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Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående besked. 

Läckraste daycruisern! 
Interiören i nya Aquador 27 DC återspeglar 
båtens kraft och dess elegans. Var blicken än 
fastnar ser du en blandning av vackra 
naturmaterial som vaxad teak och smakfull, 
tålig ljusbeige klädsel, i kombination med en 
utsökt detaljfinish. Allt detta förstärks av 
genomtänkta smarta och eleganta lösningar. 
Här blir man imponerad av ljus och fräsch 
skandinavisk design, vare sig man vill eller 
inte! 
 

 
  
Inga kompromisser! 
Livet är fullt av kompromisser. Aquador 27 DC 
handlar om att lämna dessa bakom sig. Redan 
på avstånd kan du ana att de som utvecklat 
den här båten har en kompromisslös syn på 
hur en båt av det här slaget ska vara. Det blir 
uppenbart genom den maffiga bredden, 
eleganta linjeföringen och den självmedvetna 
utstrålningen. Perfektion är, och har alltid 
varit, den främsta motivationen när Aquador 
bygger båtar. Fabriken använder teknik och 
erfarenhet för att förnya och förfina, för att 
skjuta möjligheternas gräns framför sig när det 
handlar om sofistikerad och samtidigt 
funktionell lyx. 
 

 
  

Smart planlösning! 
Aquador 27 DC har genomgående en angenäm 
planlösning med väl tilltagna ytor så att 
familjen och alla vänner kan trivas ombord. 
Den suveräna aktersoffan, som också kan 
användas som dubbelkoj eller härlig solbädd 
varma sommardagar, blir båtens medelpunkt. 
Här sitter man bekvämt sex personer runt 
bordet och väntar på det som tillagas i det 
inventiösa pentryt mittemot. Keramisk häll, 
stort kylskåp, bra avställningsytor är 
självklarheter i denna smått förföriska miljö! 
Genom dörren i akterspegeln kommer man 
lätt ut på den enorma badplattformen. Bakom 
praktiska luckor kan man stuva undan fendrar, 
grill eller den uppblåsbara gummibåten. Här 
sitter man och solar, deltar i barnens badlekar, 
eller så sitter man bara med fötterna och 
plaskar i vattnet, så nöjd att man valt rätt båt! 
 

 
 
Förpiken har blivit mycket större! 
Här finns det bekväm sovplats för fyra i två 
dubbelkojer. Ett rymligt påkostat duschrum 
med wc, kompletterar känslan av rymlig och 
exklusiv ”cruiser”. En stor däckslucka har 
ersatt den gamla instegsluckan med 
tillhörande brunn på fördäck. Det bidrar till att 
förpiken har fått mycket mer volym, samt en 
helt ny skåpsektion föröver. ”Ägarhytten” 
längst fram kan från bekväm dubbelsäng, 
omvandlas till en stor U-soffa med bord där 
barnen kan sitta och spela kort eller se en film, 
ostörda från föräldrarna eller vice versa. 
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Ny kompakt V8 med massor av prestanda! 
Mercurys nya kraftfulla V8 på 350 hästar är 
både befriad från vibrationer och tystlåten. 
Det unika med denna motor är att 
förbrukningen är marginellt högre jämfört 
med en modern dieselmotor. Mercurys nya 
6.2 DTS är exceptionell bränsleeffektiv och ger 
en enorm kraft från lite bränsle och dessutom 
har den dubbla stålpropellrar för bättre grepp 
i sjön där du accelererar upp till planing på 
bara ett par sekunder. Allt detta bidrar till att 
hon klyver tuff sjö mjukt och lämpar sig för 
hög fart över stora vatten. Båten går både 
tryggt och bestämt vilket gör det kul att 
utmana fjärdarna! 
 

 
 
Trygg och säker investering! 
Som ägare till en Aquador tillhör du en 
exklusiv grupp båtförare som sätter extra stort 
värde på körglädje och kvalitet. Den välkända 
tillförlitligheten har gjort Aquador till ett 
ledande varumärke i Norden och du får ett av 
marknadens mest omfattande 
säkerhets/utrustningspaket vid leverans från 
Flipper Marin. 
 
 

 
  

 
 
 

 
 
 
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 
 
 

 
 
 


