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FINSKA NORD STAR är 
kända för sina robusta 
allvädersbåtar av unge-

fär samma typ som Targa från 
Botnia Marin. Inombordsdiesel 
och drev har hittills varit det 
givna konceptet för dessa tuffa 
bruksbåtar, men i takt med allt 
bättre och större utombords-
motorer förses även dessa båtar 
med utombordare.

Nord Star säljs på en rad olika 
marknader och därför testar 
varvet hela tiden olika lösningar 

för att få den bästa motorbe-
styckningen. I flera områden är 
diesel det enda alternativet med 
tanke på tillgången på bränslet. 
På andra marknader – till exem-
pel Ryssland – är hög toppfart 
med diesel väldigt viktigt. Men 
för dem som kör i skandinaviska 
skärgårdar kan utombordsmoto-
rer vara ett starkt alternativ.

DIESELMOTORER HAR ABSOLUT sina 
stora fördelar, men utombordare 
har en rad fina egenskaper som 

PROVAR

är svåra att bortse ifrån. I den 
Nord Star 26 Patrol som Båtliv 
har provkört blev det väldigt 
tydligt. Båten gick tyst och snålt 
och var riktigt kul att köra. Som 
bonus skapas mycket mer utrym-
me inne i båten.

Den 2,8 ton tunga Nord Star 
26 är som standard utrustad med 
en Volvo Penta D4-300 diesel-
motor med drev. Varvet har även 
provat olika uppsättningar med 
utombordare; maximala 1x300 
och 2x300 hk Verado (Mercury) 

respektive 2x150 hk Verado. 
Skillnaden i motoreffekt är stor; 
D4-300 ger max vid 3 500 rpm 
medan Verado 150 hk ger max 
vid 5 000–5 800 rpm.

VIKTEN ÄR EN av förklaringarna till 
de stora skillnaderna i körupp-
levelse. Den är 663 kg för Volvo 
Penta och 206 kg för Mercury. 
Detta trots att motorerna har 
ungefär samma slagvolym – 3,7 
liter för Volvo Penta och 3,0 liter 
för Verado.

Bruksbåt tuffare med utombordare
Diesel eller bensin? Inombordare eller utombordare? Båtliv har provat en tuff Nord Star 26 Patrol 
med utombordare i stället för diesel inombordsmotor. Text: Lars-Åke Redéen Foto: Kari Wilén

Nord Star 26 Patrol är en tuff allvädersbåt, som nu kan förses även med utombordsmotorer i stället för den traditionella dieselmotorn med drev.
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Fakta Nord Star 26 Patrol 
Längd: 8,6 m
Bredd: 2,8 m
V-botten: 18,3 gr
Personer: 6 st
Vatten: 100 liter
Hålltank: 47 liter 
Diesel: 320 liter 
Vikt: 3 300 kg med Volvo Penta D4

CE-klass: B
Pris: 1  372 000 kr  (Volvo Penta D4-300) 

 1  350 000 kr (2x150 hk Verado)

Info: www.nordmarin.se

Tilläggas ska att båda moto-
rerna är varvvilliga och snabba i 
accet. Pentadieseln är känd för 
att vara riktigt pigg, nästan som 
en bensinmotor, med dieselns 
höga vridmoment.

UTOMBORDSMOTORERNA VAR 
MONTERADE på en bracket (motor-
fäste) som kan höjas med cirka 
tio cm. Det ger lite annorlunda 
egenskaper eftersom tyngd-
punkten förändras en del när 
dieselmotorn ersätts med lättare 
utombordare. I det här fallet upp-
lever vi den förändringen som 
positiv och att den tillför båten 
flera fördelar.

Enligt Nord Star blir kostna-
den för utombordarna ungefär 
hälften av vad en dieselmotor 
kostar och bränsleförbrukningen 

är nästan 0,5 liter mindre per 
Nm än med diesel, bland annat 
tack vare den lägre vikten. Vid 
en marschfart på 30 knop eller 
något mer än bensinförbruk- 
ningen 1,8 lit/Nm med Mercury-
maskinerna.

Vårt intryck är att båten går 
väldigt tyst med utombordare. 
Det hörs inga motor- eller stom-
ljud inne i båten, något som är 
vanligt med dieselinstallationer. 
Båten var också väldigt lätt att 
trimma. Motortrimmet används 
precis som vanligt, men därefter 
behöver man bara justera en 
aning med trimplan vid mycket 
kraftig sidvind.

ACCELERATIONEN MED utom-
bordarna var riktigt bra, trots 
att de var på måttliga 2x150 

hk. Toppfarten noterades till 
knappt 40 knop med en behaglig 
marschfart på över 30 knop. Det 
stora glädjeämnet är manövrer-
barheten, som är väldigt fin med 
utombordsmotorer. De går dess-
utom att trimma upp mycket mer 
än drev, vilket kan vara praktiskt i 
grunda skärgårdar.

VARVETS EGNA TESTER med en 
singelmonterad Verado 300 hk 
gav en toppfart på 37,5 knop. 
Det är också ett alternativ, men 
manövrerbarheten och även 
säkerheten blir så mycket bättre 
med de två mindre maskinerna.

Själva båten Nord Star 26 
Patrol är densamma som tidigare 
även med utombordare. Det vill 
säga en kraftigt byggd båt på 8,6 m 
designad för CE Ocean Class B. 

Båten är oöm och tuff och går 
riktigt bra i sjön, trots att botten-
vinkeln inte är mer än moderata 
18,3 grader i aktern.

Ombord är det ombonat och 
tryggt med breda gångdäck runt 
styrhytten, rejäla dörrar i kabin-
ens sidor och snyggt utförda 
snickerier. Innerutrymmena har 
utökats med en stor akterkoj som 
komplement till förruffen med 
sina två kojer. Även stuvutrym-
mena är bättre i utombordar- 
versionen eftersom hela motor-
paketet sitter på akterspegeln.

SAMMANFATTNING: FRÅGAN OM vad 
man ska välja – diesel eller bensin 
utombordare – är inte helt lätt att 
besvara. Diesel är inte längre det 
självklara alternativet och utom-
bordarna har stora fördelar. ✪

Med 2x150 hk Mercury EFI på 
akterspegeln får båten samma 
motoreffekt, men lägre vikt och 
lite andra egenskaper.

Kabinen är ljus med snyggt utförda snickerier. Tack vare utombordarna 
skapas en extra kabin akterut.


