FALCON BR 5 - Det bästa av två världar
Nya finska Falcon har på kort tid blivit en stark spelare i aluminiumsegmentet.
Här testar vi varvets minsta modell som visar sig ha flera ess i rockärmen.

I testbåten sitter Mercury
80-hästare och båten kan
bära allt från 60 till 80
hästkrafter. Båten är
godkänd för sex personer
och innerlinen är gjuten i vit
gelcoat. Durken (golvet) är
lite grövre halkmönstrat i
vit nyans och har självläns.

Ryggstödet på aktersoffan
kan enkelt tas bort om du
behöver utrymmet för
fiske, lösningen finns
genomgående på samtliga
Falconmodeller.
Tack vare de relativt raka
formerna på konsoler och
den raka vinkeln på
vindrutan är utrymmet
förvånansvärt bra. Du har
bra stöd för benen,
justerbara stolar.

Framför passagerarstolen i
pulpeten finns en stor
öppningsbar lucka med ett
stort stuvfack. Utrymmet
har ett 12V uttag, där
möjlighet ges att använda
en kylbox. Mellan
styrpulpeterna finns en
tvådelad härdad glasdörr
som gör det lätt att
passera.

Aktersoffan består av tre
sittplatser som är låsbart.

Båten har ett akterkapell
där fem personer rymmer
inunder. Med samtliga
dynor akteröver blir det
ombonat, och sportstolarna
ger en bra ergonomisk
sittposition.

Framför pulpeten finns det
en mindre öppen yta med
2–3 sittplatser, och
framförallt finns det ett
rejält steg upp till
fördäcket, vilket man lätt
kommer upp tack vare
höga grabbräcken.

Snål med Mercury F80
Med Mercury 80-hästare
på akterspegeln låter inte
direkt imponerande, men vi
blev positivt överraskade.

Motorn är så stark och tar
båten snabbt upp i plan.
Med en person ombord
läser vi nästan 35 knop på
hastighetsmätaren och en
förbrukning på 0,79 liter
per nautisk mil.

Mercury F80 är idealisk för
denna båt om man är fler
än två ombord.

Sammanfattningsvis håller
Falcon måttet. Mer än så
faktiskt.
– den har nämligen ett
antal detaljer som lyfter
den från mängden.

I de mest konkurrenttäta
klasserna är det ofta små
detaljer som avgör vilken båt
som är bäst. Sen kommer ju
mycket av beslutsprocessen
inför ett köp ner till priset,
men i testen ovan fokuserar
vi på vilka delar som får
Falcon BR5 att stå ut.

Ligger på en marschfart
mellan 23 och 27 knop, så
ligger Falcon BR 5 bekvämt i
havet. Vid 4500 RPM är
förbrukningen endast 0,74
l/Nm, där visar vår GPS 27,4 knop.
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