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Flipper 760 DC tar dig snabbt och beikvämt ut 
till de yttersta badöarna. Men se till att vara 
hemma innan solen går i moln! 

AV MIKAEL MAHLBERG FOTO MARTIN RIDNE OCH MIKAEL MAHLBERG 
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Efterföljaren heter Flipper 800 DC



ml Det sprutar om stäven och den kom
pressormatade 350-hästaren ylar som ett 
Hollywoodspöke på steroider. Jag sitter 
bakom ratten i Flippers största öppna båt 
och bredvid mig står Raimo Sonninen, 
mannen bakom Bella Boats och därmed 
även Flipper som ingår i koncernen. I ak
tersoffan sitter konstruktören Espen T hor
up med en cigg i mungipan. 

Vi kör i en konvoj med testbåtar i den 
undersköna skärgården utanför Åbo. Men 
trots att det går i över 35 knop är den 
hetsige, kortvuxne Raimo missnöjd med 
att jag inte vill köra genom monstersvallet 
från båten framför. Mera gas och kör så 
det ryker! kommenderar Raimo. I över 40 
knop klyver vi den blågröna monstervå
gen, flyger över och landar perfekt. Fart
djävulen lyser i Raimos ögon. 

Espen Thorup är däremot bekymrad. 
Vinden bränner upp ciggen i raketfart och 
han uppskattade nog mera när vi i lugn 
och ro kunde sitta ned i de bekväma sof
forna och prata om skrovet han designat. 

BEKVÄMA SOFFOR OCH snabbt skrov -
hörnstenarna i Fllipper 760 DC har båda 
satt sin prägel på båten. Det här är en båt 
både för fartdjävulen och för den som gil
lar att ligga och läsa en bok under färd. 

I mina ögon passar Flipper 760 DC bäst 
för den som har ont om tid och hellre gör 
en snabb räd ut ii skärgården en solig dag 
än övernattar där ute i väntan på bättre 
väder. Du bestämmer dig på morgonen, 
packar picknickkorgen och bränner ut i 
ytterskärgården på en timme. När solen 
går ned eller väderappen varnar för regn 
återvänder du hem lika snabbt. 

Visst finns det en ruff som rymmer två, 
men Flippers kundundersökningar visar att 
den sällan används. Många drömmer om 
att sova över, men fullbokat schema medger 
mest turer med familj och vänner över dagen. 

Om Flipper 760 DC hade byggts för tju
go år sedan hade jag säkert hittat ,ett trångt 
toalettskåp inklämt i ruffen och ett skrym
mande utomhuspentry i sittbrunnen. 

Och visst finns både toa och kök om
bord, men i miniformat. Vattentoaletten 
hittar jag på en vagn under sittbrunnsdur
ken som rullas ut i ruffen om den måste 
användas. Tar ingen plats men klarar i 
nödfall behovet. Pentryt hittar jag först ef
ter lite letande. När jag trycker runt bland 
knapparna på instrumentpanelen börjar 
det plötsligt surra från passagerarplatsen. 
Ur handskfacket dyker ett minipentry med 
enlågigt kök upp. Det funkar bra att koka 
kaffet på. Kaffepannan sköljer du sedan ur 
i den lilla diskhon med kran. 

Tack vare miniköket finns det gott om 
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Ruffen räcker för två VllJxna och visst går det att 
klämma in ett barn emellan. Midkabin saknas 
dock. 

plats för det som är viktigast i en day

cruiser, nämligen bekväma sittplatser. En 
enorm L-soffa rymmer många fler än de 
sju som CE-skylten lite snålt godkänner. 
Jämfört med stora konkurrenten Yamarin 
76 DC finns det många fler sittplatser och 
de är dessutom bättre: 'fre personer sitter 
framåtvända under färden, vilket ger föra-

Nödlösning. En liten vattentoa bor på en skena 
under sittbrunnsdurken. Kemtoa är ett billigare 
alternativ. 

ren sällskap och är ett utmärkt botemedel 

mot sjösjuka. De övriga i aktern sitter 
allihop vända mot varandra och med den 
tysta Veradomotorn går det utmärkt att 
hålla en konversation vid liv vid marsch
fart. Flipper 760 DC känns mer som en 
flytande lounge än en bobar familjebåt. 

Med några handgrepp kan man bädda 

• ,,,:, ,;JI FLIPPER 150 oc

LÄNGD 7,58 meter 
BREDD 2,61 meter 
VIKT 1 800 kg (utan motor) 
BRÄNSLE 250 liter 
MOTOR 200-400 hästar 
FAR'J 43 knop med 250 hk, 49 knop med 300 hk 

Testkörningen 
LAS'J 3 personer 
MOTOR Mercury 300 Verado 
FAR'J 49 knop 

Vä� an notera 

+ Lättkört skrov

+ Rymmer många
- Få kajplatser
- Dålig sikt från förarplats med kapell

Kontakt 

www.flippermarin.se 

Outspätt 

Ultimat båt för snabba turer över dagen. 
Dessutom till marknadens bästa pris. Men 
undvik längre semesterresor då midkabin 
saknas. 

i:M�I WlddMii 4;11 

Yamarin 76 DC 

En konkurrent, men ändå inte. Yamarin 76 
DC är på papperet mycket lik och kan även 
den bära en 350-hästare. Men Yamarins 
flaggskepp är inrett för att klara en semester 
ombord och har därför midkabin och större 
pentry i sittbrunnen. Nackdelen är en träng
re inredning i sittbrunnen samt högre pris. 
Utmärkta sjöegenskaper. 

Co1Jalt243 

Gillar du amerikansk stil är det här båten för 
dig. Heltäckningsmattor, pastellkulörer och 
pösiga soffor. Cobalt är den amerikanska 
tillverkare som håller högst kvalitet av alla 
och den ligger snarare steget före Flipper. 
Välbyggt, solitt skrov och grym körkäns.la. 
Nackdelen är att förarplatsen inte har utrym
me för navigator. 

Flipper 670 DC 

Släkten är värst, sägs det. Och visst stämmer 
det här, för lillasystern Flipper 670 DC har 
nästan allt det som flaggskeppet ståtar med. 
I och med att 760 DC saknar midkabin blir 
båtarna mycket lika. Storasyster går något 
mjukare tack vare att den är längre. 
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■ I ifj • I FLIPPER 760 DC 

ut en solsäng i aktern som gör att två kan 
ligga bekvämt och ta det lugnt under färd. 
Och med kapellet uppe kan du faktiskt 
sova riktigt bekvämt här, vilket gör att 
Flipper kan ståta med hela fyra sovplatser 
trots avsaknaden av midcabin under sitt
brunnsdurken. 

FÖRARPLATSEN ÄR BRA - så länge vädret är 
fint. Jag sitter i något som liknar en väl
stoppad länstol med en sjutumsnavigator 
framför mig. Längre förare trivs då stolen 
kan skjutas långt bak. Tyvärr saknas vat
tentätt fack för mobiltelefonen. Dessutom 
är den svepta, snygga rutan på tok för låg 
för att ge bra vindskydd. En regnig dag 
med kapellet uppe blir sikten dålig. 

Testbåten är roligt övermotoriserad. 
Mercury Veradomotorn på 350 hästkrafter 
.som sitter på är högsta godkända styrka 
och klart överdriven. Men även med den
na är båten förvånansvärt lättkörd. När jag 
kommit förbi båtarna för om oss och fjär
den är fri laddar jag max. TI·ots att sjön är 
gropig som en potatisåker går det att hålla 
stumt och jag registrerar 49,4 knop innan 
ibrillorna blåser på sned. Många daycrui
sers blir svårkörda i uppåt SO knop, men 
Flipper 760 DC går rakt som en rälsbuss 
!Utan att kasta eller vingla. Det låga skrovet 
har litet vindfång och gör att trimplanen 
sällan behövs förutom när lasten är tung 
eller snett fördelad. Planingströskeln är 
näst intill obefintlig. 

Det klokaste motoralternativet är en 
Mercury 250 Verado som ger cirka 43 knop 
på topp och gott om kraft även om du 
lastar alla de sju som CE -märkningen till
låter. Ett val som dessutom är cirka 70 000 
kronor billigare än med 350-hästaren. 

En grundutrustad båt kostar då 699 000 
kronor, vilket är klart billigare än konkur
renterna. Yamarin 76 DC går loss på drygt 
100 000 mer, men är å andra sidan ett bätt
re semesterbåtsval med stort pentry och 
midcabin. Men även lillasystern Yamarin 
68 DC kostar mer än Flipper, 715 000 kro
nor med en 250-hästare. 

DE STÖRSTA KONKURRENTERNA finns nog 
i Flippers eget stall. Lillasystrarna Flipper 
670 och 640 DC har samma linjer som 
flaggskeppet, smart inredning med många 
sittplatser, ungefär lika bra sovplatser och 
liknande köregenskaper. Särskilt Flipper 
670 DC kommer mycket nära. Inredningen 
är nästan lika rymJig, även om det kortare 
skrovet går något stötigare. 

Kanske är det därför som Flipper nu er
bjuder 760 DC till reapris med minsta mo
torn på 200 hästar. För 599 000 kronor är 
Flippers största daycruiser rena fyndet. -t 
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En båt lär den som har ont tid och
hellre gör en snablJ räd ut i skär

gården en solig dag än övernattar 
därute i väntan på llättre väder.




