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 Äntligen. Tio år efter lan-

seringen av Aquador 21 

WA är inbordarversio-

nen här. Med utombor-

dare är detta en underbart rolig båt 

att köra. På värstingen hänger det 

en Verado 250. Då toppar den en bit 

över 50 knop. 

Med inombordare är det en un-

derbart behaglig båt att åka.

Motoralternativen är från MerCru-

iser. 4,3-liters fyra på 220 kusar eller 

femliters V8 på 220, via Volvo Penta 

5,0 på 270 hästkrafter, upp till tre die-

selalternativ. Minst är Cummins QSD 

2,0 på 170 hästar och störst VP D3-

220. Priserna ligger i samma ordning.

Vår testbåt var försedd med en V8

från MerCruiser på fem liter och 260 

hästar på Bravo 3-drev, vilket innebär 

DuoProp.

AQUADOR 21 WAe, som model-

len heter med snurra är livlig och 

kräver sin skeppare. Med inombor-

dare är efternamnet 21 WAs, och är 

en helt annan båt att köra. Skrovet är 

bland klassens bästa oavsett motor-

alternativ. Gången är stadig och trygg, 

längden till trots. Faktum är att hela 

båten upplevs som betydligt större 

än sina 21 fot. Detta är ju en walk-

around, så naturligtvis är bredden 

på sittbrunnen begränsad av detta. 

Men den är å andra sidan maximalt 

disponerad och mycket välplanerad. 

Att båten nu fått inombordare betyder 

inte att man har stulit något utrymme. 

Däremot har stuvutrymmet under 

aktersoffan nu blivit motorrum. Å 

andra sidan har man nu fått en hel 

badplattform.

Med de 270 kusarna nådde vi en 

toppfart på knappa 41 knop med 

två passagerare. Gångläget är högt 

och mycket torrt. Inte ens fartvinden 

lyckas leta sig ner bakom den väl 

tilltagna vindrutan och långt bak 

dragna sidorutor. Motorn är välisole-

rad och av stomljud från skrovet hörs 

inte mycket. Om vi håller oss kvar vid 

motorn och dess installation finner vi 

båtens största nackdel. Genom att låta 

aktersoffans ryggstöd gå över motorn, 

tvingas man till två öppningar in till 

motorrummet. En via aktersoffan och 

en via en huv från badplatt formen. 

En mekanikers mardröm, och vill 

man utföra service själv krävs ett 

tålamod utöver det vanliga.

AQUADOR 21 WAsTEST

Med inombordare i sin 21-fotare har Aquador 
fått in en fullträff. En 6-meters walkaround 
med familjetouch blir inte mycket bättre än så 
här. Text Anders Jelving Foto Anders Jelving & Paul Bogatir
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Anders Jelving

EN FULLTRÄFF
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AQUADOR 21 WAs

FAKTA
Längd 6,40 meter 
Bredd 2,49 meter
Vikt 1 690 kilo
Motor bensin 220–270 hk 
Motor diesel 170–220 hk 

KONTAKT
www.flippermarin.se

Propellrar: 24". Ekonomisk fart är mellan 2 500 och 4 000 varv/minut, 15,6–31,8 knop, 
1,42–1,45 l/M (liter per sjömil). Körfakta och grafik: Staffan Westerling, Marina Uppdrag

Merc 5,0/Bravo 3 Fart i knop Bränsle l/M
FART OCH BRÄNSLEFÖRBRUKNING

Det fi nns fl er anledningar att 

snegla snett på ryggstödet. Det utgör 

även ett oöverstigligt hinder ut till 

badplattformen för den med dåliga 

knän. Men väl där är den föredömlig 

med sittplats, två rejäla tampstuvar 

och en räddningsstege i toppklass.

INREDNINGEN I ÖVRIGT känns 

gedigen. Stolar och stoppning får 

toppbetyg. Förar- och passagerarstol 

är vridbara och bildar en sittgrupp 

med aktersoffan. Under däck sover 

tre bra. Det är den gängse V-kojen 

med iläggskil. Takhöjden tillåter inte 

hopprep men upplevs inte heller som 

en ryggknäckare. I ruffen fi nner vi 

Aquadors välkända högglanslack-

erade träytor fördelade på tre mindre 

skåp. I övrigt råder det teak ombord.

Bakom ratten trivs man. Stolen är 

bekväm och stadig, instrumentering-

en är välplacerad och i centrum fi nns 

plats för fast navigator. Ett fotstöd 

vore kanske på sin plats. Ytan bakom 

rutan är mörkt grå och tar effektivt 

bort refl exer. En symbolisk puss på 

kinden för de kraftiga vindrutetor-

karna som är dubbla på båda sidor.  

Plåtning sker alltid utan kapell. 

Jag kan i ärlighetens namn säga 

det var enda anledningen till att jag 

faktiskt stålsatte mig och fi ck bort 

eländet. Kapellösningen i sin helhet 

är en katastrof. Sidostyckena går 

inte att ta bort, vilket gör att de två 

delarna, efter att kapellet delats på 

mitten, inte går att få ner i de två 

kondomer som sedan är tänkta att 

fästas mot targabågen. Jag skruvade 

helt enkelt bort bågarna och lade 

byltet på bryggan.

Är du spekulant på nya Aquador 

21 WAs, se över prislistan. Den 

börjar på 540 000 kronor för en 

standard båt med bensinfyra och 

slutar på 892 000 spänn med stora 

dieseln och komfortpaketet. ■

AQUADOR 21 WAs TEST

SNABBKOLLEN

Snygg?
JA      NJA     NEJ

En estetisk 
fullträff! 

Bobar?
JA      NJA     NEJ

Ett par nätter 
funkar.

Prisvärd?
JA      NJA     NEJ

Blir dyr med 
diesel. 

 VÄLDISPONERAD SITTBRUNN. Gångborden 
stjäl mycket bredd, men utan tjafs på sidorna blir 
 durkytan riktigt bra ändå.

 LJUST OCH LUFTIGT. Rätt tänk när man ska inreda en 
21-fotare. V-kojen bäddas ner till en dubbelbädd.

 EN MEKANIKERS VÄRSTA 
 MARDRÖM. Det är trångt om sa-
ligheten. Motorns främre halva når 
man sedan genom aktersoffan.
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ACCELERATION
Knop Sek

 0–20 6,2
 0–30 9,6
 20–30 3,4


