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Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående besked. 

Flipper 640 DC, mer än Daycruiser! 
Flipper 640 DC har sedan introduktionen blivit 
Sveriges mest sålda daycruiser i sitt slag. Med 
sitt nya eleganta formspråk och innovativa 
lösningar attraherar den de flesta 
båtmänniskor – både nya och gamla. 
 

 
  
Nu har det blivit kul att köra båt! 
Flipper 640 DC är en suverän daycruiser för 
alla som använder båten för dagsturer och 
kortare övernattningar och kombinationen 
utombordare är miljömedvetet och rätt. 
Anledningen är att båten blir lättare och 
roligare att köra, den blir mer 
bränsleekonomiskt och det blir mer plats inne 
i båten eftersom hela motorpaketet har 
flyttats ut. För den som vill traila båten är 
också utombordaren ett självklart val. 
 

 
  
Sällskaplig sittbrunn! 
Utöver gångegenskaperna är sittbrunnen det 
allra bästa i den här båten. Den är väl tilltagen, 
och layouten imponerar med sin lite strama 
design som syns allt mer på moderna båtar 
idag. Man sitter väl skyddad bakom den 
eleganta vindrutan och alla sittplatser 
erbjuder härlig komfort och fri runtom sikt. 

Medvetna moderna båtköpare kräver idag att 
de sociala utrymmena och dess funktion, skall 
erbjuda något extra. 
 

 
 
Här finns allt! 
I denna välplanerade daycruiser finns allt det 
som behövs för en tur i skärgården. Även för 
den som vill övernatta med familjen är båten 
väl utrustad och tillräckligt stor för att 
tillmötesgå de flesta krav. Boutrymmena i 
denna relativt kompakta båt är mycket väl 
utnyttjade. Här finns två kojplatser föröver 
plus soldäck akteröver som kan användas som 
två extrakojer. För att göra det bekvämt 
ombord finns det som tillval kokplatta, 
portabel kylbox, färskvatten, och kemtoa för 
den som så önskar. 
 

 
  
Lätt att röra sig ombord! 
Det är en fröjd att ta sig ombord på båten eller 
i land. Passage sker säkert via en stadig trappa 
upp på fördäck genom den öppningsbara 
framrutan. I aktern kommer man lätt ut på 
badplattformen genom den öppna ”gången” 
och där kan man gå enkelt och tryggt framför 
motorn. I Akterpartiet döljer sig även två 
rymliga ankarboxar. Tack vare det breda 
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akterpartiet är det mycket lätt och säkert att 
kliva ombord/iland. Där finns också en bred 
och stabil, ”riktig” bad/räddningsstege. Allt 
detta är ett typexempel på hur en modern båt 
bör vara konstruerad. 
 

 
  
Förarplatsen imponerar! 
Även här ser man att detta är en väl 
genomtänkt och modern båt. GPS i mitten och 
snyggt infälld, allt för säker navigering. Alla 
instrument och reglage är välplacerade och 
lättåtkomliga, och tillsammans med den 
sköna, ergonomiskt fulländade förarstolen, 
blir körningen ett rent och säkert nöje för alla. 
 

 
  
Regn och rusk 
Flipper 640DC är en daycruiser som tack vare 
den mycket smarta kapellösningen gör det 
enkelt och självklart, att snabbt få upp 
kapellet. Hela familjen sitter skyddad under 
kapellet, där det är ståhöjd och fin runtom 
sikt. Sånt här kapell borde alla moderna båtar 
ha! 
 
 
 
  

Sjöegenskaperna är marknadens bästa! 
Båten imponerar med sitt lättdrivna skrov och 
planingströskeln är obefintlig. Ett lätt tryck på 
gasreglaget och båten går majestätiskt ur sjön. 
Flipper 640 DC är extremt välbyggd på ett 
modernt sätt och därmed tyst och trygg även i 
hård sjö. Med 150 hk på aktern förvandlas 
båten till en fullblodsracer med imponerande 
fartresurser. Styrkan i Flipper 640 DC är bland 
annat, det låga priset, den rymliga sittbrunnen 
och körupplevelsen som alltid varit ett 
riktmärke för Flipper. 
 
Flipper 640 DC – testvinnare år efter år! 
”Den smarta och rymliga inredningen med 
många sittplatser gör båten till ett suveränt 
vardagsrum på sjön. Flipper 640 DC andas 
trendigt på ett sätt som ingen konkurrent, 
skriver Vi Båtägare. 
 

 

Bästa andrahandsvärdet! 
Många båtägare idag, har vuxit upp i en 
Flipper och även om inte båtarna ser ut som 
förr, känner man igen de genomtänkta 
lösningarna, för trivsel och säkerhet ombord. 
För många är det därför självklart att fullfölja 
traditionen i familjen och välja en båt som ger 
så mycket för pengarna och samtidigt är en 
trygg investering i ett långt härligt båtliv. 
 
Flipperbåtar ser du hos Flipper Marin 
Välkommen till vår moderna utställningshall i 
Täby.  Här visar vi alla Flippermodeller, vi 
erbjuder provturer på Stora Värtan, smarta 
paketlösningar ”All Inclusive”, bra försäkringar 
och finansiering. Vi på Flipper Marin tycker om 
nöjda kunder! Hamnvägen 8, Täby/Stockholm, 
Tel: 08-544 44 240, www.flippermarin.se 


