Här är den – motorbåten i Maxifamiljen. En båt som rätt igenom är
maximal – och har namnet Maxim.
Bästa komfort för vuxna och barn.
Bästa motor, med den rätta styrkan.
Och bästa ekonomin till rätt pris.
Konstruktören till en sådan båt kan nog bara vara en
– Pelle Petterson.
På ingen annan båt hittar du ett sådant skrov. Inget
slentriantänkande. Nytänkande från skrovet, till minsta
detalj. Den helt nya kölformen ger maximala prestanda.
Bättre stabilitet. Bättre vattensläpp och skjuter milt vågorna åt sidan och undgår stänk.
Den tilltagna kölen skyddar propellern och minskar avdriften. Du har henne helt i din hand såväl till havs, som i
trånga hamnar.
Maxim håller sina knop utan knot.
Apropå motorn. Det är en Volvo Penta på 61 dieselhästar
som ger en toppfart på ca 13 knop. Marschfarten är ca 1013 knop beroende på belastning. Det nya är att man kopplat samman den kraftiga trygga motorn med ett S-drev.
Gången blir tyst och vibrationsfri. Motorns mittplacering
ger Maxim alltid rätt gångläge. Oberoende om du kör 5, 10
eller 13 knop. Hon varken plöjer ner fören eller sätter sig
på aktern.
Som ett bevis på hur riktig Maxim är rakt igenom, hur
välbyggd hon är, hur tryggt hon uppför sig, sitter Sjöfartsverkets godkännande skylt som ett säkert kort i handen.

Så går vi till Maxim. Välkommen
om bord.
Maxim är den riktiga familjebåten i
varje detalj. En båt som håller samman
familjen genom sina alltigenom
vettiga planlösningar. Ombord blir sjölivet behagligt, utan
trängsel och irritation. Däcket är byggt med tanke på stor
och säker rörelsefrihet.
Skarndäcket brett och gåvänligt.
Akterdäcket en härlig solaltan.
NÅGOT FÖR BADÄLSKARE

I aktern finns stege och badplattform för den badälskande familjen som extra tillbehör.
Bra även ut säkerhetssynpunkt.
På det plana fördäcket finns en rymlig ankarbox. Intill
den – en lucka ner till förruffen. Runt om säkerhet – grabbräcken, puplits, knapar och handtag för stora och små
händer att greppa.

SITTBRUNN MED SÄKERHET
Sittbrunnen är självlänsande. Den har höga barnvänliga
sargar.
Den är en trygg plats för många gäster. Den viks lätt
bakåt – och du har en hel sittbänk åt andra hållet. Mellan
denna bänk och sittbrunnens aktre bänk viker du sen upp
bordet. Hokus pokus. En perfekt matplats med havsutsikt!

Det bästa hos Maxim

ETT SOMMARHEM.

Kanske är det finishen på träytorna. Kanske är det
rymden och den fina planlösningen. Men förmodligen
är det kombinationen av detta tillsammans som gör
Maxim till ett välkommande sommarhem.
Förruffen har ståhöjd, 2 ordentliga kojer som blir
en mysig dubbelkoj, om du utnyttjar det höj- och
sänkbara bordet.
MAXIM-PENTRYT

Ett kök för finsmakare. Tvålågig gasolspis med ugn.
Kylskåp om du vill. 100 liter färskvatten.
TOA MED PLATS

Går du på Maxim-toan blir du förvånad över hur
bekvämt här är. Sjövattensspolning. Vill du ha
septiktank, ordnar vi det.
MED TRE SOVRUM..

Under sittbrunnen hittar du sovrum nummer 2. En
dubbelkoj, 2,30 m. lång med sitthöjd. Och god ventilation. Det är bland annat detta som gör Maxim så
familjevänlig. Du har tre helt separata sovutrymmen.
OÖVERTRÄFFAT RYMLIG

Det tredje sovrummet är akterruffen. Du hittar
knappast en liknande akterruff i den här båtstorleken. Den har enorm rymd. Dubbelkoj på styrbord sida. På babordssidan – 2 garderober och stora
stuvutrymmen.
Kläder, proviant, utrustning – allt har sin välplanerade plats ombord på Maxim. Leta och du skall
finna att Maxim är oöverträffat välplanerad och rymlig i sin klass och mer därtill!

MAXIM STANDARDUTRUSTNING
• Ankar och fenderbox i fören • Toalettrum med
handfat och färskvattenpump. Marintoalett som kan
förses med holdingtank • Pentryt består a en gasolspis med ugn. Färskvatten med möjligheter att få
sjövattenkran monterad. Rostfri diskho • Heltäckande mattor på durkarna i ruffarna • Inredning i
teak • Klädda dynor och ryggstöd • Gardiner • Mattor
till för- och akterruff • Belysning vid samtliga kojer
samt vid pentry och i rufftak i fören. • Dubbla vindrutetrokare • Självläsnande sittbrunn samt manuell
länspump • 2 rostfria tankar. Färskvatten 100 liter.
Dieselbränsle 1000 liter. • Ventilatorer för ruffar och
toalettrum • Dubbla marinbatterier om vardera 70
amp • Komplett sittbrunn • Godkända lanternor •
Tvådelad förpuplit • Ankar- fenderbox på fördäck •
Matbord i sittbrunn • Eldsläckare • Förtöjningsändar.

DATA OM MAXIM
L.ö.a.
7,60 m
Totallängd
7,85 m
Bredd
3,00 m
Höjd med Florida båge 3,20 m
Höjd med vagga utan
gösstake
3,30 m
Djupgående
0,8 m
Deplacement
2,1 ton
Motor Volvo Penta MD21/110 S, 61 hk
Maxfart ca 13 knop. Marschfart 9-12
Beroende på belastning.
Bränsleförbrukning ca 1 liter diesel per
Distansminut.

