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FLIPPER 760 DC 

D 
et är inte vardagsmat. Långt ifrån. 
Men då och då händer det att jag 
får ta plats bakom ratten på en 
motorbåt som känns rätt från 
första stund. Eller en båt vars vä

sen andas harmoni. Och det är känslan jag får när 
jag nu ska ta pulsen på Flippers senaste skapelse. 

Flipper 760 DC, som den heter, är begåvad 
med en lång rad lyckade lösningar som är ba
serade på konstruktören Espen Thorups otaliga 
timmar till sjöss i olika fritidsbåtar. Och på hans 
förmåga att konstruera båtar efter hur de kom
mer att användas och inte efter hur man tror att 
de kommer att användas. Skillnaden däremellan 
är faktiskt större än de flesta anar. Ett exempel 
på det är att den typiska daycruiser-ägaren ägn
ar betydligt mindre tid i ruffen än vad han el
ler hon tror. Ett annat är att behovet av ett pen
try ombord på en daycruiser är nästan lika med 
noll. Sist men inte minst beträder man fördäcket 
betydligt oftare än vad de flesta tänker på. Nå
got som förklarar följande tre grepp när Espen 
Thorup ritade Flipper 760 DC: 

1. VINDRUTAN är placerad väldigt långt
fram (på gränsen för vad som är snyggt enligt 
konstruktör enThorup) med resultatet att sitt
brunnen är befriande rymlig på bekostnad av 
ruffens storlek. För även om de allra flesta day
cruiser-köpare tänker sig att de ska övernatta 
och bo i båten allt som oftast så blir det ytterst 
säl Ian så. Efter ett par års ägande konstaterar de 
att de övernattat i båten några enstaka gånger. 
Om ens det. För enstaka övernattningar duger 
denna lilla ruff utmärkt. 
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2. PENTRYT, eller ·wetbaren, är bortpriori
terad av samma anledning. Sådana används för 
sällan för att deras existens ska vara motiverad 
och den som prompt vill kunna koka potatis till 
sillen en gång om året får finna sig i att dra en 
låda med en kokplatta framför passagerarsätet. 
Resten av årets båtdagar föredrar den moderna 
båtmänniskan ett ta med sig sushi och e11 flas
ka vitt eller om det nu är skärgårdskroge11 som 
lockar mest för dagen. 

3. RUFFEN har ingen taklucka för att beho
vet av mycket ljusinsläpp är måttligt de få gång
er man vistas där. Men se så mycket lättare det 
blev att röra sig på fördäcket. 

Svårslagen sittbrunn 

Tänket i stort känns igen från lillasyster Flip
per 670 DC som nu har drygt ett år på nacken. 
Men till detta kommer ,också att dagens testob
jekt får ännu mer rymd i sittbrunnen bara ge
nom att vara nära en meter och snäppet bredare. 
Det har bäddat för en ovanligt rymlig sittbrunn 
med plats för upp till sju personer utan trängsel. 
Tack vare en rak, enkel och genomtänkt layout 
kan man också passera varandra utan att stän
digt behöva be om ursäkt. Man kan komma åt 
fendrarna i stuvfacket utan att be hela besätt
ningen att resa på sig. För fendrarna finns ett 
speciellt fack där nio av tio daycruisers har ett 
pentry och/eller en så kallad wetbar. De snitsi
ga lösningarna fortsätter med en smal men än
då fullt fungerande passage ut till badbryggan. 
Man slipper sätta en fot i sätet för att kunna ta 
sig ett dopp eller jobba med ankaret. 

Sist men inte minst, när det gäller lösningarna 
i sitt brunnen, så finns det faktiskt också ett pen
try för den som prompt måste värma potatis till 
sillen. Ett nätt sådant som fälls upp ur panelen 
framför passagerarsätet och som förutom ett en
lägigt kök också har en liten diskho och rinnan
de vatten i en elegant kran som är kopplad till en 
vattentank på 48 liter. Därtill har Thorup lyck
ats få till ett kapell garage som faktiskt är så stort 
att det inte tar en hel förmiddag att fälla ned ka

pellet. Också det en befri,mde praktisk lösning. 
Det ovan beskrivna, med betoning på det ge

nerösa utrymmet och de stora fria ytorna i sitt
brunnen, är vad man får om man bara kan fin
na sig i att sno aldrig så lite utrymme av ruffen. 

FLIPPER 760 DC 

Längd 7,58 m 
Bredd 2 54m 
mg O�m 

Vikt (utan motor) 1 700 kg 
Bränsle 256 1 
Vatten 481 
Motor 200-350 hk 
Toppfart (Mecury 300 XL Verado) 

48,1  knop 

Info www.flippermarin.se



En ruff som ändå inte på något sätt är trång el
ler spartansk. Vi återkommer till den. 

Så långt en lovsång. Tonerna går heller inte 
i moll för att jag tar ut Flipper 760 på fritt och 
upprört vatten. Båten har ett slags inbyggd pon
dus som gör att man kan köra fort i riktigt krabb 
och jobbig sjö utan att paja njurarna eller ryggen. 
Skrovlängden på 7,58 meter räcker för att det ska 
nå över två vågtoppar i de allra flesta fall och inte 
ramla ned mellan dem. Luftfärder låter sig göras 
utan att det känns dramatiskt och det tyder på att 
båten balanserar väl såväl i längs- som i sidled. 

Inbyggd pondus 

Enda anmärkningen är att sikten genom den 
sluttande vindrutan i kombination med den 
tjocka fönsterkarmen gör sikten måttligt god 
emellanåt. På testexemplaret sitter det en Mer
cury 300 XL Verado som räcker till en toppfart 
på drygt 48 knop. Den som inte tycker att det 
räcker kan komma upp i över 50 knop med en 
Mecury 350 XL Verado. Det är visserligen var
ken ekonomiskt eller på annat sätt förnuftigt. 
Men den typiske daycruiser-kunden brukar ej 
heller vara förnuftig när det gäller att motorise
ra havets motsvarighet till landbackens sportbil. 

Så till ruffen som inte är mycket att orda om. 
Det som bjuds är en bra V-koj och en toalettstol 
som går på räls och som kan skjutas in under sitt
brunnsdurken och på så sätt vara ur vägen när 
den inte används. Men det är också allt. Ta.klucka 
saknas och ljusinsläppet är måttligt. Om ens det. 

Flipper 760 DC är sålunda en dagtursracer av 
rang som man kan övernatta i till nöds. • 

+ Köregenskapema
+ Praktisk
+ Tuff
+ Rymlig

1. RYMLIG SITTBRUNN. Sittbrunnen är säll
synt rymlig. Välplanerad med soffa, stolar
och svängrum däremellan.

2. BRA FÖRARPLATS. Ett väl stoppat säte, bra
instrumentering och stöd för fötterna bäddar
för komfort.

3. ENKEL RUFF. Ruffen erbjuder stuvfack un
der en rejäl V-koj men inte så mycket mer.

4. PASSAGE TILL BADBRYGGA . Tack vare en
smidig passage ut till badbryggan slipper
man kliva i aktersoffan.

5. SNYGG DETALJ. Här i form av en kran som är
kopplad till en vattentank på 48 liter.

6. NÄTT PENTRY. Pentryt fälls ut från panelen.
Hon finns till höger.

7. TOALETT PÅ RÄLS. Praktisk lösning som
gör att toaletten är ur vägen när den inte
används.
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