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Flipper 640 DC B Yamarin 65 DCF

3daycruiser
i jämförande test

Nya stjärnskottet Flipper 640 DC mot amerikanska Bayliner 
702 och storsäljaren Yamarin 65 DC. Vi ställer tre båtar med 
jämna prislappar mot varandra och utser daycruisermästaren 
i sexmetersklassen.

TEXT MIKAEL MAHLBERG FOTO MIKAEL MAHLBERG OCH KARI WILLLÉN

Jämn kamp trots 
olika yttre

SÄRTRYCK UR
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För tio år sedan kostade en Yamarin 

nästan dubbelt så mycket som en Bayli-

ner. I det här testet skiljer det cirka 10 000 

kronor mellan båtarna. Anledningen är 

att Bayliner har höjt kvaliteten flera snäpp 

och i takt med det även priset. Testets 

Bayliner 702 härstammar från Brunswicks 

nedlagda finmärke Maxum och bygget är 

hästlängder bättre än de billigaste ameri-

kanska märkena.

I Norden har Yamarin länge regerat 

daycruiserfältet. Skroven har sjöegenska-

per utöver det vanliga och är alltid någon 

knop snabbare än konkurrenterna. För 

oss båtjournalister finns det sällan något 

att klaga på. Yamarins framgång hos kon-

sumenterna har fått de andra tillverkarna 

att kopiera designen med följd att både 

AMTs och Finnmasters båtar ser ungefär 

likadana ut.

Likriktningen har lämnat fältet öppet för 

Flipper som förra året förnyade sin flotta 

med tio nya modeller. Nye konstruktören 

Espen Thorups genidrag i 640 DC var att 

skippa pentryt och byta ut den tradiga, tra-

ditionella U-soffan i aktern mot en smar-

tare L-soffa. Flipper 640 DC har därmed 

fler sittplatser och dessutom en bekvämare 

inredning än konkurrenterna.

Frågan är vilken av de tre som är den 

bästa daycruisern: utmanaren Flipper 640 

DC, mästaren Yamarin 65 DC eller populä-

ra Bayliner 702?

Låt oss kliva ombord!

ATT KÖRA
Alla tre båtarna är starka kandidater, men 

vinnaren är solklar.

När jag vrider om tändningsnyckeln till 

Baylinerns V6:a på 220 hästkrafter ligger 

Mälaren platt. Men längre ut plöjer ångbå-

ten M/S Enköping upp vattnet. Jag fäller 

gasreglaget och hoppar genom svallet. Det 

går mjukt, men framförallt tyst och stumt 

med en skön tyngd som kommer av inom-

bordarens 393 kg. Bayliner känns större än 

de lättare finska båtarna.

Baylinern är helt fri från hyss, den läg-

ger sig ned kontrollerat i girarna och har 

ett bra grepp. Ett roligt och problemfritt 

skrov. I marschfart på 23–24 knop går 

Bayliner 702 tyst eftersom motorn är väl- 

isolerad. 

Toppfarten stannar på 39 knop. Det är 

sex respektive elva knop långsammare än 

Flipper och Yamarin med 200- respektive 

225-hästars utombordare. Låg toppfart och

hög förbrukning är priset som Bayliner får

betala för den tunga inombordaren. V6:an 

på 220 hästar är minsta motorn. Bästa 

valet är en 5,0-liters V8 för några tusen 

kronor extra som ger 42 knop på topp.

Förarplatsen är mycket bekväm och den 

enda i testet som har ställbar ratt. Den 

pösiga stolen ger gott svankstöd och jag 

har ett fotstöd att ta spjärn mot när båten 

lyfter i vågorna efter M/S Enköping. Det 

som irriterar är att instrumentpanelen 

inte har någon bra plats för navigator. Jag 

tycker ändå att Bayliners förarplats är bäst 

av de tre.

En frisk bris river upp vågorna till skum 

den höstdag som jag kör Flipper 640 DC 

i Tanumstrand på Västkusten. Utanför de 

skyddande öarna går vågorna så höga att 

fotobåten ibland försvinner i dalarna. 

Men Flipper klarar det utan problem, 

vi flyger från vågtopp till vågtopp, brakar 

ibland ned mellan men utan att det känns 

otrevligt. Skrovet går stadigt och känns 

starkt. Ännu viktigare är att rutramar, 

luckor, stöttor och andra detaljer står pall 

och håller tyst. Flipper 640 DC är en bra 

hopkommen båt.

Flipper har ett bärigt akterskepp och 

planingströskeln märks knappt när jag 

drar på från noll till toppfart 45 knop. 

Flipper har den största solbädden 
tack vare att soffans ryggkuddar kan 
plockas bort. Det enda som stör är att 
bädden inte är helt jämn. Ska du sova 
här behövs liggunderlag.

Yamarins solbädd är också bra. Ligg-
ytan är jämnare än hos Flipper, men 
bädden är smalare.

FLIPPER

YAMARIN

FLIPPER
BLICKAR I GÄST- 
HAMNEN?
Båten är snygg!

NYTÄNKANDE? 
Inredningen visar 
framtiden.

SOVA I SITTBRUNNEN?
Om du är max 1,80

PENTRY?
Enlågigt gaskök är tillval.

JA

JA

JA

NEJ

YAMARIN
BRA SKROV?
Som vanligt.

NYTÄNKANDE? 
Snarare klassisk.

PRISVÄRD?
bättre pris i år.

PENTRY?
Enlågigt gaskök är tillval.

JA

NEJ

JA

NEJ

BAYLINER
AMERIKANSK?
Har blivit mer europeisk.

FAMILJEBÅT? 
Utmärkt förstabåt.

BRA KAPELL?
Stort men ryms i fack.

PENTRY?

NJA

JA

JA

NEJ

Amerikanska daycruisers 
brukar ha en [solbädd] 
ovanpå motorn, men Bay- 
liner har i stället valt att 
trycka in ett stort stuv-
fack i aktern. 



Båten klarar sig med 150 hästar, men 200 

är det klart roligaste valet. Jag håller full 

gas på de krabba småvågorna och skrovet 

saknar helt tendens till att wobbla.

Flipper har testets pampigaste förar-

plats. Den maffiga, silvergråa instru-

mentpanelen skulle passa lika bra i en 

40-fotare och min bak trivs i den skålade,

välstoppade och kantiga förarstolen som

mest påminner om en tron. Några detaljer

imponerar: trimplanet regleras med en

joystick i stället för de mystiska knappar-

na. Här finns en mugghållare och plats för

elvatumsnavigator.

Tyvärr är sikten dålig. Den 

låga, vinklade rutramen ham-

nar mitt i ögonhöjd. Testexem-

plaret saknar vindrutetorkare, 

men om dessa sveper lika 

dåligt som på storebror Flipper 

670 DC är det knappt lönt att 

köpa till. Med kapellet uppe 

får föraren sticka ut huvudet 

för att se något.

Föraren på Yamarin 65 DC får stå ut 

med en tråkigare förarmiljö än den i 

Flipper, men har å andra sidan perfekt 

sikt, bäst körställning och en skön list att 

lägga gasarmen på. Det här är en båt där 

den armen används mycket. Yamarin 65 

DC är roligast att köra och med Yamahas 

225-hästare – max motorstyrka – toppar

den otroliga 50 knop.

Båten tål farten men kräver en förare 

med koll. 150 hästar räcker gott för de 

flesta och ger cirka 42 knop på topp. 

Bränsleförbrukningen med Yamaha F150 

ligger då på cirka 0,8 liter per sjömil i 25 

knop vilket är snålast i testet.

Ronden går till Yamarin 65 DC som 

vinner en poängseger över Flipper 640 DC. 

Bayliners inombordsmotor ger trevlig gång 

men också en lägre toppfart och högre för-

brukning, därför slutar amerikanen trea.

SITTBRUNNEN
Sittbrunnen i Bayliner är snäppet trängre 

än de övriga, eftersom inombordaren stjäl 

utrymme. Det är inget som stör, för L-sof-

fan är bekväm och rymmer fem personer. 

Här finns också testets bästa matbord som 

är fyrkantigt, stadigt och stort nog för fem 

tallrikar och glas. I stället för pentry finns 

en så kallad wetbar med vattenkran på 

styrbordssidan.

Tyvärr saknar 702 solbädd. Ameri-

kanska daycruisers brukar ha en ovanpå 

motorn, men Bayliner har i stället valt att 

trycka in ett stort stuvfack i aktern. Den 

som vill sola får lägga sig i soffan. Att 

denna inte går att bädda ned till solbädd 

är sittbrunnens enda större miss.

Däremot är Bayliner den bästa badbå-

ten. Badbryggan är på jänkarvis enorm 

och när du hoppar i sjön slipper du träng-

as med utombordaren. Wakeboard och 

vattenskidor ryms i stuvfacket. Badbryg-

gan är också idealisk att gå ombord på när 

du på amerikanskt vis vill lägga till med 

aktern mot bryggan.

Den amerikanska stilen med vit vinyl 

överallt, hårt stoppad soffa och mattor på 

golvet ger en ombonad båt. När du spillt 

tillräckligt många drinkar i mattan knäp-

per du bort den och tvättar den, svårare 

än så är det inte.

Yamarins sittbrunn är möblerad med en 

U-soffa i aktern och två stolar för förare

och navigatör. Ungefär så har alla nordiska

DC-båtar sett ut i tio års tid. Anledningen

är att det funkar. U-soffan har skönt rygg-

stöd och rymmer sex personer. Med ett

enkelt handgrepp drar man sedan fram en

kudde ur stuvfacket och bäddar upp till en

solbädd. Yamarin är testets bredaste båt

och därför blir bädden cirka 185 centime-

ter – perfekt för en solstund och dugligt

för en övernattning. Kojlängden hade kun-

nat vara ännu bättre om det gått att ta bort

ryggstöden på soffan.

Yamarin har också testets bästa stuvut-

rymmen i soffan. Luckorna är smarta och 

kan fällas upp utan att dynorna behöver 

knäppas bort. Guldstjärna!

Yamarin har alltså en närmast perfekt 

sittbrunn. Men också lite tråkig. Stilen 

med tunna, marinblå dynor med guldkant, 

teakdäck och en hel del vit plast är ålder-

domlig.

Flipper 640 DC känns betydligt moder-

nare. Den enorma L-soffan sväljer åtta 

personer och gör att förare och passagera-

re får närmare till varandra. På babords-

sidan är schäslongen så lång att jag kan 

ligga nästan raklång. Tre personer ligger 

raklånga i solbädden. Den håller nästan 

två meter eftersom soffans ryggstöd kan 

tas bort. 

Stuvutrymmena är tillräckliga och fak-

tiskt mycket bättre än i storebror 670 DC 

som vi hade under ett långtidstest säsong-

en 2012. Man kan trycka in grejer under 

soffan, liksom i ett enormt fack under 

durken. Det enda som stör är den klumpi-

FLIPPER

BAYLINER

YAMARIN

Flipper har den maffigaste förarplatsen! Kolla in 
den snygga instrumentpanelen. Ergonomin är 
bra och stolen är bekväm. Tyvärr är sikten dålig 
genom den låga och hårt vinklade rutan.

Bayliner hade fått full pott om förarplatsen haft 
plats för en inbyggd navigator. Men ställbar ratt, 
bra sikt och bra stol gör förarplatsen utmärkt.

Här sitter du också bra. Niotumsnavigator, stöd 
för gasarmen och god sikt. Full pott!

Frågan är vilken som är  
den bästa daycruisern:  
utmanaren Flipper 640 DC, 
mästaren Yamarin 65 DC  
eller populära Bayliner 702?
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ga installationen av batteri och pump som 

tar onödig plats i aktersoffan. 

Bakom vindrutan på babordssidan finns 

en diskho och här kan man också placera 

en liten kokplatta, som är extrautrustning. 

Få lär laga mat, men diskhon är bra att 

stoppa saker i.

Flipper är den mest sociala båten och 

rymmer flest människor. 

Flipper 640 DC vinner ronden.

ATT SOVA
De få gånger per år som ruffen används 

till något annat än förvaring kan räknas 

på ena handens fingrar. Synd, för minnet 

av att somna till vågornas kluck i en varm 

ruff kan ge guldkant åt en hel sommar.

Alla de här båtarna har kojer som duger 

för två normallånga, men i Bayliner stöter 

mina tår i skottet. Bädden är för kort för er 

längre än 190 centimeter. Ruffen är annars 

mysig och ombonad eftersom alla skott på 

USA-vis är klädda med matta. Hur den står 

sig efter några år under fuktiga täckställ-

ningar är välkänt. Unken lukt garanteras. 

Högtalare i ruffen ger bonuspoäng.

Under däck på Yamarin sover två vuxna 

och ett barn utmärkt, ruffen håller cirka 190 

centimeters längd. En ensam lampa lyser 

upp kabinen och en rolig finess är att man 

även kan få rött ljus för att behålla mörker-

seendet. Kortare personer kan i nödfall sova 

i den uppbäddade soffan i aktern.

Flippers ruff är den rymligaste och lyxi- 

gaste. Sotade ventiler i skrovsidorna och 

taket gör den ljus och luftig. Två lampor 

ger läsljus på kvällen. Även två meter 

långa kan sova här, liksom i solbädden i 

aktern. 

Seger för Flipper igen.

EKONOMI OCH KVALITET 
Yamarin har till år 2013 sänkt priserna, 

samtidigt som både Flipper och Bayliner 

höjt sina. Resultatet är att alla båtarna 

kostar ungefär lika mycket – billigast är 

faktiskt Flipper 640 DC.

Kvalitetsronden står jämn mellan de 
finska båtarna. Flipper har högst upplevda 
kvalitet med tjocka kuddar och modernare 
design. Yamarin är något dyrare men har 
påkostade detaljer som gasdämpare på alla 
luckor och snyggt dragen el.

Vinnare: Jämnt mellan Flipper och Ya-
marin.

                             DOMSLUTET
Bayliner 702 har ett bra skrov, bekväm 

inredning och en kvalitet som ligger långt 

över de billigaste jänkarbåtarna. Men pri-

set är något för högt för att den ska kunna 

tävla på lika villkor med finska Flipper 

640 DC och Yamarin 65 DC. Särskilt som 

inombordaren blir väl törstig om du vill 

kunna åka över 40 knop.

Kampen står jämn mellan titanerna 

Flipper och Yamarin. Båtköparen uppskat-

tar Yamarins utmärkta och snabba skrov, 

närmast felfria inredning och numera 

ganska överkomliga pris. Det är tydligt att 

Yamarin känner hotet från Flipper och 

därför sänkt priset. Det här är en drömbåt 

för många och i testprotokollet finns inte 

ett enda större fel att slå ned på. Det vore 

lätt att kora Yamarin 65 DC till vinnare.

Jag väljer ändå Flipper 640 DC. Den 

smarta och rymliga inredningen med 

många sittplatser gör båten till ett suveränt 

vardagsrum på sjön. Flipper 640 DC andas 

2010-tal på ett sätt som ingen konkurrent.

Vinnare: Flipper 640 DC! 

Efterföljaren heter Flipper 650 DC 

Flipper vinner ronden på långa kojer, dubbla  läs- 
lampor och ventiler både i skrovsidan och taket.  

Bayliner trollar med färger och heltäckningsmat-
tor för att få en ombonad ruff. Tyvärr är kojerna 
något korta.

Yamarin har bra kojlängd, ventiler och belysning. 
Det är vad du kan begära av en sexmetersbåt.

FLIPPER

BAYLINER

YAMARIN

FLIPPER BAYLINER

YAMARIN Flippers inredning plockar poäng på den 
enorma soffan. Navigatörens ryggstöd 
kan fällas framåt som på bilden för att 
skapa en enda, lång soffa.

Bayliner har en något mindre sittbrunn 
eftersom utombordsmotorn tar upp plats.
Yamarin är möblerad med en U-soffa och 
två stolar, precis som de flesta båtar i klas-
sen. Med bordet uppfällt sitter sju–åtta 
runt bordet.



 VI BÅTÄGARE 3/2013  19

LÄNGD 6,25 meter
BREDD 2,46 meter
VIKT 1 050 kilo
BRÄNSLE 145 liter
VATTEN 48 liter
MOTOR 115–200 hk
FART 45 knop

Testkörningen

LAST 1 personer
MOTOR Mercury 200 
Verado FART 45 knop

Värt att notera

+ Nytänkande inredning
+ Rymlig
+ Bra skrov

Kontakt

www.flippermarin.se

LÄNGD 6,25 meter (6,83  
meter med badplattform) 
BREDD 2,51 meter 
VIKT 1 580 kilo med motor 
BRÄNSLE 208 liter
VATTEN 38 liter
MOTOR 220–300 hästar 
FART 38 knop med 4.3 l, 220 hk 

Testkörningen 
LAST 1 person
MOTOR Mercruiser 4.3 l 220 hästar 
FART 38 knop

Värt att notera

+ Bra skrov
+ Bra förarplats
– Kapell ej standardutrustning
– Ej solbädd

LÄNGD 6,3 meter 
BREDD 2,5 meter
VIKT 1 170 kilo 
BRÄNSLE 140 liter 
VATTEN 45 liter (tillval) 
MOTOR 115–225 hk 
FART 50 knop med  
225 hk

Testkörningen LAST 
1 person
MOTOR Yamaha F225 
FART 50 knop

Värt att notera

+ Sjöegenskaperna
+ Inredningen
– Något daterad design

FAKTA FAKTA FAKTAFLIPPER 640 DC BAYLINER 702 YAMARIN 65 DC

Flipper 

640 DC

Den smarta och rymliga inredningen med 
många sittplatser gör båten till ett suveränt 
vardagsrum på sjön. Flipper 640 DC andas 
2010-tal på ett sätt som ingen konkurrent.
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