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PROVAR

Flipper 880 ST provkörd:

Semesterbåt för hela familjen
Fräck och annorlunda eller för djärvt designad? Flipper 880 ST väcker olika känslor, 
men det är en riktigt kul båt att köra. Text: Lars-Åke Redéen Foto: Flipper

BELLA BOATS SAMARBETE 
med den norske båtde-
signern Espen Thorup 

har varit framgångsrikt. Nu fort-
sätter Thorup att förändra även 
Bellas systerbåtar från Flipper 
och Aquador.

Flipper 800 ST visades för 
första gången 2013. Linjerna är 
modernt svepande och båten är 
laddad med �nesser. Dessutom 
har den de sociala utrymmen 
som så många säger att de läng-
tar efter. Frågan är om Flippers 
nya stil är att gå för långt eller om 
det här är början på något helt 
nytt.

Båtliv har kört Flipper 800 ST 

med två stycken 150 hk utombor-
dare. Det är den bestyckningen 
som båten är tänkt för och dub-
belmontage bör man välja. De 
två relativt små maskinerna ger 
bra vridmoment och ett stabilt 
grepp i vattnet. Dessutom går de 
ekonomiskt, enligt tillverkaren, 
och båten är kul att köra. Nack-
delen, jämfört med en motor, är 
högre servicekostnader.

Vi var förvånade över fartre-
surserna. Beroende på motorval 
är toppfarten max 47 knop, där 
2x150 hk står för ungefär 38 knop. 
Gångläget är bra när båten kom-
mer upp i planing, men under 
planing sticker nosen iväg uppåt. 

Vår enda anmärkning gäller ljud-
volymen som är hög vid 4 000 
rpm. Allra bäst fartresurser har 
båten med 2x250 hk.

Den som i stället väljer en 
singelmonterad utombordare 
får ett lite lägre inköpspris, men 
blir troligen inte lika nöjd. Båtens 
tyngdpunkt förskjuts uppåt med 
en stor motor och det är kort sagt 
inte lika lyckat.

FÖR ATT TA allt kritiskt med en 
gång så var överbyggnaden på 
den båt vi körde inte helt stabil i 
sidled. Det berodde dock på att 
den var den först byggda båten 
och detta har förbättrats med för-

stärkningar till de båtar som nu 
säljs till kund.

880 ST ser väldigt modern ut 
och den svarar upp mot det på 
många sätt. Båten är kul att köra 
och dessutom lätt att hantera. 
Den har stora utrymmen och gott 
om plats, faktiskt mer än man 
kan tro.

Materialvalen och färgerna 
är eleganta. Båten har lite av den 
känsla som �nns hos betydligt 
större och dyrare båtar från Prin-
cess och andra stora varv.

Under däck �nns en stor kabin 
med dubbelkoj i fören, stor toa 
med vattentoalett med tank och 
ett utrymme med plats för stuv 

Tack vare takluckan 
kan båten öppnas 
upp ordentligt 
och fungera som 
en hard top.
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Längd: 8,52 m
Bredd: 3,15 m
Vikt: 3 000 kg utan motor
Kabiner: 2 st
Kojer: 4 st
Personer: 10 st
Motoralt.: 1x300 hk upp till 2x250 hk
Bränsletank: 380 liter
Toppfart: 35-47 knop
CE-klass:  C
Pris: 1  250 000 kr 
 m 350 hk Verado
Info: www.� ippermarin.se

Fakta Flipper 880 ST

med mera. Även i aktern � nns 
en stor kabin, men den är av 
det mer okonventionella slaget. 
Kabinen är placerad under det 
stora soldäcket. Den fungerar bra 
som sovplats. Totalt har båten 
sovplatser för sex personer.

BÅTENS STORA TILLGÅNG är den 
stora sittbrunnen med en stor, 
öppningsbar skjutlucka i tyg 
framtagen i samarbete med den 
norska tillverkaren Ertec AS. En 
solig dag och med taket öppet 
kommer en sådan här båt helt 
till sin rätt. Det är enkelt att hitta 
en favoritplats för den som vill 
slappa i solen och det � nns gott 
om plats för att äta middag med 
familj och vänner.

Pentryt, som är placerat på 
styrbordssidan, är inte så stort i 
sig, men med en utfällbar skiva 
fungerar det riktigt bra.

Flipper 880 ST är designad för 
att fungera för en familj på 4–5 
personer. Upp till åtta personer 

ska kunna sitta runt matbordet.
Förarplatsen är bra och 

modern även om den inte är 
revolutionerande på något sätt. 
Föraren sitter dock bra och har 
bra tillgång till både reglage och 
navigationsutrustning. Enda 
nackdelen är de kraftiga förliga 
balkarna till taket, som skymmer 
en del vinklar. ✪

Under solplatsen 
i aktern � nns en 

kabin med två 
sovplatser.

Den förliga kabinen har två stora sovplatser.

Flipper 800 ST 
är en modernt 
designad famil-
jebåt som passar 
särskilt bra när 
det är vackert 
väder. Dubbla 
utombordare 
är det bästa 
motorvalet.

Marinarmatur AB,
tel. 031-22 10 50, 

info@marinarmatur.se
www.marinarmatur.se

Att Marinarmatur levererar pumpouter, dvs. 
toatömningsanläggningar för  båtar, som håller 
länge, det vet dom flesta. Men hur gammal är 

den äldsta som fortfarande är i drift?
 

Hjälp oss i sökandet och få chansen att vinna 
en värdecheck på 5000 kr i hittelön. Det enda 

du behöver göra är att skicka in bild och 
inköpsår på er anläggning till oss på Marin- 

armatur så har ni chansen att vinna.

Vet du inte om pumpen kommer ifrån oss?
Det gör inget. Skicka in bild och datum ändå, för 
med flest levererade pumpar i Norra Europa så 

är chansen stor att den kommer från oss.
 

Anmälan sker till: info@marinarmatur.se 
senast 31 maj 2014.

Att Marinarmatur levererar pumpouter, dvs. 
toatömningsanläggningar för  båtar, som håller 


