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Generös som en 30-fotare
Marknadens mest eftertraktade hardtopbåt. Aquador 
26 HT har en generös planlösning med väl tilltagna 
ytor, där många kan umgås och trivas. Öppet ak-
terparti och stora rutpartier ger skönt ljusflöde och 
härlig utsikt. Hardtopen gör den idealisk för skandi-
naviskt 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!

En riktig glidare!
Aquador 26 HT väcker starka känslor. Med sin kapac-
itet både i tuff sjö och som njutbar glidare på spegel-
blankt vatten, skapar den lust och glädje. Aquador 
26 HT har alltid handlat om en helhetsupplevelse. En 
högprestandabåt med en modern Volvo Penta diesel-
motor levererar i varje körsituation då den lyckas 
kombinera att vara en sportig båt med att fungera 
utmärkt som en lugn familjebåt.

Byggd kring dina behov!
På Aquador är vi övertygade om att världens mest 
avancerade teknologi också kan användas för att 
skapa en tidlös känsla av komfort. Vi brukar använda 
begreppet – ingenjörsvetenskap med människan i 
centrum. Inget illustrerar detta bättre än det sätt på 
vilket Aquador 26 HT välkomnar dig. Från den här-
liga 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 lyx-
iga atmosfär. Här finns också ett bord som man kan 
samlas kring en regnig eftermiddag ute i skärgården. 
Med hjälp av den fiffiga trappan förut kommer du och 
barnen lätt upp på fördäck.

Powered by Volvo Penta
Världens ledande båtbyggare använder den devisen 
med stolthet. Därför att den betyder något extra. 
Volvo Penta har ett mål att förse dig som båtsägare 
med den allra bästa motorn och drivsystemet. Plus 
en service som gör att du kan njuta av ditt båtliv utan 
bekymmer. Detta har vi ett helt sekels erfarenhet av. 
Introduktionen av den nya rena, tysta och kraftfulla 
D6 motorn överträffar numera stränga internationella 
emissionsregler. Bland årets nyheter märks nya och 
spännande produkter för enklare, säkrare och rolig-
are båtliv. Vi har förnyat betydelsen av “båtglädje”. Så 
gör dig redo för ditt livs bästa tur! 
 
Tillförlitlighet är ingen slump
Till sjöss är du beroende av dina kunskaper som 
skeppare och tillförlitligheten hos din utrustning. Det 
är därför man på Volvo Penta alltid arbetat i linje med 
våra kärnvärden säkerhet och kvalitet. Som ett värld-
sledande företag med 100 års erfarenhet av marin-
motorer vet man vad som krävs för att göra tillförl-
itliga marina drivsystem. 

Utveckling, tillverkning och service från Volvo Penta 
I dagens rasande utvecklingstempo blir skalfördelar 
allt viktigare. Volvo Penta är idag världens största 
leverantör av dieselmotorer till fritidsbåtar. För att ga-
rantera kvalitet och tillförlitlighet utvecklar, tillverkar 
och erbjuder man service på allt från motorer till 
transmissioner, reglage och propellrar.

Elektroniska reglage 
Hög effekt och massivt vridmoment ger enastående 
prestanda. Elektroniska reglage levererar perfekt 
kontroll och mjuk manövrering. EVC bidrar med hög 
tillförlitlighet och all information föraren behöver. Det 
låga motorljudet, de minimala vibrationerna och låga 
emissionerna höjer komforten ombord. Och den låga 
bränsleförbrukningen ger lång räckvidd. Allt detta får 

du som standard om du väljer Volvo Penta D6. Den 
nya lågfartsfunktionen sänker farten på tomgång med 
ungefär 50 %. Perfekt vid tilläggningar i hamnar.

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 mo-
torer inte bara uppfyller emissionskraven, utan också 
överträffar dem. Med Volvo Penta kombineras de 
goda miljöegenskaperna med prestanda och ombor-
dkomfort. Då behöver du inte kompromissa!

Minimala utsläpp av rök och lukt, tyst effektiv och 
gång. Detta är viktiga egenskaper som är helt 
avgörande för allas trivsel ombord, oavsett var du 
befinner dig på båten.

Klimatpåverkan: Koldioxidutsläpp!
En viktig del av Flipper Marins miljöarbete är att 
minska koldioxidutsläpp som är relaterade till våra 
produkter och därmed begränsa vår klimatpåverkan. 
Vi strävar i första hand efter att minska utsläpp or-
sakade av användandet av våra båtar.

Svenska Naturskyddsföreningen! 
Som stolt sponsor av Svenska Naturskyddsförenin-
gen är vi med och värnar om vår känsliga och viktiga 
miljö. För varje båt som säljs av oss avsätts en summa 
som går till vår sponsring av Svenska Naturskydds-
föreningens verksamhet för ett renare hav. 

Flipper Marin ger dig trygghet på sjön!
Vi vill att du ska få så lite besvär som möjligt om du 
mot förmodan skulle få problem med din båt. Till var-
je ny båt ingår därför ett ettårigt avtal Sjöassistans. 

Flipper Marins samarbetsavtal med Sjöassistans gäller 
dygnet runt, året om. Du får ett svåröverträffat skydd 
som löser de flesta problem som möjligen kan upp-
stå, till exempel motorproblem eller ett strömlöst bat-
teri. Sjöassistans gäller till och med om du råkar få 
bränslestopp eller gått på grund. Om nödvändigt får du 
båten bogserad till närmaste service verkstad. Om båten 
behöver vara kvar på verkstaden en längre tid finns olika 
alternativ för att du ska kunna fortsätta resan. 

Självrisken reduceras med max 1 500 kronor vid 
sjöskada (gäller samtliga försäkringsbolag) 
Sjöassistansavtalet gäller helt utan självrisk. När din 
båt fyllt ett år kan du förlänga avtalet med ett år i taget 
för 620 kronor. Vi på Flipper Marin kan berätta mer i 
detalj om vilket skydd Sjöassistans ger. Vid behov av 
hjälp ringer du till Sjöassistans servicecentral, telefon 
(dygnet runt): 020-98 90 00  

Bra andrahandsvärde
Ett bevis på uppskattningen av våra produkter är alla 
återkommande kunder. Vår främsta tillgång är vårt var-
umärke, som vi vårdar på bästa sätt och som result-
erat i marknadens högsta andrahandsvärde. Det är en 
båt, som ni som ägare kan vara riktigt stolta över.


