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Miljöbåten!
Flipper 666 HT är nog den vackraste hardtopen som 
finns. En klassiskt elegant exteriör varvat med en lugn 
rogivande interiör borgar för att denna båt aldrig blir 
omodern. Här finner du en kombination av attraktiv 
design, behaglig ergonomi och intelligent teknik. 
Under den rymliga hardtopen sitter man många el-
ler sover två. Två mycket bekväma fåtöljer och en 
bred skyddad soffa omringar det praktiska bordet 
där familjen trivs tillsammans. Tack vare de exklu-
siva materialvalen och finishen får man en känsla av 
genomarbetad kvalitet. Detta är skandinavisk design 
när den är som bäst och när du sedan börjar köra 
båten infinner sig den berömda körglädjen hos Flip-
per. Kan det bli bättre? 

Marknadens största och populäraste hardtopbåt!
Hardtopen är så pass hög att även den storvuxne sit-
ter rakryggad och kör. Det är synnerligen god över-
blick vid körning eller tilläggning. Vill man känna far-
tvinden går det bra att stå och köra. Vid vackert väder 
är kapellet ”nerfällt” bakom ryggstödet, då sitter du i 
det fria där hardtopen ger skydd från vind och vatten-
stänk. Med kapellet ”uppfällt” och värmen påslagen 
är det varmt och ombonat under kapellet.

Hardtop för skandinaviska förhållanden!
Naturens utmaningar och ett skiftande sommarklimat 
är en del av vår nordiska sommar. Inte undra på att 
vi har ett annorlunda sätt att se på båtdesign. Sver-
iges ”guru” designer Sigurd Isaksons resultat är en 
sportig, funktionell, hardtop utvecklad med respekt 
för skandinaviska förhållanden. 

Billig att äga!
De låga driftskostnaderna är ännu ett bidrag till kör-
glädjen. Med bättre bränsleekonomi, lägre utsläpp 
ökar det redan goda andrahandsvärdet för Flipper 
666 HT. Inte heller behöver du känna någon oro för 
underhållet – Volvo Penta D3-160 DP har färre delar 
som behöver servas, medan de delar som behöver 
service är tillräckligt slitstarka för att medge långa 
serviceintervaller. 

Tänk långsiktigt!
Försök fatta beslut på lång sikt, även om det går stick 
i stäv med kortsiktiga ekonomiska mål. På lång sikt 
kommer det att löna sig. Ett exempel på vår strävan 
efter långsiktigt tänkande är valet av Volvo Pentas 
moderna D3 diesel på 160 hk. En diesel går längre 
och håller längre, du kommer längre på samma tank, 
nästan dubbelt så långt som med ”gamla” V-6:an.

Flipper 666 HT (föregångaren heter Flipper 640 HT) 
har allt sedan 1979 alltid haft bensinmotorer. Tret-
tio år senare bedömde Flipper Marin att marknaden 
var redo för Volvos avancerade lättviktardieslar med 
enastående prestanda tack vare common rail-teknik-
en. Denna teknik är idag ledande, när det gäller att 
begränsa koldioxidutsläppen och därmed påverka 
växthuseffekten. 

Välj rätt motor!
En modern dieselmotor med dess höga vridmoment är 
som gjord för Flipper 666 HT. Den ger bättre prestan-
da än bensinmotorerna. Den är lättare än bensinmo-
torerna. Dagens kräsna kunder kräver att båten snabbt 
planar upp även med många personer ombord och 
har en behaglig ekonomisk marschfart mellan 20-30 
knop. Med den moderna dieseln får du en pigg, snabb, 
snål och miljövänlig motorbåt med marknadens i särk-
lass bästa andrahandvärde. Dessutom är den mycket 
miljövänlig och det är väl du också?

Enkel manövrering!
Flipper 666 HT har en vändradie på sin egen båtlängd, 
det underlättar när du ska manövrera i trånga hamnar 
och ta dig fram där båttätheten är stor. Mycket tack 
vare Volvos duoprop system med två motroterande 
propellrar som ger överlägsen effektivitet. 

• Snabbare upp i planing och högre toppfart. 
• Överlägsen kursstabilitet. 
• Säkert grepp vid kraftiga girar 
• Mindre lastkänslighet.
• Enkel manövrering, framåt och bakåt. 
• Lägre bränsleförbrukning.

Flipper Marin ger dig rent och skönt båtliv! 
Omsorg om miljön är ett av våra kärnvärden. Därför 
kompromissar vi aldrig. Vi använder genomgående den 
modernaste tekniken så att alla våra motorer inte bara 
uppfyller emissionskraven, utan också överträffar dem.

Med Volvo Penta D3 160 kombineras de goda miljöe-
genskaperna med prestanda och ombordkomfort. Då 
slipper du kompromissa! Minimala utsläpp av rök och 
lukt, tyst och effektiv gång. Detta är viktiga egenska-
per som är helt avgörande för allas trivsel ombord, 
oavsett var du sitter.

Klimatpåverkan: Koldioxidutsläpp!
En viktig del av Flipper Marins miljöarbete är att 
minska koldioxidutsläpp som är relaterade till våra 
produkter och därmed begränsa vår klimatpåverkan. 
Vi strävar i första hand efter att minska utsläpp or-
sakade av användandet av våra båtar.

Svenska Naturskyddsföreningen! 
Som stolt sponsor av Svenska Naturskyddsföreningen 
är Flipper Marin med och värnar om vår känsliga och 
viktiga miljö. För varje båt som säljs av oss avsätts en 
summa som går till vår sponsring av Svenska Natur-
skyddsföreningens verksamhet för ett renare hav. 

Flipper Marin ger dig trygghet på sjön!
Vi vill att du ska få så lite besvär som möjligt om du 
mot förmodan skulle få problem med din båt. Till varje 
ny båt ingår därför ett ettårigt avtal med Sjöassistans.

Flipper Marins samarbetsavtal med Sjöassistans 
gäller dygnet runt, året om. Du får ett svåröverträffat 
skydd som hjälper dig att lösa de flesta problem som 
möjligen kan uppstå, till exempel motorproblem eller 
ett strömlöst batteri. Sjöassistans gäller till och med 
om du råkar få bränslestopp eller gått på grund. Om 
nödvändigt får du båten bogserad till närmaste serv-
iceverkstad. Om båten behöver vara kvar på verksta-
den en längre tid finns olika alternativ för att du skall 
kunna fortsätta resan. 

Högt andrahandsvärde!
Som ägare till en Flipper 666 HT tillhör du en exklusiv 
grupp båtförare som sätter extra stort värde på kör-
glädje och kvalitet. Tillförlitligheten är väl känd i Norden 
och du får ett av marknadens mest omfattande stöld 
och säkerhetspaket vid leverans från Flipper Marin.


