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Efter to dages testsejladser med ca. 20 nye mindre både fandt Bådmagasinet bl.a. denne Crescent Mickey SC 56 
velegnet til de danske farvande. Det er en lille lækker båd med højt fribord, kraftig styrepult og en 75 hk Tohatsu 
2T MD C2 på hækken. 

Vi tog den ud i skærgården mellem de mange hidsige regnbyger og blev hurtigt glad for den lille båds meget gode 
sejlegenskaber. Med hele 75 villige hestekræfter til rådighed kan man uden problemer trække vandski eller andet 
vandlegetøj efter båden, der har en optimal trækstang godt hævet over motordækslet.

Med ca. 30 knob (56 km/t.) har man den fart, der behøves. Der er ingen markant planingstærskel, og båden 
kommer i plan på få sekunder. Selv når vi udfordrer Mickey 56 med skarpe svingmanøvrer, ligger den stabilt i hele 
fartområdet godt hjulpet af en moderat V-bund. 

I krap sø slår den lidt i stævnen, men skærer fi nt gennem søerne. Den hydrauliske styring er præcis og båden er 
en leg at manøvrere. Man kan maks. montere 100 hk på hækken, men vi mener, at 70-75 hk er den rigtige og mest 
økonomiske motor til netop denne båd.

God plads, smarte løsninger
Et andet plus ved Crescent Mickey SC 56 er, at de 5,60 x 2,24 m er meget godt udnyttet. Dørken foran førerpladsen 
er bred nok til, at der er god plads til fødderne mellem de langsgående sæder på begge sider. Her kan snildt sidde 
fi re personer med støtte i lænden og godt tag i håndlisterne på rælingen.

Store stuverum til grej under hynderne i begge sider, og en lille integreret trappe fører op til stævnen og prædike-
stolen, der giver nem landgang. Der er en god ankerbrønd mellem de to solide fortøjningsklamper og nede på 
stævnen sidder en trækkrog. 

Førerpladsen bag det brede og høje vindspejl, der er godt afstivet med stålprofi ler, har et lille sportsrat og let-

Man bliver af og til overrasket over, at selv små fritidsbåde kan byde på 
så meget plads, at kun 5,60 m giver albuerum til en familie på seks. Den 
rummelige og svenskbyggede Crescent Mickey SC 56 er en af dem.
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læselige motorinstrumenter. Der er også plads til en lille kortplotter og et fint handskerum til småting. En brand-
slukker er monteret tæt på skipper på skottet under handskerummet.

Styrepulten kan passeres på begge sider. Der er specielt god plads til bagbord og noget mindre til styrbord.  
På sædet agter kan sidde en passager på hver side af skipper. Under sædet er et stort tværgående rum med plads  
til udstyr og grej – inkl. lange genstande.

Godt udnyttet agter
På hver side af motorbrønden er der to store badeplatforme, der er trukket ud fra hækken. Det giver god plads.  
I bagbord side er en solid badestige, og på begge sider er der kraftige håndlister plus en centreret bøjle tæt på  
motoren, plus to gode fortøjningsklamper.

I trinene op til cockpittet er der dybe rum til anker, tovværk og grej under luger, der kan låses. Båden er god-
kendt til seks personer. Man kan frit vælge en fastmonteret benzintank på 90 l eller løse standardtanke. Vælger  
man fast tank, får man som standard et tyverisikret dæksel, der kan låses. 

Pæne glatte plastflader overalt, skridsikre flader på fordæk og nem montering af hynder, der fås i flere farver. 

Konklusion
En smart lille familiebåd der har det man behøver plus gode sikkerhedsdetaljer og en motor, der passer til bådens 
størrelse og vægt. God plads til seks voksne om bord og nem passage fra for til agter. Man sidder godt beskyttet 
bag det høje vindspejl, og højt fribord giver sikkerhed for børn om bord. 

Når prisen samtidig ligger omkring et par hundrede tusinde, får man efter vores mening en meget fornuftig lille 
båd til rimelige penge.

Crescent 
Mickey
SC 56

Længde: 5,60 m
Bredde: 2,24 m
Vægt: 610 kg
Siddepladser: 8 stk.
Personer: 6 stk.
Brændstoftank: 90 l
CE-kategori: C

Motor testbåd:
Tohatsu
MDC2EPTOL 2 T: 75 hk
I DK fås båden
m/Yamaha 4T F70 hk,
som v/15 knob bruger
ca. 8 l/time. 

Pris: 181.300 kr.
Producent:
Crescent, Sverige
Importør:
Yamaha Motor
Scandinavia,
www.yamaha-motor.dk




