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TEST 
FLIPPER 670 DC 

-

Då och då 
händer det. Att 
den så kallade 

"nyheten" faktiskt 
är något nytt. Så 

är fallet med 
Flipper 670 DC. 

Text & foto: Ellas Johansson 

Nykurs 

V 
ad är en nyhet?
Egentligen? Det
frågar jag mig allt
som oftast när jag
strosar mellan

montrarna på en bätmässa oc.h
kor1staterar au var och varannan
båt faktisk't utges fflr att vara nå
got ll)�t fastän det ibland är tvek•
samt.

Naturligtvis finns det ingen
tydlig gräns. Men när en båtpro•
docent kallar sin senaste skapelse
for en nyhet t1.lr au de h;,r llyttat
på badstegen, fi\rlängt badbryg•

gon, furgat skro"et eller bytt kläd
sel går det för långt.

Därt�r är det inspirerande att se
när en båtdesign.er har ansträngt
sig för att komma med någol som
för båtlivet framåt. Utan att t()r den
skull gå i fällan att skapa något nytt
bara for att sticka ut från mäng
den. EIJer att skapa ett monument
över sjg själv.

Flippcr 670 DC känns som en
nyhet för att den norske konstrnk
tören Espen Thorup har tillryg•
galagt fler sjömil än vad som är
möjligt att hälla reda på. Och för

att han har tän�i till under hela
resans gång. Nägot som har re
sulterat i en båt som är optirne
rad för hur man faktiskt använder
den. Och inte efter hur man trol'
au man ;,uwänder den. Här följer
tre tydliga exempel:

L Vindrutan år placerad för
hållandevis väldigt långt fram (pä
gränse1) för vad soin är snyggt en
ligt konstruktörThorup) med re
sultatet att sittbrunnen är befri
ande rymlig på bekostnad av ruf
fens stor1ck. för även om de }allra flesta daycruiscrköpare 

-



1 för· Flipper 

l 

. .
. .

-�

' 
. .

j � 
----

,I 
t,

------- ---

> 

BATNYTT 312012 23 



TEST: 

FLIPPER 670 DC 

Tre trappsteg leder till
ett plant och lättpro• 

menerat fördäck utan 

hinder. Rena racerbanan.

Fllpper 670 bar något så ovanligt som en ergonomiskt riktig förar
plats med ställbar ratt, bra stöd för fötterna och bekväma säten. 

En liten och 

framskjuten ruff
ger plats till en 

stor och rymlig
sittbrunn. 

Kök används i praktiken ytterst sällan t day

cruisers och ska därför ta minimal plats.

Fendrarna är lättåtkomliga när de behövs och 

väl ur vägen när de Inte behövs. 

> tänker sig :.Ht de ska övernatta
och bo i biten allt som oftast

så blir det ytterst $lillan så. Efter ett
par års ägande konstaterar de att
de övernattat i båten några enstaka
gånger. Om ens det. Och för ensta
ka övernattningar duger denna lil
la ruff utmärkt.

2. Pentr)1> 
ellerwelb,ucn. den se

nare i det närmaste obHgatorisk p5. 
amerikanska daycruisers är bort·
prioriterat av samma anledn i,,g. Så·
dana används för sällan för an de ros
existe,,s ska varn motiverad och den
som prompt vill kunna koka potatis
tUJ sillen en glng om året får finna
sig i att dra en låda ,ned en kokplat·
ta framför passagerarsätet. Resten
av årets båtdagar föl'edrar den mo
derna båtmänniskan ett ta med sig
sushi och en flaska vitt eller om det
nu är skärgårdskrogen som lockar
mest för dagen.

3. Ruffen har ingen tak.hicka för
att behovet av mycket ljusfosläpp är
måttligt de få gånger man vistas där.
Men se s.å mycket Jättare det blev .-itt
röra sig på fördäcket.

Gott om plats
Där har vi nytänkandet i en rapp
sammanfattning och del kanske in·
te verkar vara så m)'cket att komma
med. Men när man ser till vad några
få och vtil genomtänkta avsteg flin
gamla invanda hjolspår gör så blir
det desto tydligare. För mest av allt
har det ovan sagda bäddat för en
sittbrunn utöver det vall liga där sex
vuxna kan färdas) umgås och vislas
utan att det känns trångt. lnge,, av
si1lp1atscrna är sämre än någon an.
rla,, och det går att ta sig från för till
akter rned rnalkassar i händerna.

Vågen fiio sittbrunnen upp tiU
fördäcket går via tl'e rejäla trapp·
steg och via en dörr i vi,,drutm.
Men eftersom rutan sluttar s! pass
mycket som den gör kan man 0<:kså
struota i att öppna den och ta ett kliv
övel' den. Sedan är det racerbana på
teakJami,,at fram ti11 den trubbiga
fören. Också det ett grepp för att
underlätta i vardagen. En trubbig
för förenklar Id i vet i la,,d samtidigt
som man får mer invändig l')'IYld.

Så fortsätter det med den ena snit
siga detaljen efter den andra som av•
slöjar att det äreo motiverad och tän
kande designer som har varit i forten,

•



som verkligen har ifrågasatt varje de• 
ta1j.Sna11 nog ska vi finna att han har 
ett i båtbranschen v5.lkonunet ergo
nomiskt tänkande. något den trvärr 
inte är borl·skämd med. 

Utmärkt förarplats 

Så långt en lovsång om Flipper 670 
DC. Och det blir inte sämre när vi
kastar loss. För det visar sig att bå
ten är en trivsam bekantskap ock
så när det gäller köregenskaper
na. Vi har tillgång till två exem

PLUS

känns obehagligt, for den balanse
rar väl. Sävä.J i s i d - som längsled och 
tack vare en förhållandevis vass V

bottenvinkel klaras även den krab
baste och ettrigaste motsjön galant. 
Mest handlar det om an våga stå på 
och ligga på vågtopparna och inte 
lita den ramla ner i dalarna. Pörb,,
ten tål det och temperamentet bju
der in till den typen av körning, 

Därför sticker jag också ut ha
kan och hävdar att den som fon
derar på att köpa en Flipper 670 

DC också ska ta i liplar. Ett med 300 hk
på akterspegeln (vil
ket nu har visat sig 
vara 50 hk mer än 
vad båten blev god

+ Köregenskapema
+ Rymlig sittbrunn
+ Praktisk

te när det gäller mo
torval. Daycruisern 
är havets motsvarig-
het till landbackens 
sportbil och förtjä
nar därför lite extra 
krut. Nu fick vi inte 

MINUS 

Skymdsiktkänd för i CE-märk 

-ningen). Men också
e11 med mi,uliga 135
hk på där bak. Och det behöver väl
knappast sägas att det förstnämnda
alternativet bjuder på en hisnande
resa om man törs och vill. EUer vad
sägs om en toppfart på en bit över 50
knop? 250 hästkraltcr ger 44 knop
och med 135 bk mäter vi upp en
toppfart på 34,5 knop med två per
soner ombord. Gott st

Men viktigare är att Flipper 670

DC har en förarplats som är utfor
mad for att gå fort på gropigt un
derlag. Något som tyvärr inte är en 
självklarhet på planade bålar över 
lag. Ergonomer brukar säga an det 
iir rätt om det känns rätt och det 
gör det i det här fallet med en tyd
lig instrumenLering,en plotter sitter 
i rätt vinkel, ett bra stöd för fötter
na och ett bra s�ite som gör att man 
slipper spjärna emot med benen i 
skarpa girar. Den främre delen av 
sitldymm kan fällas upp så an rm>n 
kan halvstå o-ch köra bekvämt och 
den enda plumpe1) i protokollet är 
att sikte1l genom den kraftigt lutan
de vindrutan är nägol begränsad. 
Men det är inte värre än att man lär 
sig var de döda vinklarna t1nns och 
h,u en lx:rcdskap Rir det. 

Extra krut 

f övrigt planar båten upp lätt ()(h 
planingströskeln år inget att tala 
om. Det går att köra i hela fartre
gistret utan att nosen står rätt upp 
i vädret. Och se. nog finns det lem
perame1H. l\äre.n Higg.ersjg,n::1rka1H 
i svängarna uta1l att det för den sk"UII 

tillfälle att testa biten med 150 hk 
pi akterspegeln men all tidigare er
farenhet säger att en starkare motor 
sklllle ge en bättre bränsleekonomi. 
Helt enkelt därfor att man kan hål
la samma fart med ett lägre varvtal 
med en större motor. 

Flipper 670 DC är en mycket 
lovande start i e,, rad av ,,ya flip
per-modeller som under aret kom
mer att fyllas på med Flipper 670 
ST (hardtop), och Flipper 760 DC. 
Nä,�a år kommer de mindre Flip
per 600 DC, Flipper 600 ST 
(hardtop) och den större Flipper 
900 DC som eo modern versio,, 
av klassikern Flying Flipper. 

Om allt går enligt planerna kom� 
pletterar man Flipper-flottan med 
ännu fler modeller efter det. 

Men hur de kommer att se ut är 
änm1 inte klart. • 

FLIPPER 670 DC 

Längd 

Bredd 
Vikt (utan motor) 
Bränsle 
Vatten 
Rek motor 

6.._66m 
248m 

1200 kg 
2141 
601 

135-250 hk
Espen Thorup Konstruktör 

Info www.llippermarin.se 
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Under aktersoffan llnns ett förhållandevis jättestort stuvutrymme 
där också kapellet hamnar när det fälls ner. 

Trubbig för förenklar klivet I
land. Dränerad ankarbox. 

BRÄNSLEFÖRBRUKNING 

Ruffen duger för en övernatt

ning till nöds men inte mer. 

(MED MERCURY 135 VERADO} FLIPPER 670 DC 

varv/min 

s 800 !to1.ml 
5 500 
5 000 
4 500 
4000 
3 500 
3 000 
2 600 
2000 
1600 
1 000 
600 _(tomgjmg} 

Fart i knOQ

34,5 
33 2 
28 8 
74_5 
219 
16 9 
11.7 
78 
6,2 
64 
38 
2.

J_ _  

liter/timme liter/sjömil 

4ll4 1!10 
45 6 1,37 
34 8 117 
ZIO I 02 
215 098 
17 0 101 
13,5 1.15 
96 1� 
63 I 02 

41 076 
24 063 
1,4 0,52 
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Efterföljaren heter Flipper 700 DC




