
Moody 62 DSe er til sejlads i luksus.

Ny Moody 62 siger farvel til kælder-sejlads

KAPSEJLADS
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Moody 62 DSe Dækssalon til omkring 10. mio. kr., byder på panoramaudsyn, som fra en moderne

katamaran på første sal.

af Troels Lykke

Moody 62 DSe har 3 forskellige layouts, så man kan vælge lige præcis den udgave der passer en

bedst.

"Moody 62 DSe tilbyder det unikke ”one level sailing and living”. Et cockpit, hvor De har

sejlhåndtering og et sikkert gæsteområde, hvor deres gæster kan sidde og slappe af uden at

skulle bekymre sig om at være i vejen. En skydedør leder ind til den store åbne salon," siger

Moody-forhandler Morten Nielsen fra Dragør.

Farvel til ophold i kælder

Med båden siger man farvel til livet i kælderen: I salonen finder De et komfortabelt sofa og spise

område samt det åbne pantry, hvor man kan tilberede sine måltider sikkert til søs, men også

servicere sine gæster i havn.

Om bord tillades indendørs styring af fartøjet.

Alt inklusive: Ikke mere forvirring omkring systemer og udstyr, Moody 62 DSe leveres som en

færdig båd klar de store oplevelser: Redningsveste, værktøj, reservedele endda bestik og

service til 8 personer er inkluderet.

In-mast rullestorsejl

De ergonomiske formbare Softtec Visco madrasser sikrer at De vågner klar til at nyde livet om

bord.

Derudover er båden standardudstyret med: Generator, vaskemaskine, køleskab og fryser. For

nem sejlads er båden ligeledes udstyret med el-spil samt eldrevet rulleforsejl og in-mast

rullestorsejl.



Motoren er en kraftfuld Yanmar på 160 HK med standard 3-bladet foldepropel. Der sikrer

lydsvag sejlads, når vinden forsvinder.

Standard optrækkelig bovpropel gør manøvrering i trange havne nem. Standard elektronikken er

inklusive kortplotter og autopilot.

Prisen for Moody 62 DSe er endu ikke helt bestemt, men forhandler Morten Nielsen regner med

den vil ligge på 10 mio. kr.
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