än så länge är 

det optimistiska entreprenörer som står för 
nyheterna, men snart kommer nog även de 
mer etablerade tillverkarna att presentera 
nya lösningar. 

Utvecklingen påminner starkt om bilbran-
schens väg för att ställa om tekniken mot mer 
miljövänliga lösningar. ✪

Princess V55 är den ultimata semesterbåten för 
stora plånböcker. Båten är oerhört välutrustad 
och elegant med en smart lösning för att skapa 
ett enda gemensamt utrymme mellan salong  
och aktre soldäck. Några båtar har redan sålts i 
Sverige. Längd 17,81 m, bredd 4,65 m. 
www.princessyachts.com

Nimbus C11 är en kabinversion på företagets 11 m 
skrov. Denna snabba året-runt-båt är avsedd för 
långa transporter med hög komfort. Längd  
12,40 m, bredd 3,46 m. www.nimbus.se

Nimbus T8 var den första premiären 
i Düsseldorf och även en av de vikti-
gaste för svenska båttillverkare i år. 
Båten, som även visas på de svenska 
mässorna, är minst i Nimbus nya 
modellserie, men en kommande stor-
säljare i Norden. Längd 8,15 m, bredd 
2,60 m. www.nimbus.se



BÅTLIV 1/2020          WWW.BATLIV.SE 13

BRIG Eagle 6.7 hade premiär i Göteborg. Det är 
en uppföljare till Eagle 650, men med nytt skrov 
och däck. Båten är något längre och bredare än 
föregångaren, vilket ger bättre utrymmen och 
fler förvaringsutrymmen i båten. Lämplig motor 
115–225 hk. www.brig.se

Den största segelbåten på Båtmässan i Göteborg 
var denna Lagoon 440, som ställdes ut av Navi-
gare Yachting. Katamaraner är mycket populära 
för charter tack vare sina stora innerutrymmen 
och att det inte lutar när man seglar. Längd 12 m, 
bredd 6,80 m. www.navigare-yachting.com

XO 260 Cabin är en helt ny modell från den 
finska tillverkaren. Den ersätter XO 240 och är 
både rymligare och lite bredare båt än tidigare 
XO-modeller. Längd 8,1 m, bredd 2,55 m. 
Motor 200–400 hk. www.seacastle.se

Hallberg-Rassy 40C hade världspremiär i Düss-
eldorf. Enligt varvet har de aldrig förr fått ut så 
mycket boendevolym och stuvutrymmen i den 
här storleksklassen. Längd 12,30 m, bredd 4,18 m. 
www.hallberg-rassy.com

Elbåten Eelord 6000 är en ny, mindre modell från 
svenska X Shore. Designen är lika brutalt modern 
som i den större Eelex 8000. Längd 5,8 m,  
bredd 2,3 m. www.xshore.com

Yamarin 60 DC är en mångsidig daycruiser och den femte modellen med Yamarins nya design, som 
också återfinns i 88 DC och 63 DC samt även i de öppna båtarna 63 BR och 46 SC. Lämplig motor på 
100–115 hk. Längd 6,06 m, bredd 2,22 m. www.yamarin.com

Windy 37 Shamal hade världspremiär i 
Düsseldorf. Det är en modern båt med
klassiska linjer och en stor, inbjudande 
sittbrunn. Designen är typisk Windy och 
elegant på alla sätt. För designen svarar 
superyachtdesignern Espen Øino. 
Längd 10,64 m, bredd 3,33 m.
 www.windyboats.com
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Dufour 360 kom direkt från varvet 
till Båtmässan i Göteborg. Den 
visades av Dream Yacht Charter, 
som kommer att ha den vid sin 
charterbas i Stockholm för uthyr-
ning. Längd 10,73 m, bredd 3,54 m. 
www.dreamyachtcharter.com

Askeladden P76 Weekend har samma koncept som storasyster P92  
med ett stort akterdäck samt övernattningsmöjlighet för två vuxna.  
Mått 7,60x2,55 m. Motor 200–300 hk. www.askeladden.no

Uttern S53 är en helt öppen dagtursbåt med praktiska sittplatser för hela 
familjen. Längd 5,23 m, bredd 2,17 m. Motor 100–115 hk. www.uttern.com

Hemmaplan för båtälskare
VÄLKOMMEN TILL OSS, SÖDRA SVERIGES MEST 

KOMPLETTA MARINA FÖR FRITIDSBÅTAR!

BÅTFÖRSÄLJNING - VARV - SERVICE  
RESERVDELSBUTIK - VINTERFÖRVARING

Vä s t i n d i e g a t a n  2 0 ,  R Å Å    t e l  0 4 2 - 2 6 0  3 7 0   s y d m a r i n . s e 

NIMBUS 
DEALER
Vi är Nimbus 
återförsäljare 

i södra Sverige!

One.Fly från Mantaray Hydrofoil Craft är en svensk elbåt designad av 
Mannerfelt Design Team. Den ska sväva 2 dm över vattnet och kan köra 
i 25 knop i upp till två timmar på en laddning. Mässbåten hade dock en 
bensindriven utombordsmotor. Bränsleförbrukningen anges till 0,20 lit/
Nm i 24 knop. 

Pirelli 42 är en ny och sportig RIB från Italien, designad av svenska 
Mannerfelt Design Team. Båten har soldäck både i fören och i aktern. 
Det finns en yttre matplats med bord. Även under däck finns en 
dinette och badrum. www.pirellidesign.com
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