
18 VI BÅTÄGARE 
9/2015

SuperteSt DaycruisersteSt i 

NordeNs  
bästa  
daycruiser

Efter 200 sjömil i sol, stiltje och sjögång 
har vi utsett marknadens bästa daycruiser 
på sju meter. Finnmaster T7, Flipper 760 
DC, AMT 230 DC, Yamarin 68 DC och 
Askeladden 75 Cruiser går en hård  
match i finska skärgården.

TexT Mikael Mahlberg FoTo Martin ridne



Att byta till Flipper 760 DC känns som att gå från en 
bil med manuell växellåda till en automat. Likt övriga 
Flipperbåtar är detta en lättkörd båt. Norrmannen Espen 
Thorup har designat en körmaskin där det räcker med 
att hålla ett finger på ratten så länge vattnet är platt. 47 
knop är lika odramatiskt som 17. Planingströskel saknas 
helt. Den 300 hästar starka Mercury Verado-motorn är 
tystast i testet. Det enda som kan skrämma passagerarna 
är att skrovet lutar en hel del i snäva girar. Men det är 
ofarligt, även om vattenytan nästan slickar rutramen. 
Fenomenet beror på att slagen, övergången mellan skrov 
och botten, är smala. 

Vi börjar så smått tro att Flipper ska gå segrande ur 
ronden om sjöegenskaperna. Men så börjar det blåsa 
upp utanför Porkkala udde.

Skrovet brakar tyst och mjukt genom de gröna våg-
bergen. Men nu visar sig de smala slagens nackdel: de 
förmår inte kasta undan motsjön, som landar på fotograf 
Martin i aktersoffan. Den låga vindrutan, som ger ett 
tufft utseende, skyddar dåligt mot vinden. Med en åtta 
sekundmeters bris in från babordssidan måste jag också 
jobba med trimplanen för att få båten att gå rakt. Från 
att ha varit lättkörd, är Flipper nu den mest jobbiga 
båten att köra aktivt.

 u Att glida runt i en av världens vackraste skärgårdar med fem grymma båtar är ett trevligt jobb! 

 u Bakom den höga rutan i AMT 230 DC sitter man skyddad från fartvinden.
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Yamarin 
68 dc
Här sitter du bäst. Hög, skyddande ruta, tajt förarställ-
ning och bra fotstöd. Trots åldern håller Yamarin måttet. 
Föraren sitter i en dubbelsoffa och måste kliva förbi 
passageraren, vilket kan vara en nackdel.

flipper 
760 dc
Flipper startade designtrenden med snygga, låga 
daycruisers och vindrutan är lite för låg för att ge ett 
bra skydd i blåst. I övrigt bra förarplats där reglage, stol 
och ratt känns gedigna. 

bäst

trots hög  
ålder håller  
Yamarin måttet.
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Norska Askeladden har satsat på en djup V-botten 
i sin nya daycruiser. Med 21 graders V i aktern, 
24 vid förarplatsen och 60 i stäven, är skrovet 
snäppet vassare än konkurrenterna i testet – något 
som märks ute på den grova sjön. Askeladden är 
skönast att köra i vågor, men det beror också på 
att vindrutan ger ett bättre skydd än Flippers och 
Finnmasters rutor.

Redan här har alltså Askeladden fått till en 
bra båt. Inredningen är också rymlig och smart. 
Norrmännen har plankat den inredningslösning 
Flipper lanserade för tre år sedan, rakt av och med 
gott resultat. Stor soffa längs babordssidan, en 
dubbelsoffa framme vid vindrutan. Solbädden är 
enkel att bädda upp och rymmer två. 

Det är lätt att ta sig runt på båten, fördäcket 
är praktiskt halkskyddat och man tar sig snabbt 
till akterdäck via en gång förbi aktersoffan. 
Stuvutrymmena är bäst i test. I det enorma facket 
under durken ryms undertecknad gott och väl.

I ruffen har Askeladden satsat på rum och ljus. 
Ventiler i både rufftak och skrovsidor lyser upp 
på dagen. Under dynorna hittar vi en spoltoalett 
samt (unikt bland testbåtarna) ett handfat att tvätta 
händerna i. Ett pliktskyldigt pentry, helt onödigt, 
göms i en låda vid navigatörsplatsen i sittbrunnen – 
ett vattentätt handskfack hade varit bättre. 

Sammanfattning: Askeladden C75 Cruiser må vid 
bryggan se något mindre lyxig ut än Finnmaster och 
Flipper, men ute på havet växer båten.  

AskelAdden c75 cruiser

 u Askeladden har som enda tillverkare 
förstått värdet av ett halkfritt fördäck. Bravo!
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Finnmaster T7 är raka motsatsen mot Flipper. Med 
sin stora ruff och sittbrunn är den höga, breda och lyxigt 
inredda T7 långt från sportig på lugna vatten. Med gasen 
i botten tar det ett tag att komma över planingströskeln. 
Toppfarten stannar på hyggliga 44 knop. I lägre farter 
kring 22-25 knop går T7:an något baktungt. 

Men vad gör det? När det blåser upp går T7:an som 
en dröm, mjukt, torrt och utan att falla av mot sidvin-
den. Vi bröstar oss igenom meterhöga vågor i 20 knop 
utan problem. Varken skrov eller inredning gnisslar. 
Tyvärr missar Finnmaster en viktig punkt. Den sportigt 
låga rutan ger noll vindskydd. Det blir plågsamt att köra 
länge utan mössa och glasögon.

Trött efter en hel dag i fartvinden tar jag över rodret 
på Askeladden C75. 

Det visar sig vara rätt båt att avsluta med. I Askelad-
dens hemstad Bergen regnade det 85 dagar – på raken. 
Troligen är det därför som båtbyggarna försett C75 DC 
med en hög ruta som faktiskt skyddar mot blåst och 
regn. Med en 24 grader djup V-botten är C75 också 
byggd för det stormiga havet på norska västkusten. 
När vi siktar bryggan i Dalsbruk, 100 sjömil öster om 
Helsing fors, är ronden klar: Askeladden C75 är trevligast 
att köra. Speciellt när det blåser.

YAmArin 
68 br
Yamarin visar här sin ålder. Fast kökskonsol var 
standard 2008, men inkräktar på sittplatserna. 
Dessutom är solbädden krånglig att bädda ut 
och rymmer bara en person. 

Flipper 
760 dc
Utmärkt sittbrunn. En lång, lång soffa sväljer 
mycket folk. Dessutom sitter man bekvämt i 
Flipper. Fendrarna har ett ställ och slipper ligga 
på durken. Enda missen är det lilla bordet.

 u Askeladdens solbädd räcker 
knappt för två, men bäddas 
snabbt upp.

 u Bästa stuvutrymmet! Redaktören går 
in med råge – liksom vattenskidor och 
matkassar.



Yamarin 
68 dc
Ajdå, Yamarin. Duger att sova i men knappast inbjudan-
de. Att ta sig in via den smala ruffluckan är meckigt. 
Väl inne är det trångt, mörkt lågt i tak. Sittbänken för 
avklädning är en god idé, men faller på takhöjden.

Flipper 
760 dc
Flipper startade trenden med ljusa ruffar, och här trivs 
man. Ruffen är inte särskilt stor men mysigt upplyst 
under dagen såväl som på natten. Finns plats för toalett 
under V-kojen.

FinnmaSter 
t7
Klar vinnare. Finnmasters ruff är störst, ljusast och 
mysigast. Testpatrullen slank gärna in här även under 
gång. Sittbänk för avklädning vid ruffnedgången är 
praktiskt. Toaletten har skynke för visst privatliv.

bäSt
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detaljer

amt 
230 DC
AMT har en ho i sittbrunnen, men den ligger här mellan 
soffan och förarstolen – inte framme vid navigatörs
stolen. Smart, för navigatören har hellre ett handskfack 
framför sig än en diskho.  

Finnmaster 
T7
Finnmasters lyckade ruff med toa och sittbänk. Toalett i 
båt är oftast ett nödvändigt ont, men här har Finnmas
ter löst det bra. Gardinen ger privatliv och toan är skiljd 
från bädden. 

askeladden 
C75 Cruiser
Halkskydd kan tyckas vara en banal sak. Men utan 
knottror på fördäck kan man lätt ramla i sjön, något 
Askeladden tänkt på. Speciellt på AMT, Finnmaster och 
Flipper är det halare.

Yamarin 
68 DC
Med gasdämpare på varenda stuvlucka slipper du kapa 
fingrarna när du ska leta fram solskyddsfaktorn till 
ungarna eller den där förbannade kikaren. Yamarin är 
bäst på detta, övriga fuskar mer eller mindre.

Flipper 
760 DC
Fendrarna har ett eget ställ ombord på Flipper och 
Askeladden. Smart, för då slipper du be folk stiga upp 
från sofforna för att komma åt fendrarna.
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sig ända fram mot vindrutan och blir också navigatörs-
soffa. Samtidigt blir det plats över för en enkel utgång 
mot akterdäck och ett praktiskt fenderställ. I Flipper sitter 
upp till tolv personer, alltså fler än vad CE-skylten tillåter, 
riktigt bekvämt. Det är lätt att komma ut på badbryggan 
för att bada. Solsängen är lättbäddad och vill man så kan 
en person ligga raklång i L-soffan. En nyttig detalj är det 
stora stuvfacket i durken som sväljer hela mig. Båtens 
enda svaga punkt dyker upp när magen kurrar: bordet 
är pytte litet och mer för drinkar än mat. Matlagningen är 
lågt prioriterad: Ett litet, utfällbart pentry dyker upp ur 
handskfacket. En finess som troligen de flesta väljer bort.

Askeladden är återigen mycket lik Flipper. Och inget 
ont i det. Sittbrunnen har samma smarta layout, många 
sittplatser, fenderställ och ett enormt stuvfack i durken. 
En skamlös marknadsförare hade kunnat kalla det mid-
kabin. Här ryms bland annat det stora matbordet, som 
enkelt monteras. Full pott hittills. Askeladden har också 
kopierat köket-i-handskfacket-lösningen men inte särskilt 
väl. Om navigatören greppar handtaget framför sig för 
att ta spjärn i sjöarna, ramlar pentryt ut i knät.

Vilken båt har bäst sittbrunn? Möblemanget här 
ska funka lika bra i 40 knop som när du ankrat i en solig 
vassvik och dukar upp till lunch.

Våra fem testbåtar har alla stora sittbrunnar som rym-
mer en familj och några gäster. Men utvecklingen har 
gått snabbt de senaste tre åren.

Yamarin, åtta år och äldst i gänget, har en rejäl U- 
soffa i aktern. Vid middagen och under gång är det här 
en trevlig sittbrunn där passagerarna, inte minst små 
barn, sitter djupt och skyddat vid testets största bord. 

Tyvärr har Yamarin placerat en skrymmande köksö 
mitt i båten. Den stjäl sittplatser och personligen tycker 
jag att det är en helt onödig finess i en dagtursbåt. Nio 
av tio som kryssar för Wallasköket i tillbehörslistan an-
vänder det aldrig, enligt handlarna. Lägg hellre pengarna 
på skärgårdskrogen – eller en grill.

Yamarins andra miss är solsängen. Den är bökig att 
fälla upp, sträcker sig bara över halva sittbrunnen och 
räcker knappt till två personer.

AMT:s inredningsdesigner har tittat på Yamarin, men 
lyckats bättre. Man kan få ett kök om man vill – men i 
grundutförande är AMT möblerad med en enda maffig 
U-soffa i aktern. Passagerarna sitter vända mot varan-
dra, och i den djupa sittbrunnen släpper jag gärna ut en
tvååring. Nackdelen med soffan är att man måste kliva
över den för att komma ut på akterdäck.

När vi stiger över i Flipper 760 DC går vi från 00-talet 
till 10-talet. Sittbrunnen känns gigantisk. Flipper har satsat 
på en längsgående L-soffa på babordssidan. Den sträcker 

flipper startade en 
daycruiser-revolution 2012

Flipper startade en daycruiser-revolution år 2012. 
Då rullade den nya Flipperflottan ut, designad av 
norrmannen Espen Thorup. Hans vision var att 
skapa breda båtar, lätta att ta sig runt på, med 
rymliga sittbrunnar och mindre ruffar. Orsaken var 
att Espen vågat ta fasta på att folk faktiskt sällan 
sover ombord. Med stora fönster skulle ändå 
sovutrymmena bli inbjudande.

Flipper 760 DC följer designfilosofin till punkt 
och pricka. En inbjudande sittbrunn, störst i testet, 
rymmer gott och väl tio personer. Sofforna är 
kantiga, stilen är modern och båten känns lyxig. 
Solbädden är hyggligt stor, rymmer två. Enda missen 
är att bordet är väl pluttigt för en middag.

Det är lätt att ta sig från för till akter i Flipper, 

genom aktersoffan löper en gång ut mot 
badbryggan.

Ruffen är liten men ljus och mysig. Den 
går utmärkt att sova i, men fungerar oftast 
som stuvutrymme. Stuv finns också under 
sittbrunnsdurken. En smart detalj är att Flippers kapell 
stöds av en gasfjäder och därför enkelt fälls upp.

Sjöegenskaperna är trevliga. Båten är lättkörd, 
planar utan tröskel och går mjukt. Flippers vindruta 
är låg och ger dåligt vindskydd, även om den är 
snäppet bättre än Finnmasters ruta. På upprört 
hav går Flipper mjukt men tar en del sjö över sig, 
samtidigt som båten gärna lutar i sidvinden.

Sammanfattning: en lättkörd, modern, rymlig day-
cruiser – som lider av designsjukan dåligt vindskydd.

flipper 760 DC

 u Flipper har ett smart fender
ställ så att plastkorvarna slipper 
skräpa på durken.

 u Flipper liksom Askeladden 
har ett pentry istället för handsk
fack. Ett tillval och frågan är hur 
ofta det används.

 u Fäll ryggstödet och sträck ut dig. Enklare kan det 
inte bli att göra en solbädd. Flipper var först med den 
här lösningen.
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Tillverkare 
Modell

FinnmasTer  
t7

askeladden  
c75 cruiser

Flipper 
760 dc

amT
230 dc

yamarin  
68 dc

längd 7,00 7,60 7,58 6,90 6,77

bredd 2,59 2,55 2,54 2,60 2,54

vikT 1550 kg 1650 kg 1700 kg 1350 kg 1300 kg

moTorsTyrka TesTbåTen 250hk 300 hk 300 hk 250 hk 250 hk

bränsleTank 192 liter 230 liter 250 liter 220 liter 191 liter

lasT 10 personer 7 personer 7 personer 8 personer 8 personer

TesTbåTarna

konTakT yaMaha-Motor.eu askeladden.no flipperMarin.se suzukiMarin.se yaMaha-Motor.eu

bränsleFörbrukning 35 knop 1,7 l/nM 1,6  l/nM 1,5  l/nM 1,2 l/nM 1,3  l/nM

bränsleFörbrukning 30 knop 1,5  l/nM 1,4  l/nM) 1,4  l/nM 1,1  l/nM 1,1  l/nM

bränsleFörbrukning 25 knop 1,4  l/nM 1,4  l/nM 1,4  l/nM 1,0  l/nM 1,0  l/nM

sjöegenskaper     

vindskydd     

möblering siTTbrunn     

ruFF     

kvaliTeTskänsla     

sTuvuTrymmen     

ToaleTT     

kapell     

ToTalbeTyg 32 31 29 27 26
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