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Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående besked. 

Generös som en 30-fotare! 
Marknadens mest eftertraktade hardtopbåt. 
Aquador 27 HT har en generös planlösning 
med väl tilltagna ytor, där många kan umgås 
och trivas. Öppet i aktern och stora rutpartier 
ger skönt ljusflöde och härlig utsikt. 
Hardtopen gör den idealisk för skandinaviskt 
väder och möjliggör en längre säsong. Den 
suveräna aktersoffan sitter många skyddade i. 
Den görs enkelt om till en dubbelkoj eller 
härlig solbädd. Runt det stora matbordet sitter 
man sex personer och kanske avnjuter den 
goda maten som tillagats i det spatiösa 
pentryt där inget saknas. Keramisk häll, stort 
kylskåp praktiska avställningsytor är standard! 
 

 
 
Ny layout! 
Den populära 26 HT har fått en genomgående 
”facelift”, och heter nu AQUADOR 27 HT, med 
ljus vaxad teakinredning som är tåligare mot 
såväl fukt som slitage i den tuffa marina 
miljön. Den tidigare marinblåa klädseln har 
ersatts av elegant ljus beige klädsel som ihop 
med den ljusa teaken bidrar till ”chic” 
skandinavisk look. Aquador 27 HT har ett plant 
fördäck i stället för den nedgångslucka som 
fanns på föregångaren. Detta bidrar till en 
betydligt rymligare volym nere i fören, där 
”ägarhytten” ligger föröver, som kan 
omvandlas till en lounge med tillhörande bord 
där man kan samlas en regnig eftermiddag ute 
i skärgården, eller bara softa på kvällen. 
 
Byggd kring dina behov! 
Från den härliga sittbrunnen förbi den 
tvåsitsiga förarsoffan, tar du dig ner till en 
ombonad salong under fördäck. Här finns det 
bekväm sovplats för fyra i två dubbelkojer. Det 

rymliga duschutrymmet överraskar med sin 
lite lyxiga atmosfär. Sist men inte minst är 
Aquador 27 HT uppdaterad med litet 
kantigare ventiler i skrovsidan och LED-
belysning över allt i stället för traditionella 
glödlampor. 
 

 
 
Familjebåt med prestanda! 
Aquador 27 HT skapar habegär. Med sin 
kapacitet både i tuff sjö och som njutbar 
glidare på spegelblankt vatten, skapar den lust 
och glädje. 27 HT handlar om en 
helhetsupplevelse. En båt med höga 
prestanda tack vare den nya Mercury V6, TDI 
3.0, en dieselmotor som levererar i varje 
körsituation, och kombinerar sportig körglädje 
med lugn cruising på ett sofistikerat sätt. 
 

 
 
En modern V6 dieselmotor från Mercury! 
Mercurys nya V6 dieselmotor på 260 hk har 
prestanda utöver det vanliga och tillsammans 
med det moderna skrovet och dess breda 
volym akteröver, smyger båten upp ur vattnet 
vid minsta gaspådrag, båtens stegbotten gör 
att planingströskeln uteblir och 
bränsleförbrukningen hålls nere. Mercury 
lanserar ett helt nytt drivsystem, ”Bravo 3X”, 
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med dubbla propellrar som ger överlägsen 
effektivitet och underlättar när du ska 
manövrera i trånga hamnar och ta dig fram 
där båttätheten är stor. 

Lättviktare med elrelage! 
Nya Mercury TDI 3.0, V6 har både ”elreglage” 
och ”Smartcraftteknologi” som bidrar med 
hög tillförlitlighet och all information föraren 
behöver. Elektroniska reglage levererar 
perfekt kontroll och mjuk manövrering.

Motorn finns hos Porsche och Volkswagen och 
är välkänd för sin exceptionella 
sammansättning, låga ljudnivå, låga 
bränslekonsumtion och industriledande när 
det gäller kraft i förhållande till vikten. 

Det kraftfulla vridmomentet vid låga varvtal 
garanterar utmärkt acceleration för snabb 
planing. Eftersom motorn har en variabel 
turbo och är 250 kg lättare än t.ex. Volvo 
Penta D4 är accelerationen helt suverän upp 
till planing även när båten är fullastad. 27 HT 
planar redan vid 15 knop och har en toppfart 
på cirka 32-33 knop. 

Flipper Marin ger dig rent och skönt båtliv! 
Omsorg om miljön är ett av våra kärnvärden. 
Därför kompromissar vi aldrig. Vi använder 
genomgående den mest avancerade tekniken 
så att alla våra motorer inte bara uppfyller 
emissionskraven, utan också överträffar dem. 
Med Mercury kombineras de goda 
miljöegenskaperna med prestanda och 
ombordkomfort. Då behöver du inte 
kompromissa! 

Marknadens bästa andrahandsvärde! 
Ett bevis på uppskattningen av våra produkter 
är alla återkommande kunder. Vår främsta 
tillgång är vårt varumärke, som vi vårdar på 
bästa sätt och som resulterat i marknadens 
högsta andrahandsvärde. Aquador är en båt, 
som ägaren kan vara riktigt stolta över. 

Se hela Aquador serien hos Flipper Marin! 
Välkommen till vår fräscha utställningshall, där 
det finns mycket att titta på, mycket att se fram 
emot. Det kanske är sant att man inte kan köpa 
lycka, men om man köper en Aquador från 
Flipper Marin har man nog kommit en bra bit 
på väg, vi förvandlar dina båtdrömmar till en 
drömbåt!  Hamnvägen 8, Täby/Stockholm,  
08-544 44 240, www.flippermarin.se




