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NAUTICAT 42 MOTORSEGLARE 
STANDARDSPEClFIKATlON 

LdA 
LVL 
Bredd 
Djupgaende 
Fribord i fdren 
Fribord i aktern 
Deplacemen t 
Stahajd 
-for- och akterhytt 
-styrhytt 
Ballast 
Farskvattentankar 
Bransletankar 
Masthdjd dver vattenlinjen 
Hastighet rned motor 
Aktionsradie rned motor 

SEGEL (ingar inte i standardutrustningen) 
Storsegel (A + B + C) 
Genua l 
Genua ll 
Fock 
Stormfock 
Spinnaker 
Cruisingspinnaker 

12,67 rn 
11,OO m 
4,00 rn 
1,95 rn 
1,65 rn 
1,42 m 

ca. 13,5 ton 

1,90 rn 
1,92 rn 

ca. 4,5 ton 
ca. 750 1 
ca. 750 1 

ca. 19,O rn 
ca. 0 knop 

ca. 800 sjornil 

Segelyta 
37,O rn2 
47,4 rn2 
40,6 m2 
30,l rn2 
11,l rn2 

110,6 mz 
108,O rn2 

Seglen tillverkade av North Sails. 

SKROV 
Skrovet tillverkas av handlarninerad glasfiber. Styvheten garanteras 
av Iangs-, och tvlrgaende forstbrkningar och av motorbadden tillver- 
kad av st&. I standardutforande tillverkas skrovet vitt rned tvA blaa 
rander sorn vattenlinje. 

KOL 
Kblen Br en bulbkol, den gjuts av bly och vager 4,5 ton. Kolen ar i ovre 
kanten fastsatt rned rostfria bultar. 

DiiCK OCH OVERBYGGNAD 
DPcket och overbyggnaden Br tillverkade av handlaminerad glasfiber 
rned en vit gelcoatyta. Dacket och styrhustaket iir fbrsedda rned halks. 
skydd. TeakdBck ar valbart. Ankarplatsen ligger i foren och ar sjblv- 
18nsande. Fbr f6rtdjning finns det fyra kraftiga pollare. Fbnstren Pr av 
hBrdat glas rned alurniniurnrarnar. Mantaget Br av teak rned stdttor av 
rostfritt st&. PA styrbordssidan finns det en oppningsbar port. 
Dacket och skrovet I r  ferenade rned en alurniniumlist, sorn Br fastsatt 
rned rostfria stAlbultar. Pulpiten tillverkas av rostfritt stal rned en in- 
byggd rulle for ankaret. Bogsprdtet Br extra utrustning. Den exteriors 
teakutrustningen och beslagen levereras utan ytbehandling. 

MOTOR 
Yanmar 4 LH GG-TE sotvattenkyld marindiesel pa  110 hk181 kw vid 
2600varvlrnin. Backslaget ar en hydrauliskt styrd Borg-Warner rned en 
reduktion pa 2.1:l. Propelleraxeln av syrafast st& med en tjocklek av 
40 rnm. Propeller Br av storleken 23" x 1 6  LH. Alla undervattensbeslag 
och genomfdringar ar korrosionsskyddade, och skrovet fdrses rned 
zinkanoder. Ornbord finns det pA bada sidor en bransletank, sarnrnan- 
lagd p i  750 liter, rned phfyllning fran dacket. 
Gasreglagen vid de bAda styrpositionerna ar av market Morse. Kont- 
rollpanelerna Br fdrsedda rned en varningssignal for motorns oljetryck 
och kylvatten. Motorrumrnet Br effektivt ljudisolerat och utrustat rned 
en flakt. Dessutom finns det ett utryrnrne reserverat for en generator. 

SANITETSUTRUSTNING 
Alla skrovgenornforingar under vattenlinjen ar fbrsedda med avstang- 
ningsventiler. Farskvattenkapacitet: sarnrnanlagt ca. 750 litei i tvA tank- 
ar av rostfritt stdl. Tankarna ar installerade under durken i salongen 
och Br fdrsedda rned filter och valventiler. Pafyllning fran dacket. 
Tryckvattensystern. Vattenslangar i plast. Rostfri dubbeldiskho i pent. 
ryt, vask i sAval for- sorn aktertoaletten. Separat duschutryrnme i akter- 
toaletten. Marintoalett av pumtyp i bada toaletterna. Automatisk, 
elektrisk Ilnspump. Manuell lanspump. 

STY RN l NG 
Hydraulisk styrning, fabrikat Capillano. Tva styrpositloner, den ena i 
styrhytten och den andra p i  akterdack. lnre rattens varvtal reglerbart, 
standard ca. 3-6 varv. Hydraulstyrningen kan kopplas om till "seg- 
lingsllge" rned en ventil vid utesstyrningen sa att rodertrycket overfors 
till ratten. Roderaxel av syrafast st&. Glasfiberroder rned skeg och 
bronslager. Reservstyrning rned direkt taste ti l l roderaxeln ingar i stan. 
dardutrustningen. 

ELEKTRISK UTRUSTNING 
12 volts elsystem, 3st batterier, 2 x  170 Ah + 1 x 120 Ah for start. 
Huvudstrdmbrytare, paralellkopplingsrela for batterierria. Vaxelstrbm- 

generator, 12 V180 Ah rned dubbel kilrem. Alla strdmkretsar Br forsedda 
rned automatstikringar. 
Belysningssystern for hela baten: tak- och arbetslarnpor, IBslarnpor 
och kartlarnpa i styrhytten. Alla garderober Br belysta. Belysning i 
rnotorrumrnet. lndirekt belysning i salongen och pentryt. 
Huvud- och instrurnentpanelen Br belysta. Navigations- och ankarljus 
enligl internationella regler. Overvakningsenhet for navigations- och 
ankarljuslarnporna. 

RlGG 
Nauticat 42 Br sloopriggad, och masten tillverkas av silveroxiderad 
aluminium och f6rses rned invandiga fall. Masten I r  genorngaende 
rned faste vid kblen, Ijudisolerad, och rnasten har tv8 par profilsprid- 
are. Mastfoten Br av rnetall och jordad till kblen. 
Storrnasten ar fdrsedd rned fdljande fallvinschar: 
- 1 xAndersen 28 ST 
- 1xAndersen 16 ST 
- IxAndersen 16 
Storrnasten Ar fdrsedd rned foljande revvinsch: 
- IxAndersen 16 
Staende rigg: 
- 1 x 19, 08-10 rnrn, rostfri stalvajer 
Ldpande rigg: 
- 7x19 rostfritt stAl, invandiga fall rned halandor av terylene 
- skot av terylene, 0 14 mrn 
Skotvinschar: 
- forsegel: 2xLewrnar 50 ST 
- storsegel: IxLewmar 40 ST 
Rdstjarn och vantskruvar av rostfritt stal. 

INREDNING 
lnredning av rnattlackerad teak och teakfaner i hela baten rned undan- 
tag av Corian-ytorna i pentryt och larninat i WC-och duschrurnrnet. 
Dynor och gardiner overallt (med undantag av styrhyttsgardiner). Durk 
av teakfaner rned inlaggningar i ljus tra. I styrhytten dessutorn en 
kantad, heltackande rnatta. Avlopp i WC-och duschutryrnmet, golvet 
av rnosaikpiattor. 

FORHYTT 
Tre kojer, av vllka den bvre aven ar en praktisk fo~ar ingsplats .  Stor, 
belyst, garderob i full 18ngd. Stor taklucka rned alurniniurnramar. Las. 
larnpor ovanfbr kojerna. Taklampa. Bord. SkAp pA bAda sidor. Dorade- 
ventil for ventilation. 

FORTOALETT 
WC bredvid fbrhytten. WC-t i4r utrustat rned marintoalett av pumptyp, 
tryckvatten, tvdttstall och vaggdusch. I taket innanfor dorren en gar- 
dinstangsskena av aluminium. Takhelysning och 12V eluttag. SkAp 
bakoin och under vasken. Alla toalettytorna br klildda rned ljust larni- 
nat. Dorade-ventil och taklucka. 

AKTERTOALETTIDUSCHRUM 
I den ryrnliga toaletten finns det tryckvatten, vask och rnarintoalett av 
purnptyp. Takbelysniny och 12V eluttag. Spegel och oppningsbart 
fbnster. Separat duschrurn rned stangdusch och duschdraperi. 
Duschrumrnet kan anvandas sorn "torkrum" fbr t.ex. regnstall. 

DINETT (VALBAR) 
Mitternot pentryt. U-soffa och ett bord. Genorn att falla ned bordet kan 
soffan garas om till en dubbelbadd, som kan avskarmas rned draperi 
frAn andra utryrnmen. Hyllor och skap, b1.a ett barskAp rned spegel. 
Stuvutrymrne under soffan. Laslarnpor och taklampor sarnt starnn- 
ingsbelysning. Taklucka rned aluminiurnrarnar och Dorade.venti1 fdr 
extra ljus och ventilation. 

PENTRY 
L.format pentry, i dinett version pa bb-sidan och i sidohytt version 
pentryt ar rakt och sb-sidan, rikligt rned arbetsytor i Corian. Dubbel- 
diskho av rostfritt st&.[, gasspis rned tre l i go r  och ugn i kardanupp- 
hPl~gning. Flamrnskydd. Tryckvattensystem. Kornpressordriven kyl- 
box pa 100 1 (12 V), dppning upptill. Gott om lador, hyllor och skap. 
SkBrbrBde. Hink for avfall. L i d a  tor bestick. Taklucka i alurniniumram 
och Dorade-ventil for extra ljus och ventilation. Belusning. 

STYRHYTT OCH OVRE SALONG 
Styrhytten och dvre salongen bildar en representativ och rymlig helhet 
rned god sikt i t  alla hall genorn fdnster av hardat glas i alurniniumram. 
I styrhyttens aktre del finns en passage till sittbrunnen sarnt trappor 
ned till akterhytten. Styrhytten ornfattar forutorn navigationsutrustning 
(b1.a. ekolod, hastighets- och distansmltare sarnt brytare for handstral- 
kastare och signalhorn) kornplett motorinstrurnentering. Stort naviga- 
tionsbord, under bordsytan plats for sjokort. Pa SB-sidan gott om stuv- 
utryrnme i skapen och i bakre hornet bordsskiva fdr t.ex. TV. Stor, bpp- 
ningsbar taklucka rned alurniniurnrarnar ovanfor styrplatsen. Brytarpa- 
nellautornatsakringar. Kartlampa och taklarnpa. Alla instrument och 
brytarpanelen Br belysta for nattbruk. Det effektivt ljudisolerade motor- 



rummet ar tillgangligt genorn iuckorna i styrhyttsdurken. Den stora 
U-soffan i dvre salongen utgor en fortrafflig sallskaps- och mAltids- 
plats fdr 7-8 personer. Forvaringsutrymme under soffan. Taklampa ova- 
fdr bordet samt stor taklucka rned aluminiumramar. TvA dppningsbara 
fdnster pA bAda sidorna. PA SB-sidan har reseverats plats for autopi- 
lot, radar och dylik elektronik. 

AKTERHYTT 
Rymlig och trivsam akterhytt rned lyxig inredning. Bred dubbelkoj. PA 
bb-sidan dorr till WC- och duschutrymmena, pA baborsidan rymlig 
garderob i full Iangd, sits och bord. DraglBdor. Akterut tvA fasta fbnst- 
er, som tillsammans rned de dppningsbara sidofdnstren gor hytten 
ljus och rymlig. Stora hyllutor brevid kojerna. Laslampor och taklampor. 

SIDOHYTT (VALBAR) 
Sidohytten ligger i utrymmet under styrhytten. Detta alternativ innebBr 
att man f8r en bekvam hytt, en bred koj, en stor garderob, och dess- 
utom goda stuvningsmdjligheter. En taklucka forser hytten rned Ijus, 
och dorads-ventil skoter om ventilationen. 

UTRUSTNING 
Ankarbox En ankarbox i foren, det andra ankaret monte- 

rat i rostfri stallning bakom akterrelingen. I an- 
karboxen hylla far gasoltub. 
1x32 kg stockankare, 1x16 kg ankare av Dan- 
forth-typ, 1x5 m ankarhatting. 2x50 m ankar- 

Ankare och iinor 

Batterier 
Belysning 

Brytarpanel 

Diskho och tvattstall 

Ekolod 
Eldslackare 
Eluttag 

Fendrar 
FBrskvatten 
F6rtbjningslinor 
Halkipar 
Instrument 

Kompass 

lina. 
I nedre salongenldinetten stsllning for flaskor 
och glas. 
2 st 210 Ahll2V + 1 st 120 AhIl2V 
Navigations- och ankarljus enligt internatio- 
nella regler. 
TandlAs. 
Brytare for signalhorn. 
3 st brytare for vindrutetorkare. 
Varningsljus for laddning. 
Varningssignal for motorns oljetryck osh kyl- 
vattentemperatur i styrhytten och i sittbrunnen 
Brytare for tryckvatten. 
Brytare for navigations- och ankarljus. 
Alla instrument och brytarpanelen ar belysta. 
Dubbeldiskho av rostfritt st41 i pentryt, vask i 
bdda toaletterrla. 
Autohelm ST 50. 
1x3 kg, 1x6 kg. 
12V, i styrhytten, i bAda toaletterna, i nedre sa- 
songen och i sittbrunnen. 
4 st fendrar. 
TvA tankar av rostfritt stAl pA ca 750 1, valventil. 
4x15 m. 
4 st halkipar av aluminium. 
2 st brlnslematare. 
VarvtalsmBtare. 
Oljetrycksmltare for motor och backslag. 
Termometer. 
GAngtidsmBtare. 
Amperemat are. 
Voltrnltare. 
Suunto D 165, belyst, pA styrpiedestalen i sitt- 
brunnen. 

Kylbox 
Livbojar 
Logg 
Lanspump 

MantAg 

Navigationsbord 
Pollare 
Reparationssats 
Reservstyrning 
Spis 

Signalhorn 
Toaletter 
Tryckvattensystem 
Ventilation 

Vinschhandtag 
Vindrutetorkare 

Kylbox pA ca 100 1 rned kompressor (12V). 
2 st livbojar av hastskotyp rned stallning. 
Autohelm ST 50. 
Automatisk, elektrisk Ianspurnp. 
Manuell liinspump i styrhytten. 
MantAg i teak, stottor av rostfritt stAl. Port pa 
bAda sidorna. 
I styrhytten, fdrvaringsutrymme fbr sjdkort. 
4 st pollare. 
Gelcoat i skrovets farg (1 I). 
Direkt pA roderaxeln. 
Gasspis rned tre lagor och ugn i kardanupp- 
hangning. 
Elektrisk horn. 
I for- och akterskepp, marintoaletter av purnptyp. 
I pentryt, i bAda toaletterna och i duschrummet 
Ventilation genom tjppningsbara takluckor Och 
sidofonster i styrhytten. Takluckor i pentry 
och i fdrhytten samt i nedre salongen. Opp- 
ningsbara fdnster i akterhytten. Dorade-venti- 
ler rned rostfria byglar i fdrtoaletten, i farhyt- 
ten, i pentryt och i nedre salongen. Oppnings- 
bart fonster i aktertoaletten. 
1 st 8" utan lAs och 3 st 10" rned 18s 
3 st styrhytten. 

Siltala Yachts Oy stravar hela tiden efter att fdrbattra sina pro- 
dukter. DBrfor kan det vara nodvandigt att gora Bndringar i den- 
na specifikation utan varsel. Dessa andringar tillampas ej 
regressivt, inte heller galler de for bAtar under byggnad. 
Ovannamnda djupgaende och depiacement varierar beroende 
pA lasten. Broschyrens bilder och specifikationens ritningar 
kan omfatta extra utrustningen. 

Under de over 30 Ar som Siltala Yachts har 
funnits till, har varvet utvecklats till den ledande 
tillverkaren av motorseglare och de rned styrhus- 
forsedda segelbatarna i varlden. Vid utgangen av 
1994 har over 2000 Nauticat batar sjdsatts i olika 
delar av v8rlden. Forutom den beromda "Grand 
Old Lady" Nauticat 33, hor de traditionella mo- 
torseglarna Nauticat 38 och 44 till produktions- 
programmet. 
De sloopriggade Nauticat 32, 35 och 39 har 
konstruerats rned en tyngdpunkt pa goda seg- 
lingsegeskaper. Vi kallar dessa segelbatar for- 
sedda med en styrhytt. Nykomlingen i denna 
grupp 8r Nauticat 42, som presenterades 1995. 
De ketchriggade Nauticat 43 och 521 kan redan 
klassas som oceangaende. 

SlLTALA YACHIS OY 
Laltintie 92 
FIN-21870 Riihikoski 
Finland 
Telefon + 358-21 -861 500 
Telefax +358-21-868500 




