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LJUS & SPORTIG AQUADOR
Efter några år med svajig design startar nu  
Aquador om med nytt formspråk. Och det ser  
ljust ut. Nya Aquador 35 AQ är en smart designad  
salongsbåt som sticker ut från mängden.
TEXT MIKAEL MAHLBERG FOTO MAX CARLGREN
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Och där bordet på akterdäck kan byggas samman med det 
i  salongen. Kräftskiva för tio personer vid långbord är alltså 
fullt möjligt i Aquador 35 AQ. 

Salongen badar i ljus från de största rutor jag sett på 
en 35-fotare. De sträcker sig från soffans ryggstöd upp till 
taket och gör det lika ljust inne i båten som ute på däck. 
Det är härligt och ger en utmärkt utsikt för de som sitter i 
 sofforna. Med en knapptryckning öppnar jag en stor del av 
taket och släpper in solen. Även akterdäckets tygtak öppnas 
och stängs med en elmotor.

Det betyder att Aquador 35 AQ under soliga dagar kan 
vara en snudd på helt öppen båt, men under ruskiga höst-
dagar fort bli en mysigt varm sommarstuga på sjön. Med 
takluckan stängd och ett extra kapell på akterdäck blir hela 
båten, inte bara salongen, en trevlig plats att vistas på.

Möblemanget i salongen är annars relativt standard för 
en semesterbåt: soffgrupp om babord, rejält pentry om styr-
bord samt förarplats framför. Det som sticker ut är  förarens 
dörr ut mot skarndäck, en praktisk finess vid tilläggning.

Under däck fortsätter Espen Thorups skickliga spel 
med centimetrar och stora fönster. Efter nedgångstrap-
pan hittar vi en toalett med dusch om styrbord. Bakom en 
skottvägg med dörr hittar vi den förliga kabinen. Den är 
liten och hade med en sämre planering kunnat verka klaus-
trofobisk. Nu gör två stora fönster i skrovsidorna det lilla 
utrymmet trivsamt även på dagen. Och tack vare att hela 
hytten är en enda säng kan även långbenta sträcka ut sig.

Även midkabinen imponerar och är en klar förbätt-

ring jämfört med varvets tidigare flaggskepp, 35 ST. Den 
 sträcker sig över hela skrovets bredd och trots låg takhöjd 
är det luftigt, tack vare de återigen stora fönstren i vardera 
hyttände. Vår 190 cm långe och 100 kilo tunge fotograf får 
plats utan att klaga på kojlängden (något han ofta gör).

 p Durken ligger på samma nivå genom hela båten, vilket gör det lätt att gå 
runt och ombord.

Väl uppe i toppfart 
balanserar vi på en 
knivsegg

 p Förliga hytten är liten men ljus och mysig tack vare de enorma fönstren. 
Kojen räcker även för de över medellängd.

 p Den stora takluckan är elmanövrerad och ger tillsammans med de stora 
rutorna ett ljust innandöme, långt ifrån de tidigare, murriga modellerna.

 t Peket i fören förenklar 
steget i land. En finess taget 
från segelbåtsvärlden.

Den höga vita båten som fyller sökaren i 
min systemkamera ser ut att ha tagit sig hit 
från Medelhavet. De kantiga formerna och 
enorma glaspartierna får tankarna att gå till 
en vågad, italiensk lyxkryssare – i miniformat.

Vi befinner oss utanför Flipper Marin i Täby för att 
 testa nya Aquador 35 AQ, den första modellen som fått 
varvets nya formspråk, signerat norrmannen Espen Tho-
rup. Han har en rejäl kostym att fylla ut. Aquador är det 
finska  märket som på 2000-talet klättrade förbi Nimbus, 
Forbina och alla andra nordiska tillverkarna av familjebåtar, 
just på grund av en omisskännlig stil. De första Aquador- 
modellerna som kom på sent 1990-tal fick marinblått skrov 
och en glanslackad inredning i körsbärsträ – något som 
snart blev symbolen för den yttersta familjebåtslyxen på 
sjön.

Men efter 20 år med samma look är Aquador i skriande 
behov av en modernisering. Försäljningen har dalat medan 
konkurrenter som Grandezza och Jeanneau har tagit mark-
nadsandelar. Samtidigt har Aquador försiktigt modernise-
rat sina gamla modeller och därmed gradvis tappat den 
 ålderdomliga men ändå tydliga design. 

Den nye designgeneralen Espen Thorup, som med 
gott resultat redan förnyat koncernsyskonen Bellas och 
 Flippers modellparker, verkar därför ha fått uppdraget att 
ge 2020-talets Aquador en stil som är lika omisskännlig 
som 1990-talets en gång var.

Efter tre timmar i Aquador 35 AQ får jag medge att han 
lyckats.

Vi börjar från aktern, där jag hoppar över från redak-
tionsbåten (en Nordkapp som Espen Thorup för övrigt 
också ritat) till den breda badbryggan.

Det är enkelt att kliva ombord och in i båten eftersom 
det är samma durknivå överallt – från badbrygga till salong.  
Det här är en salongsbåt med dörr mellan salong och ak-
terdäck, men övergången mellan ute och inne är  omärklig. 
U-soffan i salongen fortsätter sömlöst ut på akterdäck.

 q Joystickstyrning är tillval. 
Förarplatsen är  överskådlig, 
men sikten kass för per
soner över 185 cm.

 p Salongen flyter ihop med 
akterdäck på ett skönt sätt. 
Borden kan byggas ihop till 
ett enda långbord.
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För den som kört gamla Aquador 35 ST är Espen 
 Thorups nya flaggskepp en körmaskin av rang. Under mo-
torhuven som fälls upp elektriskt (frågan är hur den öppnas 
om batteriet dör?) vilar dubbla Mercury TDI 3.0 på 260 
hästar vardera. Jag tar plats framför ratten och lägger i full 
gas. Med 520 hästar i ryggen är vi uppe i plan på några sek-
under och toppar 36 knop.

Väl uppe i toppfart balanserar vi på en knivsegg. 
 Skrovet är typiskt Espen Thorup: sportigt, kul att köra, går 
mjukt i de få krabba vågorna på Stora Värtan. Men i sid-
vind behövs de automatiska trimplanen, annars lutar det.

Framför mig sitter två skärmar från Simrad som ersätter 
analoga instrument. Det ger en ren och överskådlig instru-
mentpanel.

Ändå har förarplatsen ett allvarligt problem. När foto-
graf-Martin sätter sig vid ratten visar det sig att han knappt 
ser framåt. Frontrutan är för låg och ögonen stirrar in i 
taklisten. Den som är längre än 185 centimeter får svårt 
att köra.

I övrigt slår Aquadors nya flaggskepp sin föregångare, 
hardtopbåten 35 ST, på alla punkter.  Gamlingen hade en 
rörig sittbrunn där passagerarna spriddes ut, i nyheten  sitter 
alla samlade. Där gamla 35 ST hade en mörk och plottrig 
ruff, är Espen Thorups båt både ljus och smart planerad. 
Ändå är prislappen – från 2,8 miljoner – nästan identisk 
för båda modellerna.

Aquador ser äntligen ut att vara på rätt kurs. 

 t Formspråket är modernt 
och egensinnigt – värdigt en 
Aquador för 2020talet.

JEANNEAu  
NC11
Jeanneus kabinbåt är skapad 
för att tävla med Aqua dor och 
Nimbus. NC11 har ett trevligt 
inre och liknande utrymmen 
som AQ35. Skrovet är mindre 
sportigt. Priset ligger från 
cirka 280 000 euro.

BENETEAu  
SWIFT TRAWLER 35
En långsammare men rymli
gare båt med flybridge.  
Bäst går den i deplacerande 
farter men du kan också köra 
hem i drygt 20 knop.  
Kostar från 3,1 miljoner 
kronor.

NIMBuS  
365 COUPÉ
Mästaren på salongsbåtar, 
skyndar numera långsamt. 
365 Coupé har halvplanande 
skrov och toppfart på dryga 
20 knop. Inredningen är i 
toppklass. Pris från 3,5 miljo
ner kronor med D4260.

TRE KONKURRENTER

AquADoR  
35 AQ
TEKNISK INFO

Längd 10,28 meter
Bredd 3,49 meter
Vikt 6 200 kilo
Bränsle 599 liter
Vatten 173 liter
Motor VP D400 x 2, alt 
Mercury TDI 3.0260 x 2
Pris 3 249 000 kronor

TESTKÖRNINGEN

Last 2 personer
Motor Mercury  TDI 3.0 
260 x 2, 520 hästkrafter
Fart 36 knop

VÄRT ATT NOTERA

+ Akterdäck och salong 
hör ihop

+ Passagerarna sitter 
samlade

+ Skrovet

+ Ljus och luftig

– Förarplatsen olämplig 
för längre personer

OUTSPÄTT

Aquador ändrar totalt stil 
med nya 35 AQ – och 
det lyckas. Det här är en 
ljus, luftig och genom
tänkt semesterbåt med 
två bra hytter under däck.

KONTAKT

Flippermarin.se
Aquadorboats.fi

FAKTA

SÄRTRYCK FRÅN

20 10 2017

TEST AquADoR 35 AQ


