
SOLBÅTAR FÖR 
GOD NATTSÖMN

18 05 2017

TEST duell grandezza 25 s mot aquador 24 dC



TEST
SUPER

SOLBÅTAR FÖR
GOD NATTSÖMN

Efter kraftigt ökade motorstölder börjar day
cruisers med inombordare bli populära igen.  
Vi kör uppgraderade Aquador 24 DC mot splitter 
nya Grandezza 25 DC. Två trygga badbåtar men 
med olika tänk. Vilken är bäst för familjen?
teXt MIKAel MAHlBeRG Foto MARTIN RIdNe
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Stölderna av utombordsmotorer i Stockholm 
ökade 41 procent det första kvartalet i år, 
 jämfört med samma tid förra året. Stölderna 
av inombordare ligger däremot nära noll.

De siffrorna har fått den annars så snurre-
fixerade båtbranschen att tänka om. Kunder som blivit av 
med både två och tre motorer tröttnar och börjar efterfråga 
inombordare på sina daycruisers.

För den som vill sova gott på natten finns egentligen 
bara två nya, nordiska daycruisers med inombordsmotor: 
Aquador 24 DC och Grandezza 25 S .

Under 36 hektiska timmar flänger jag och fotograf 
 Martin Ridne mellan Havstenssund och Stockholm för att 
testa båtarna mot varandra. Båda vänder sig till familjen 
som vill ha en övernattningsbar sol- och badbåt, men löser 
uppgiften på olika sätt.

Medan Aquador 24 DC är en upphottad variant av den 
drygt tio år gamla 23 DC, är Grandezza 25 S helt ny och 

 p Grandezzas förarplats är bekväm med höj- och sänkbar stol. Dock är 
rutan något låg.

 p Den ljusa ruffen är stiligt möblerad och påminner mer om modernt hotell-
rum än en båt. Sängen vinklas ut över den lilla soffan för längre koj.

 p Motorn ligger under ett elmanövrerat lock i aktern. Så länge elmotorn 
funkar är det lätt att komma åt för service.

 p Det fina skrovet ger skön 
och dessutom tyst gång i 
vågorna. Standardmotorn 
på 250 hästar räcker till 35 
knop, men den körglade kan 
uppgradera till V8 som räck-
er till en bit över 40 knop.

bygger på skrovet från den hyllade Finnmaster T7.
Men yngst är inte alltid bäst, visar vårt test.

Att åka i. 
Grandezza är klart snyggast, enligt en enig testpanel. 

Den låga båten med sportiga linjer och stora fönster i 
skrovsidorna ser modern ut, där den ligger vid bryggan 
hos GBM Marin i Havstenssund på västkusten. Det är lätt 
att kliva ombord i aktern via en smidig gång in till sitt-
brunnen. Väl här känns det nästan som att komma in i en 
amerikansk daycruiser. Sittbrunnen är bred och låg, nära 
vattnet. L-soffan är fast stoppad och bekväm. Istället för 
solbädd i aktersoffan ligger en dyna på jänkarvis ovanpå 
motorrummet. Soffans ryggstöd är fällbart så att jag kan 
välja att använda det som huvudstöd om jag lägger mig 
för att sola.

Upp till sju passagerare sitter bekvämt ombord. Fem i 
soffan och två i stolarna.

På durken ligger teak, men det går också att på ameri-
kanskt manér få en slags bastliknande matta som både är 
mjuk att gå på och sval när solen steker durken.

Jämfört med den låga och sportiga Grandezzan andas 
Aquadors runda linjer 00-tal. Båten är högre och ser klum-
pigare ut, men när vi väl kliver ombord öppnas en annan 
värld upp. Här tar Aquador klara poäng.

Aquador 24 DC är en familjebåt. Sittbrunnen är djup 
och stängd mot akterdäck. Även om det gör det svårare att 
ta sig ut på badbryggan, så är sittbrunnen ändå tryggare 
med små barn i båten. U-soffan i aktern är pösigt bekväm 
och sväljer sju personer. Det bästa är att den kan bäddas ut 
till en gigantisk solbädd som snabbt borde bli familjens fa-
voritplats ombord. Mysigare lekhörna är svår att tänka sig. 
Dessutom blir solbädden en utmärkt dubbelsäng på natten.

Aquador 24 DC vinner solklart ronden om sittbrunnen.

Att övernatta i. 
Under däck på Grandezza 25 S möts vi av en elegant 

inredning. De stora ventilerna, som blivit så vanliga på 
moderna daycruisers, reflekterar in det turkosa ljuset från 
fjorden utanför. Att ligga på dubbelbädden och titta ut 
över vattnet är hypnotiserande rofyllt. Om natten drar 
man för gardinerna och njuter av ett mjukt allmänljus från 
led-slingor i taket, eller läser i skenet från de två bra läslam-
porna – som för en gångs skull är rätt placerade bakom 
skallen på de som ligger ned. Du kan också ladda mobilen 
i ett usb-uttag. 
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 p Här åker man kungligt. L-soffan är bekväm och i babords aktre hörn finns två smarta 
mugghållare. 

 p Solbädden är för kort att sova raklång på, men du ligger ändå bekvämt här och läser en 
bok. Det är lätt att ta sig ut på akterdäck via gången.

GRANDEZZA 25 S
Grandezza är finska koncernen 
Finn-Marins lyxmärke. De gör också de 
utombordarförsedda Finnmaster-båtar-
na, bland annat modellen T7 som delar 
skrovform med Grandezza 25 S. Vi 
har tidigare kört T7 i Finska viken och 
den vann då ett jämförande test mot 
Yamarin, Flipper och Askeladden. Men 
Grandezza 25 S kan inte matcha T7:s 
sportighet och toppfart på 44 knop, 
trots att båtarna på pappret har samma 
motorstyrka – 250 hästkrafter. 

För att matcha den lättare utom-
bordaren behöver Grandezza gå upp 
till Mercruisers 6,2 liters V8 på 350 
hästkrafter.

Fördelen med inombordare är att 
det blir enkelt att bada från båten. 
På Grandezza är det extra enkelt, för 
durken och badbryggan är i nästan 
samma plan och förbinds via en gång 
runt motorn. Det är busenkelt för en 
wakeboardåkare att ta sig i och upp.

Medan Aquador är en båt att 

semestra i, är Grandezza mer av en 
dagtursbåt. 

Ruffen är visserligen mycket trevlig 
och funkar för två inte alltför långa 
personer. Men toaletten ligger i ruffen 
och får anses vara en nödlösning, 
liksom pentryts pliktskyldiga, enlågiga 
gasolkök.

Grandezza 25 S är en stilren, sjö-
säker och bekväm daycruiser i ordets 
sanna bemärkelse. Vill du ha en snygg 
glidarbåt är den rätt val.
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 p I den ljusa ruffen finns också en stege upp till fördäck. Det är säkert och enkelt att langa 
matkassar och småbarn genom den stora luckan.

 p Här lagar jag gärna en enklare måltid. Pentryt är litet men har ändå separat diskho och 
spis, dessutom finns ett ordentligt kylskåp.

AQUADOR 24 DC
Aquador 24 DC kom för hela 15 år 
sedan, hette då 23 DC och tog med sitt 
mörkblå skrov, körsbärsträ och många 
rostfria detaljer båtköparna med storm. 
Idag syns åldern på att sittbrunnen är 
stängd mot akterdäck, men också på 
att båten har skarndäck samt en lucka 
upp till fördäck istället för genomgång 
i rutramen som på de flesta andra 
moderna båtar.

Skarndäcken är dock praktiska. De 
inkräktar knappast särskilt mycket på 

sittbrunnen som upplevs som rymlig. 
Det är lätt att gå fram i fören. Den stora  
luckan i fördäck är också smidig, den 
här vägen langar jag helst matkassar 
och småbarn som kan hivas direkt från 
bryggan ned i ruffen. Tryggt!

I fören sitter också ett rejält peke 
och en badstege som gör det lätt att ta 
sig iland.

Bäst ombord är ändå den stora 
U-soffan som kan byggas om till sol-
bädd. Den, tillsammans med en rejäl

ruff med tre kojplatser, gör Aquador 
24 DC till en liten semesterbåt, med 
många utrymmen och prång där ung-
arna kan leka en weekend. Svårigheten 
att komma ut på akterdäck gör också 
båten säkrare med barn.

All trevlig inredning gör tyvärr att 
skrovet blir bulligt och mindre roligt i 
krabb sjö. Lösningen är som alltid att 
dra ned på farten och i drygt 20 knop 
är Aquador 24 DC en behaglig familje-
båt som nu fått ett helrätt pris.
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 p Rutan är hög men då föraren sitter på en ej justerbar stol hamnar huvudet 
ändå i vinddraget.

 p Att hårdtesta solsängen är ett rent nöje. Den funkar som dubbelkoj med 
kapellet uppe och gör Aquador till den trevligaste båten för barnfamiljen.

 p Med pösig U-soffa blir Aquador 24 DC ett mysigt vardagsrum på sjön. 
Bordet är litet och passar bäst vid fördrinken.

 p Aquador erbjuder 24 DC 
med ett enda motoralterna-
tiv, Mercruisers V6 på 250 
hästar. Bra, för det är helt 
rätt motor för båten som 
toppar 38 knop.

En kort soffa för avklädning finns bredvid sängen. 
Dubbelkojen är dock, även i utfällt läge, något kort för 

två längre personer. Fotograf-Martin är 190 centimeter lång 
och med mig bredvid blir det väl trångt i kojen.

Att sova ombord en natt eller två går ändå an. Spol-
toalett finns ombord, men i fotändan av V-kojen och av-
skiljdheten får du genom att dra för en gardin. Att bajsa i 
sovrummet är uppenbarligen en nödlösning.

I sittbrunnen finns också möjlighet att koka  morgonkaffe 
på det enlågiga, minimala pentryt. Men vem använder det 
egentligen? En betydligt vettigare finess är kylskåpet.

Det blir Aquador 24 DC som tar hem även den här 
ronden. 

Under däck är visserligen denna äldre modell mindre 
elegant och mörkare än Grandezza, men dock rymligare. 
V-kojen rymmer tre och även långa får plats. Tack vare
Aquadors höjd får också en tredje stickkoj plats, där barn
och vuxna på upp till 180 centimeter sover gott. På så vis
kan fyra personer övernatta ombord – eller fler om du bäd-
dar upp aktersoffan.

Toaletten ligger i ett separat utrymme och blir därför 
mer användbar än Grandezzas sovrumsdass. Att laga mat 
ombord på Aquador går också enklare. ”Köket”  hittas 
under passagerarens stol i sittbrunnen och är lyxigt för 
 båttypen med keramisk spis och stor diskho.

Aquador vinner ronden på knock-out.

Att köra. 
Här får Grandezza gå en rond mot ojämna odds. 

Det enda svenska exemplaret av Grandezza 25 S ligger i 
 Havstenssund, dit vi anländer en solig men blåsig aprildag. 
Här går vågorna betydligt högre än på Aquadors testvatten 
i Stockholm – men det ska visa sig att Grandezza trivs när 
det brallar på.

Efter att ha ställt in stolen efter min längd trycker jag 
fötterna mot fotstödet och styr ut på Västerhavet.

Skrovet kommer från systermärket Finnmaster och har 
tidigare fått bra kritik i våra tester. När jag flyger fram över 
den långa havssjön visar det sig att inombordsmotorn sna-
rast gjort skrovet bättre. Den extra tyngden gör att vi går 
genom vågorna med skön pondus. Grandezza har också 
lyckats bygga ett tyst skrov som varken knarrar eller brakar. 

Med Mercruisers nya V6:a på 4,5 liter och 250 hästar 
når vi 36 knop i medsjön. Jämfört med systerbåten Finn-
master T7 med utombordare är dock Grandezzan inte alls 
lika sportig. I girarna tappar propellern greppet och den 

blixtsnabba accelerationen saknas. Men på en familjebåt 
spelar det mindre roll – huvudsaken är att sjöegenskaperna 
är goda. Den som vill kan uppgradera till Mercruisers V8 
och maximalt 350 hästkrafter.

Inombordaren sitter under en elektriskt uppfällbar 
lucka och lär vara svår att stjäla. Luckan går smidigt upp 
med en knapptryckning, men frågan är hur man kommer 
åt motorn om strömmen går och du plötsligt måste felsöka.

Aquador 24 DC har en likadan Mercruiser-motor och 
toppar hela 38 knop utanför Flipper Marin i Täby. Stora 
Värtans vatten är nästan spegelblankt men av tidigare  tester 
vet jag att skrovet är betydligt plattare än Grandezzas. När 
en före detta militär patrullbåt plötsligt dyker upp bakom 
en holme kan jag återuppliva minnena. I 32 knop går vi 
igenom de meterhöga, vita svallen och landar – hårt. Stö-
tigheten är priset Aquador 24 DC får betala för sin rymliga 
inredning.

En grav miss är att förarstolen sitter på en kommod och 
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AQuAdOR  
24 dC
TEKNISK INFO

Längd 7,64 meter
Bredd 2,56 meter
Vikt 1750 kilo
Kojer 3 (plus 2 i solbädd)
Motor 250 hk
Max last 6 personer

TESTKÖRNINGEN

Last 2 personer
Motor Mercruiser V6, 
4,5 liter, 250 hk
Fart 38 knop

VÄRT ATT NOTERA

+ Solbädd och aktersoffa

+ Rymlig ruff

+ Skarndäck

– Ej reglerbar förarstol

KONTAKT

aquador.fi
flippermarin.se

FAKTA

# 05 2017TEST
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GRANdeZZA 
25 s
TEKNISK INFO

Längd 7,56 meter
Bredd 2,59 meter
Vikt 2200 kilo
Kojer 2
Motor: 240-350 hk
Max last 9 personer

TESTKÖRNINGEN

Last 2 personer
Motor Mercruiser V6, 
4,5 liter, 250 hk
Fart 36 knop

VÄRT ATT NOTERA

+ Grymt skrov

+ Snygg design

+ Bra förarplats

– Liten solbädd

KONTAKT

Grandezza.fi
GBM marin
gbm.se

FAKTA

är omöjlig att justera på höjden. Höjden funkar för mig 
som är 177 centimeter lång, men fotograf-Martins skalle 
hamnar däremot i snålblåsten ovanför rutan. Opraktiskt, 
speciellt med kapellet uppfällt.

Grandezza 25 S vinner alltså solklart ronden om kör-
egenskaperna.

Pris och finish. 
När det gäller byggkvalitet ligger Grandezza snäppet 

före sin konkurrent. Inpassningen av olika bitar är snygg 
och de flesta skruvskallarna är dolda. Att Aquador 24 DC 
är en äldre modell syns på att det är en hel del naken plast 
i ruffen och på vindrutetorkarmotorerna som ligger helt 
öppna istället för infällda i innerlinen som på Grandezza.

Men trots det något ålderdomliga intrycket har  Aquador 
24 DC aldrig varit ett bättre köp än nu. Under de tio år som 
modellen varit i produktion har varvet hunnit slipa bort 
missar och fullända designen. Dessutom är utvecklings-
kostnaderna avskrivna – vilket gjort att Aquador  kunnat 
sänka priset som nu ligger på 899 000 kronor. Då ingår i 
stort sett all utrustning som behövs: kapell, navigator, vär-
mare, extra dynor, kylskåp och dubbla batterier.

Grandezza 25 S kostar i grundutförande 883 000 kronor 
och blir därmed dyrare än Aquador när vi lagt på kostna-
den för navigator, kylskåp och toalett.

Vilken båt är då det bästa köpet? 
Grandezza 25 S har bäst skrov, en trevlig sittbrunn och 

 vackra linjer som säkert väcker avund i gästhamnen. För 
den som vill åka ut över dagen med polarna är det här ett 
klockrent val.

Men Aquador 24 DC tar, trots sitt lite ålderdomliga ut-
seende, ändå hem matchen. Den djupa sittbrunnen och 
fantastiska solsängen, rymliga ruffen och generösa stan-
dardutrustningen gör den till en bekväm daycruiser för 
barnfamiljen som gärna vill sova över någon natt. 

 p En smidig lucka i 
fördäcket och peke med 
stege för enkel landstigning 
är två av många finesser på 
Aquador 24 DC. 
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