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Med Aquador 23 HT tar vi kli-
vet in i finrummet och konstaterar 
att tillverkaren har velat göra en båt 
som inte skäms för sig vid gästham-
nens paradbrygga. På många sätt 
är det Aquador som mest påmin-
ner om den gamla sortens HT-båt, 
så som vi minns den. Dock med 
skillnaden att man i det här fallet 
begåvat båten med en ”taxidörr” 
som underlättar vid passage från 
fören till aktern. 

Inredningen består, förutom av 
en bekväm förar- och passagerar-
stol, av en rejäl soffa i aktern som 
lätt ock ledigt rymmer sex per-
soner. Detaljer som lådor, lister 
och skåp i blankpolerat körsbärs-
trä gör mycket för helhetsintryck-
et. Genom att fälla upp passage-
rarstolen kommer man åt ett litet 
pentry med två kokplattor och en 
diskho. Samma modul inrymmer 
också ett kylskåp som dock står på 
listan över extratillbehör. På den 
motsatta sidan (under förarstolen) 
finns lådor för förvaring av tallri-
kar, bestick och annat som kan tän-
kas behövas vid matlagning. Extra 

plus för många och bra invändiga 
stuvfack. 

En välvd och tonad dörr leder in 
till förpiken som förutom ett sepa-
rat toalettutrymme också har två 
fullängdskojer samt ytterligare en 
koj som sticker in under förarplat-
sen. Den senare får dock betraktas 
som en nödvariant eftersom ”ta-
ket” är så lågt att det är svårt att vän-
da sig när man väl är på plats. 

Sett till köregenskaperna fram-
står Aquador som ett starkt kort. 
Men först sedan varvet kortade av 
den yttersta av de tre steglisterna 
för ett par år sedan. Enkelt förkla-
rat tilläts då vattnet att följa en bre-
dare väg under skrovet vilket fick 
båten att kännas betydligt tryggare 
oach stabilare än tidigare. 

Motorn, i det här fallet en Mer-
cruiser 5.0 på 260 hästkrafter räck-
er till en toppfart på dryga 38 knop. 
Förbrukningen vid en marschfart 
på dryga 30 knop uppgår till 1,62 li-
ter per sjömil.

Men med Aquador får man också 
en härligt temperamensfull båt 
som balan-serar högt på sin skarpa 
V-botten (21 grader). Greppet i
svängarna är fenomenalt och en
plötslig undan-manöver låter sig
göras utan minsta tendens till
sladd. Höga fribord i kombination

kombination kilo ger sedan ett 
värdigt uppträdande även på 
upprört vatten.  
       Totalt sett framstår alltså 
Aquador 23 HT som den mest 
ombonade och påkostade båten 
i en trivsam kombination med 
fina köregenskaper.  

Påkostad och trivsam

TEST Aquador 23 HT

+ Bra köregenskaper
+ Snygg inredning
+ Många sittplatser

– Trång stickkoj

 Minus

 Plus

Plats för åtta personer. Snygga 
detaljer i blankpolerat körsbärs-
trä. 

Pentryt, med dubbla kokplattor, 
diskho och plats för kylskåp är 
inrymt under passagerarsätet. 
På den motsatta sidan finns för-
varingsmöjligheter i form av lådor. 
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mitten av 90-talet begåvades 
Båt-Sverige med en ny båttyp. 
Enligt de flesta en helt fan-
tastisk skapelse med fria pas-

sager runt en liten nätt hytt, och 
som snart gjorde sig känd under 
benämningen walkaround. Från 
och med nu skulle vi slippa ba-
lansera på smala skarndäck och 
vi var många som trodde att hard-
top-konceptet gick i graven i sam-
ma stund. 

I dag, ett decennium senare, 
rapporterar båthandlare runt om 
i Sverige om att HT–båten är på 
väg tillbaka på bred front. De me-
nar att den trots allt erbjuder en 
åkkomfort i skydd från väder och 
vind som walkaroundbåten inte 
kan jämföra sig med. 

Efter att ha testat tre väletable-
rade märken kan vi hålla med om 
att HT-konceptet håller än i dag. 
Speciellt som det har utvecklats på 
ett förtjänstfullt sätt medan upp-
märksamheten har varit riktad mot 
walk aroundbåten. 

Bland annat noterar vi att grän-
sen mellan hardtopbåt och kabin-
båt numera är ganska svävande. 
För till skillnad från Aquador 23 
HT har de en skjutdörr som 
separerar akterdäck-et från de 
inre regionerna.  

Det stora genidraget med mo-
derna HT-båtar är dock att de nu-
mera är begåvade med en så kal-
lad taxidörr på fördäcket alternativt 
i framkanten på överbyggnaden. 
Något som innebär att man kan 
ta sig mellan fören till aktern utan 
att beträda skarndäcket. Samtidigt 
har man kunnat reducera skarn-
däcken till ett minimum med re-
sultatet att båtarna har blivit märk-
bart rymligare invändigt. 

Ytterligare en satsning för att 
modernisera HT-konceptet har 
varit att förse båtarna med rejäla 
takluckor. Inte bara för att man ska 
kunna stå upp och få en bra över-
blick vid tilläggning, utan också 
för att kunna släppa in solen och 
få känslan av att sitta utomhus och 
köra när vädret så tillåter. 

I övrigt visar båtarna i denna upp-
görelse prov på dugliga sjöegenska-
per med sina tunga inombordare 
som ger en stabil och säker gång. 
Eftersom man sitter väl skyddad 
under gång ska det också myck-
et till innan man drar sig för att 
sticka ut på sjön för vädrets skull. 
Men med de tunga inombordarna 
kommer också en ganska markant 
planingströskel. 

Aquador 23 HT

Moderna HT–båtars så kallade taxidörrar gör att man slipper balansera 
på smala skarndäck vid passage mellan fören och aktern. Här på Aqua-
dor 23 HT. 

Det ovan sagda hindrar dock inte 
att Aquador 23 HT är en bra 
bobåt med allt som hör sådana 
till. Dit räknas bland annat 
övernattningsmöjlighet i fyra-fem 
kojer, ett litet nätt men ändå 
fullt dugligt pentry samt toalett. 
Om inte en riktig sådan med 
spolfunktion och septiktank som 
på Aquador.

Den främsta målgruppen är så-
lunda ett par eller en familj på upp 
till fyra personer som vill kunna ta 
sig ut i skärgården och övernatta 
en helg. Utan att vara beroende av 
vädret. 
När långa transportsträckor ska 
avverkas kan man hålla stadiga 30 
knop och klara mathållningen vid 
en ö utan skärgårdskrog. 

I
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Båt/modell Aquador 23 HT
Längd 7,15 m 
Bredd 2,56 m 
Djupgående 0,85 m 
Vikt med motor 2 300 kg 
Rek motorstyrka 150-270 hk 
Max belastning 7 pers 
Bränsletank 200 l 
CE-klass C 

Standardutrustning: 
Ankarbox Ja 
Badbrygga Ja 
Badstege Ja 
Brandsläckare Ja 
Defroster 
Diskho Ja 
Dynor Ja 
Ekolod Ja 
Färgat skrov 
Färskvattenkylning 
Färskvattensystem Ja 
Kapell Ja 
Kompass Ja 
Lanternor Ja 
Logg Ja 
Länspump Ja 
Pentrykök Ja 
Servostyrning Ja 
Signalhorn Ja 
Toalett + septitank Ja 
Toalett typ Porta Potti 
Trimplan Ja 
Vindrutetorkare Ja 

Cirkapriser:  
Mercruiser 4.3 MPI 
Mercruiser 5.0 MPI 865 000 kr 
Volvo Penta D3-160SX 
Volvo Penta D3/DP 995 000 kr 

Testresultat
Motor i testbåt Mercruiser 5.0 
Motortyp Bensin 
Drev Bravo One 
Effekt 260 hk 
Toppvarv i test 4 800 

Fart i knop: 
Vid toppvarv 38,2 
– 300 v/min 35,0 
– 600 v/min 31,5 
– 900 v/min 27,2 
– 1 200 v/min 24,5 

Bränsle, liter/sjömil: 
Vid toppvarv 2,08 
– 300 v/min 1,86 
– 600 v/min 1,62 
– 900 v/min 1,58 
– 1 200 v/min 1,32 

Ljud i decibel (A): 
Vid toppvarv 87 
– 300 v/min 85 
– 600 v/min 84 
– 900 v/min 82 
– 1 200 v/min 78 

1) Testerna är utförda med två personers belastning.
2)  Mätningarna är utförda vid fem olika varvtal, dels vid 

toppvarvet och sedan har vi dragit av 300, 600, 900 o s v.
3) Ljudvärden är uppmätta vid förarplatserna.

Fakta Ur testprotokollet

Aquador har en rejäl badstege som är täckt med en lucka.

Anmärkning: 
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Båt/modell Aquador 23 HT

Några viktiga mått (cm)
Ingång ruff – bredd 45 
Ståhöjd i ruff 145 
Ståhöjd i salong 186 
Sitthöjd vid förarplats 105 
Arbetshöjd i pentry 75 
Koj i ruff, babord 200 
Koj i ruff, styrbord 200 
Koj i salong 195 x140 
Koj under förarplats 180 

Fakta
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