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Flippers nya båtserie är så bra att den tvingar kon-

kurrenterna till allmän skärpning. Båtliv har provkört 

de första båtarna i den nya serien och är mer impo-

nerade än på många år.
Text & foto: Lars-Åke Redéen

När finska Flipper skulle 
förnya sina båtar valde 
de en helt ny designer. 

Norrmannen Espen Thorup fick 
uppdraget att rita ett antal 
moderna Flipperbåtar.

Båtliv har provkört de första 
båtarna i serien – 670 DC och 
760 DC – och vi är mycket 
imponerade. Ofta säger båttill-
verkare att de har tagit fram 
något helt nytt, men i det här 
fallet håller vi med till 100 pro-
cent.

De nya båtarna från Flipper, 

Fakta Flipper 670 DC Flipper 760 DC
Längd ö a: 6,66 m 7,58 m
Bredd: 2,48 m 2,54 m
Djupgående: 0,75 m 0,75 m
Vikt utan motor: 1 200 kg 1 700 kg
Kojer: 2+2 2+1
Bränsletank: 214 lit 256 lit
Vattentank: 48 lit 48 lit
Hålltank: 39 lit 39 lit
Pris: 608 000 kr * 727 000 kr **
Info: www.flippermarin.se
* Mercury 250 XL Verado

** Mercury 300 XL Verado

som ägs av Bella Boats, är så bra 
och moderna att de tvingar kon-
kurrerande båtmärken att skärpa 
sig och förnya sin flotta på lik-
nande sätt. Flipper har ännu fler 
nyheter på gång och med tanke 
på att Bella Boats har utlovat en 
uppfräschning även av Aquador 
så kan den närmaste tiden bli 
riktigt intressant. Kvalitetskäns-
lan är tydlig i de nya båtarna.

Bra i skärgården
Vi har kört de nya Flipper-
båtarna under flera dagar i 

Finland på de vackra insjöarna 
kring Kuopio. Sjöarna där är vid-
sträckta och påminner mycket 
om vår skärgård med många öar 
och vikar där det är lätt att lägga 
till för att koppla av några tim-
mar i solen.

Flipper 670 DC ger en riktigt 
kul körupplevelse och klarar sig 
med motorer från 115 hk. Vi 
valde dock en båt med en 250 
hk Verado utombordsmotor. Det 
är en väl avpassad kombination 
som ger en reaktionssnabb och 
lättkörd båt med en toppfart på 
över 48 knop.

I en marschfart på drygt 30 
knop känns 670 DC med 250 
hk som allra bäst och drar då 
cirka 42 lit/h, vilket är en bra om 
än inte direkt snål notering. Med 
135 hk går det att köra på drygt 

1,0 lit/h i 30 knop.
Båten reagerar snabbt och 

snällt på gaspådrag och klarar 
ordentliga girar utan att lägga sig 
på sidan. Den går oerhört fint, 
tyst och behagligt i sjön. Båten 
är lättrimmad både med trimpla-
nen och med motortrimmet.

Gott om plats
Förarplatsen är bekväm och väl 
utformad med en bra vindruta. 
Utan att skymma sikten ger 
rutan ett bra vindskydd och en 
snygg linje på båten. Fram i 
båten finns också plats för passa-
gerare som vill kunna sitta och 
följa med i båtens färdriktning.

Flippers nya båtar är väl 
anpassade för dagturer med 
familj och vänner, men de passar 
även för en familj som vill kunna 

kabinen är liten men funktionell, som här i 670 DC. i båda modellerna finns 
plats för vattentoalett i ruffen.

Flipper drar ifrån med helt ny stil
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Flipper 670 DC är lillasyster i den nya serien men en båt med många goda egenskaper.

övernatta en eller två nätter. 
Ombord finns rymliga kojer, 
pentry och vattentoalett.

Ombordstigningen sker 
antingen föröver via en stabil 
trappa ner i sittbrunnen eller via 
den väl tilltagna badplattformen. 
Det första man slås av ombord är 
den väldiga sittbrunnen med 
plats för minst sex personer. 
Konstruktören har tänkt till 
ordentligt med alla sociala 
utrymmen, som känns stora och 
inbjudande. Föröver finns en 
ruff med ett par sovplatser, som 
fungerar bra en natt eller två.

Över 50 knop
Storasyster Flipper 760 DC är en 
betydligt större båt. Vi körde den 
med både 300 hk och 350 hk 
Verado, varav den senare är väl-

digt snabb och ett fullständigt 
kraftpaket med fartresurser på 
drygt 50 knop.

350 hk ger fullt tryck hela 
fartregistret, men ett bättre och 
billigare val är 300 hk Verado på 
akterspegeln. Då har båten fort-
farande potential för 48,5 knop 
och kan hålla en hög marschfart. 
760 DC med 300 hk Verado går 
allra bäst runt 35 knop och sän-
ker man farten ytterligare ham-
nar förbrukningen på drygt 40 
lit/h, fullt jämförbart med 
Flipper 670 DC.

Körupplevelsen i 760 DC är 
som i en snabb sportbil. Till 
skillnad från många andra båtar 
med de här resurserna är 760 
DC lättkörd och kräver inte sär-
skilt mycket trim. 

Kvalitetskänslan är påtaglig 

och även den här modellen går 
tyst och mjukt i sjön.

Vattentoalett
760 DC är en stor och rejäl day-
cruiser anpassad efter dagens 
behov. Det är gott om plats i 
sittbrunnen och även ruffen är 
större än i 670 DC. I båda båtar-
nas ruffar finns plats för en vat-
tentoalett, vilket avsevärt höjer 
komforten ombord. I likhet med 
lillasyster finns det i 760 DC ett 
litet pentry i båten och möjlighet 
att installera kyl.

760 DC har samma fina 
insteg i båten med stabil trappa 
och ingång via badplattformen. 
Alla de positiva egenskaperna 
finns här också fast i en större 
förpackning.

I kabinen i 760 DC är det 

mer plats än man kan tro från 
utsidan. Både kabinen och sitt-
brunnen har dessutom fräscha 
färger och bra materialval även 
om till exempel bordet vid mat-
platsen bör ha högre kvalitet.

Våra anmärkningar gäller 
mest småsaker. Till exempel bör 
båtarna utrustas med fler 
12V-uttag för att ladda prylar 
och telefoner. De bör också ha 
fler avläggningsytor med antiglid. 
Annars stämmer det mesta in 
och Flipper har verkligen lyckats 
väl i sina ambitioner.

Sammanfattning: Flippers 
nya serie är moderna båtar med 
höga prestanda och modern 
design. Perfekt för dagens behov 
av båtar där båtägarna vill ta med 
sig familj och vänner ut på sjön 
för att umgås.

Förarplatsen är bra både i 670 DC och 760 DC (bilden) med en kartplotter pla-
cerad i mitten. Vi skulle dock vilja ha fler avställningsytor och fler 12V-uttag.

Sittbrunnen är väl tilltagen med plats för minst sex vuxna runt matbordet.  
på bilden syns tydligt insteget om styrbord via badbryggan.

Flipper drar ifrån med helt ny stil
 B å t l i V  p r o Va r

Flipper 760 DC är största modellen 
i Flippers nya serie med båtar.
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