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STYRPULPETBÅTARNA 
med mittkonsol hade 
sin storhetstid på 

1990-talet, men tappade mark 
till daycruiser- och bowrider- 
båtar på 2000-talet. Flera pro-
ducenter tar upp konceptet igen 
i sina modellprogram, glädjande 
nog är det både smarta och prak-
tiska båtar.

En av invändningarna mot 
styrpulpetbåtar med mittkonsol 
har varit att de flesta bara ger 
ett visst skydd för två personer 
bakom vindrutan, medan resten 
av passagerarna i stort sett är 
helt exponerade för väder och 

vind. Smartare vindrute- och 
konsoldesign, inte minst med 
funktionella sprayhood- och 
kapellösningar, samt plats för 
både toalett och kylskåp har gett 
de här båtarna sin renässans.

Mer fokus på komfortabla sitt-
platser både framför och bakom 
pulpeten, gärna med L-soffa och 
bord, bidrar till att den moderna 
styrpulpetbåten har blivit en mer 
komfortabel och social båttyp 
som allt mer liknar en daycruiser.

Nordiska båtar är starka i 
detta segment. Vi har satt två 
modeller på prov: Finnmaster S6, 
som lanserades 2016, och den 

uppgraderade Flipper 640 SC. 
Båda är fina båtar, men en skiljer 
ut sig som en suverän vinnare.

DE TVÅ BÅTARNA är båda riktigt 
fina produkter och representerar 
de bästa styrpulpetbåtarna på 
marknaden. Både Flipper och 
Finnmaster har väl disponerade 
och väldesignade däck med gott 
om stuvutrymmen. Båda har 
även komfortabla sittplatser bak-
om pulpeten, men även i förskep-
pet där det enkelt går att rigga en 
solbädd.

Alla funktionella detaljer är 
på rätt plats. Pulpeterna är väl-

PROVAR

I klassen runt 6,5 m är Flipper 640 SC och Finnmaster S6 de bästa valen. De har båda en 
utmärkt och funktionell däckslayout samt utmärkta sjöegenskaper. En av dem är dessutom 
en riktigt fin körmaskin. Text: Atle Knutsen Foto: Lars-Åke Redéen

designade och bra med praktiska 
funktioner för en sådan här båt. 
Flippern har ett gigantiskt stu-
vutrymme i pulpeten med plats 
för alla dynor. Det går att sätta 
in en toalett där. Finnmaster har 
ett liknande utrymme, men med 
mindre öppning.

I övrigt är båtarna närmast lik-
värdiga med hänsyn till alla prak-
tiska lösningar. Det som väger 
tyngst i vågskålen när domen 
ska fällas över de här båtarna är 
upplevelsen av sjöegenskaper, 
körupplevelse och ljudnivå. 

FINNMASTER S6 ÄR renodlat prak-

Två suveräna skärgårdsjeepar

Finnmaster S6 och Flipper 640 SC är två fina representanter för Nordens världsledande båtar i den här klassen.
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att föraren sitter i centrumlinjen, 
vilket ger bra balans när man kör 
ensam. Pulpeten är väl utnyttjad 
med praktiska förvaringsutrym-
men och hållare. Vid durken 
finns plats för en 20 liters kylbox.

Vi provkörde båten med en 
Yamaha F150 DETX. Det är den 
optimala motorn för ekipaget 
även om den även finns med 130 
hk. Kombinationen av tillräcklig 
effekt för att enkelt få båten i 
planing med mycket belastning 
och samtidigt kunna ha en bra 
marschfart ger god körekonomi 
och låg ljudnivå. Sjöegenskaper-
na är trygga och hela konstruk-
tionen kompakt.

FLIPPER 640 SC är ny för modell-
året 2018 och ersätter den utgå-
ende modellen med samma 
namn. Nya 640 SC har en upp- 
daterad däckslayout, som gör 
den ännu mer praktisk. Men 
framför allt är detta en kör- 
maskin av rang.

tisk. Vissa detaljer, bland annat 
den lite längre badplattformen, 
gör att S6 upplevs som aningen 
mer användarvänlig än Flippern.

S6 är mycket genomarbetad i 
ett segment som tidigare domi-
nerades av Yamarin. Båten har 
allt man förväntar sig att finna i 
en drygt 6 m lång båt med mitt-
pulpet. Lösningarna är designa-
de för enkel och bekymmersfri 
användning.

Båten är storasyster i Finn-
masters styrpulpetbåtsserie, som 
även består av 52 SC och 55 SC. 
Nya S6 har en modernare design. 
Den stora pulpeten är placerad 
off-center mot styrbords sida, 
med gott om plats om babord. 
Det är enkelt att röra sig ombord. 
I aktern finns en komfortabel 
sittbänk med en stor lucka ner till 
stuvutrymmet.

Två komfortabla stolar ger 
utmärkt sittkomfort för förare 
och passagerare bakom en skyd-
dande vindruta. Det är ett plus 

Det är sällan vi sätter oss bak-
om ratten i en båt och allt stäm-
mer direkt. Det gör det verkligen 
i Flipper 640 SC. Med hänsyn till 
sjöegenskaper och motorval är 
detta en drömkombination med 
en Mercury 200 XL Verado Pro. 
Båten är extremt komfortabel 
och har den optimala kombina-
tionen av sportighet och trygg 
komfort. 

Leendet lockas snabbt fram 
när man sätter sig bakom ratten. 
Båten har knappast någon märk-
bar planingströskel. Tack vare 
en relativt skarp V-botten är den 
något mer känslig för viktföränd-
ringar än Finnmaster S6, men 
inte på något oroande sätt. Däre-
mot får man glädjen av ett skrov 
med riktigt mjuka och stabila 
sjöegenskaper.

Detta är en snabb, smidig 
och komfortabel båt som passar 
till den sofistikerade och mjuka 
ljudbilden från den potenta 200 
hk Veradomotorn på häcken. 

Accelerationen och smidigheten 
gör det här båtpaketet till en av 
marknadens mest kompletta 
skärgårdsjeepar i sin prisklass. 
Det är verkligen en fullträff med 
tanke på kombinationen av båt 
och motor.

Pulpeten är placerad off-cen-
ter med gott om plats för passage 
om babord. Den har även en 
acceptabel passage om styrbord 
på ett nedsänkt sidodäck. På 
pulpetens framkant finns en  
bra U-soffa samt gott om stuv- 
utrymme.

FRAMFÖR ALLT HAR båten rikligt 
med praktiska finesser som gör 
den välsignat enkel att använda. 
Här har designern med rätt blick 
för detaljer fått med det som 
skiljer en sjömansmässig produkt 
från ett skrivbordsprojekt. Exem-
pel på detta är djupa, stänkskyd-
dade stuvfack i pulpeten och fina 
fenderthållare på båda sidor. En 
fin detalj är att det finns gott om 

Sektionen framför konsolen kan lätt 
konverteras till en stor solbädd.

Akter ut i Finnmaster S6 kan man rigga ett bord och vända stolarna så att man får en social avdelning.

Tekniska fakta
Fabrikat och modell Finnmaster S6 Flipper 640 SC

6,35 6,25
2,31 2,46
1 250 kg 1 050 kg
115–150 hk 115–200 hk
7 7
C C
125 liter 145 liter

Längd:
Bredd:
Vikt utan motor: 
Motoreffekt: 
Personer:
CE-klass: 
Bensintank: 
 Info: www.finnmaster.fi www.flippermarin.se
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plats för en kemtoa i pulpeten.
Båten har en stor vindruta 

som ger bra skydd. Möjligheten 
att lägga mycket bagage i pul-
peten är ett stort plus i en sådan 
här båt. Den har en praktisk och 
fin motorbrunn, men vi saknade 
längre badplattformar på sidorna 
om motorn för enklare landstig-
ning den vägen.

SAMMANFATTNING: Styrpulpetbåt- 
en med mittkonsol vänder sig till 

båtfolk som har behov av trans-
port och är då oslagbar jämfört 
med en daycruiser. Både Flipper 
och Finnmaster tillhör eliten av 
moderna skärgårdsjeepar och 
båda fyller ändamålet om man 
inte har behov av mycket stora 
ytor. Flipper 640 SC är emeller-
tid aningen bättre i sjön och till-
sammans med Veradomotorn är 
detta en sportig, trygg och kom-
fortabel familjebåt som vi gärna 
hade valt själva. ✪

Via egen passage på babords sida har man enkel åtkomst via soffan till bad-
plattformen.

Utformningen av sektionen framför konsolen är mycket bra med rymlig 
U-soffa och fina stuvutrymmen.

Flipper 640 SC går utmärkt i sjön tillsammans med en Mercury 200 hk.

PROVAR
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