
AQUADOR 24 HT 

Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående besked. 

Skandinavisk design när den är som bäst! 
Nya Aquador 24 HT har som sin storasyster 
Aquador 27 HT, framtagits genom omsorgsfull 
utveckling av tidigare mycket framgångsrika 
Aquador modeller. Aquador 24 HT är en 
bekväm familjebåt för nöjestripper, där det 
halvöppna hardtop taket passar ypperligt för 
det skandinaviska klimatet. En hardtop är inte 
bara skydd för busigt väder, den utgör även 
ett välkommet skydd för riktigt solstekande 
dagar. Det känns fint att kunna sitta i skuggan 
men ändå vara ute i sittbrunnen tillsammans 
med familjen eller gästerna. Blir det dåligt 
väder stänger man takluckor och kapell och 
med värmaren påslagen kan besättningen 
fortfarande sitta i skjortärmarna och njuta av 
färden, naturen eller folklivet i hamnen. 

Ljus och fräsch med vackra linjer! 
Aquador 24 HT har de självsäkra linjerna och 
den eleganta sportiga karisma som en modern 
hardtop båt ska ha. Aquador har 
framgångsrikt framhävt de skandinaviska 
särdragen som bygger sin prestige på en 
tidlös, funktionell och omsorgsfull elegans. 
Aquador 24 HT har en ombonad salong och ett 
välutrustat pentry där det skall finnas, det vill 
säga i båtens rymligaste del, i mitten där alla 
villa vara. 

En premiumbåt som har allt! 
Marknadens hetaste och mest eftertraktade 
hardtop, har en generös planlösning med väl 
tilltagna ytor, där många kan umgås och trivas. 
I pentryt finns allt, spisplatta, stort kylskåp, 
diskho med färskvatten och praktiska 
avställningsytor, gör matlagningen till ett rent 
nöje ombord. I den rymliga ruffen med 
dubbelkoj och stickkoj, finns även ett separat 
wc-utrymme som gör toalettbesöken till en 
fröjd jämfört med konkurrerande båtars enkla 
wc arrangemang. 

En Pocket Cruiser med fem kojer!  
Behöver man övernatta så erbjuder denna 
exklusiva dagstursbåt hela fem bekväma kojer. 
En välplanerad förruff erbjuder bekväm 
dubbelkoj och en mysig stickkoj på styrbord 
sida, som brukar uppskattas av barnen. Öppet 
akterparti med den suveräna aktersoffan som 
har blivit större än i tidigare modell. Upp till 
sex personer sitter bekvämt runt bordet i 
soffan, som också kan göras om till en bekväm 
solbädd och som till natten blir en utmärkt 
dubbelkoj. Det smidiga kapellet kan med sina 
olika funktioner fungera som markis mot sol 
eller skydd mot dagg. Med enkla handgrepp 
blir det hela en mysig veranda med stora sido- 
och akterfönster. 
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Bekväm förarplats! 
En bra båt av idag kräver smarta utrymmen. 
Att slå sig ned vid förarplatsen i det bekväma 
sätet, är en fröjd för den moderna krävande 
skepparen. Här finns allt och lite till med en 
touch av elegans och senaste teknik. Det 
elektroniska reglaget, den stora infällda 
plottern, alla lättillgängliga knappar och 
instrument, gör det här till en säker och 
inspirerande förarmiljö, man känner direkt, 
”den här båten blir kul att köra”. 

Ny V6 motor med massor av prestanda! 
Mercurys nya kraftfulla V6 på 250 hästar är 
både smidig och tyst. Det unika med denna 
motor är att förbrukningen är marginellt 
högre jämfört med en modern dieselmotor, 
och mycket mer bränsleeffektiv än en V8. Den 
har samma urstarka prestanda som en V8 och 
dessutom dubbla propellrar för bättre grepp i 
sjön där du accelererar upp till planing på bara 
ett par sekunder. Allt detta bidrar till att hon 
klyver tuff sjö mjukt och lämpar sig för hög 
fart över stora vatten. Båten går både tryggt 
och bestämt vilket gör det kul att utmana 
fjärdarna! 

Se hela Aquador serien hos Flipper Marin! 
Välkommen till vår fräscha utställningshall, där 
det finns mycket att titta på, mycket att se 
fram emot. Det kanske är sant att man inte 
kan köpa lycka, men om man köper en 
Aquador från Flipper Marin har man nog 
kommit en bra bit på väg, vi förvandlar dina 
båtdrömmar till en drömbåt! 

Vi hjälper dig till en säker investering! 
När du köpt din båt hos oss, hjälper vi till med 
allt från service, underhåll och vinterförvaring. 
Vi på Flipper Marin tycker om nöjda kunder! 
Hamnvägen 8, Täby/Stockholm, 08-544 
44 240, www.flippermarin.se 


