
LÅGA ODDS
Yamarin 64 DC blev väntad vinnare i vårt sex båtar stora DC-test. 
AV ANDERS JELVING, ANDERS VÆRNÉUS OCH LASSE GENBERG
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Med dagens moderna motorer 
är det enkelt att klättra över 40 
knop med en sex meters day-

cruiser. Därför är bra, trygga sjöegenska-
per ett oavvisligt krav. 

Alla våra sex testekipage klarar den 
farten. Men olika bra. Bästa, tryggaste 
skroven har Nordkapp Comtesse 610 och 
Yamarin 64 DC. Övriga har hyggliga skrov 
men Askeladdens Beetle tar ändå sistap-
latsen. Med 4,3 liters MerCruiser bensin 
går den betydligt bättre än med MerCrui-
sers lilla diesel på 1,7 liter. Men inte till-
räckligt bra för att undvika sistaplatsen.

Hur båtarna är möblerade är en smak-
sak. Två stolar vid vindrutan och en soffa 
där bak är den konventionella lösningen. 
Den enklaste och mest praktiska varian-

ten svarar Yamarin 64 DC för, tätt följd av 
Bella 640. Crescent T-Rex står för den 
säkraste ombordstigningen och en rätt 
lyckad sovavdelning. Askeladden 645 
Beetle har den intelligentaste möblering-
en. Praktiskt. Mångsidig.

Det blir inte så mycket utrymme över 
till ruffen på en daycruiser på sex meters 
längd. Man får åla sig in. Takhöjden lockar 
fram klaustrofobin. Det går att sova en 
natt eller två. Undantaget är Askeladdens 
bidrag till testflottan som har en ruff värd 
namnet. Crescent T-Rex originella lösning 
fungerar bra.

Badbryggan – en viktig plats. Om den 
får ta plats i planritningen fungerar den 
som ett andra uteutrymme där den ba-
dande kan sitta och torka och där man 

står tryggt vid förtöjning. Bella 640 har en 
fin badbrygga i två plan och Askeladdens 
går inte av för hackor. På båtar med ut-
ombordare är det svårt att få till det med 
snuttarna på båda sidor om motorn.

Kvalité och andrahandsvärde går hand 
i hand. Askeladden och Yamarin står i en 
klass för sig, men det gör också deras 
prislappar.

Alla båtar är byggda enligt CE-regeln, 
men den skyltens värde är rejält deval-
verad eftersom det förekommer fusk i 
en utsträckning ingen har grepp om. Det 
finns bara ett sätt att bevisa att båtarna 
är byggda efter regelverket och har hög 
säkerhet. Att låta ett klassningssällskap 
granska båtarnas tillkomst från början till 
slut. Det gör Bella, Crescent och Yamarin.

TEST    DAYCRUISERS
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TESTADE BÅTAR
AMT 200 DC
Askeladden 645 Beetle 
Bella 640 DC
Crescent T-Rex
Nordkapp Comtesse 610
Yamarin 64 DC
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UTMANAREN

Det här är en pinfärsk nyhet från 
ett finskt varv som anonymt le-
gotillverkat båtar åt bland andra 

Yamarin. När varvet klev ut i offentlighe-
ten på båtmässan i Helsingfors i vintras 
var det i skenet av Yamarins goda rykte. 
Varvet och båtarna är döpta till AMT, 
vilket står för Advanced Marine Techno-
logy, vilket i sin tur indikerar att båtarna 
ska ut på Europas marknader.

Att AMT har siktet inställt på att göra 
livet surt för Yamarin är helt klart. Lyckas 
det?

Nix. Inte när man har sett AMT 200 DC 
mäta sig med Yamarin 64 DC. Det blir en 
säker poängseger för den sistnämnde.

Det är inte utan att jag lider lite med 
AMT. De har med gott självförtroende 
kastat sig rakt in i ett ormbo av bå-
tar. Där de flesta är långt ifrån några 
duvungar.  

Kortfattat känns AMT 200 DC burkig. 
Lite bullrigare skrovljud. Lite flackare 
bottenvinkel. Lite mer rasslande i inred-

ningen. Helt enkelt lite mer eller mindre 
av allt åt minushållet.

Men båten är för den skull inte dålig. 
Sjön utanför Rungsted Kyst är krabb och 
småjobbig. Min gashand är villig. Mötet 
mellan båt och Öresund blir häftigt men 
jag gasar på. Envist plågar jag skrovet. 
De breda bogarna håller mig torr. Det 
klapprar idogt i bottnen men det går inte 
hårt. I svängarna protesterar den lite. 
Jag drar av, trimmar in och protesterna 
tystnar. 

Jag skulle nog ha kunnat känna ytterli-
gare på båtens marginaler. Men stolarna 
är av en udda konstruktion. Den yttre 
delen av sittdynan som går att fälla upp 
är blott en mjuk kant som inte ger det 
stöd som krävs i höga farter.

Inredningen har AMT-grabbarna 
krånglat till. I stället för att rita ett rakt, 
rent ruffskott har de byggt pulpeter 
framför förare och passagerare för att 
skjutdörren in till ruffen ska ha något att 
försvinna bakom. Nederkant pulpeterna 

är väl slipade, men i hög framfart utgör 
de ett orosmoment för varje knä.

Samma sak med luckorna ner till 
stuvfacken i U-soffan. De saknar gång-
järn och är följaktligen lösa. Men väl på 
plats sluter de tätt, så tätt att jag antar 
att stuvfacken i krisläge fungerar som 
lufttankar. Klurigt tänkt, men vem älskar 
lösa luckor?

Att passagerarstolen lossade från sina 
fästen två gånger och höll på att slå ihjäl 
en medarbetare är naturligtvis frukten 
av bråttom, bråttom. Mänskligt, javisst, 
men varför brast den andra länken, ef-
terkontrollen?

AMT 200 DC är i storlek och möble-
ring en kopia av Yamarin 64 DC. U-soffa. 
Två stolar vid vindrutan. Hyggligt stor 
ruff med smart placering av ruffbordet. 
Två sover ett par nätter utan besvär. 
Tvådelad badbrygga. Gott om stuv. 
Under klivytor på var sin sida finns vask 
och liten kylbox. Smart. Finishen håller 
inte samma klass som Yamarin. 

Nykomlig som vill bli jämförd med Yamarin. Förlorar på poäng.

TEST    AMT 200 DC

■

»MIN GASHAND ÄR VILLIG. MÖTET 
MELLAN BÅT OCH ÖRESUND BLIR 
HÄFTIGT MEN JAG GASAR PÅ.    
ENVIST PLÅGAR JAG SKROVET.«
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Långt kvar Ja  Nej
Bättre än Yamarin Ja Nej
Konkurrent till  Ja Nej
Yamarin
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AMT 200 DC
FAKTA 
Längd: 6,05 m
Bredd: 2,31 m
Vikt: 950 kg
Last: 7 pers
Motor: 115–150 hk
Toppfart: 42 knop, 150 hk Honda
Bränsle: 140 l
CE-klass: C
Pris: ca 350 000 kr med 150 hk utombordare

KONTAKT 
AMT Veneet Oy, Uurontie 1-2, 
81 100 Kontiolahti, Finland
+358 13 73 73 211
www.amt-veneet.fi
Båtarna säljs i Sverige till hösten.

INREDNINGEN ÄR KONVENTIONELL 
med U-soffa akteröver. Trappa upp 
till fördäck är skjutdörren in till ruf-
fen. Den smyger in bakom pulpeten 
framför passageraren. Lösa luckor 
till stuvfacken. Ingen lyckad lösning. 
Att ändan på dynan kan vikas bort för 
att ge plats för foten är däremot en 
smart detalj.

På Alandia har vi 
båtlivet som största 
intresse. Precis som du. 
Vi har också samma 
syn på hur en bra båt-
försäkrare ska agera 
– mer omtanke och 
mindre fi nstilt. 
Det är så vi jobbar.

www. a land ia .com

Stockholm, tel. 08 630 0245 
Göteborg, tel. 031 492 060

Mer omtanke, mindre  nstilt.

Pernilla Corsman, erfaren 
seglare från västkusten och 
en klippa på båtförsäkringar
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PÅ GOD VÄG

Askeladden har haft problem med 
kraftigt kaviterande vid minsta 
gir. Frågan är om om boven är för 

hög motorinstallation eller felplacerade 
steglister. Hur som helst har det blivit 
bättre. Inte bra, men nu går den i alla 
fall att svänga med utan att den faller 
ur plan. Sist vi testade 645:an var den 
försedd med MerCruisers 1,7 liters die-
sel. Ett alldeles för klent motoralternativ. 
Båten är tung. Det här är en riktig day-
cruiser med allt vad det innebär. Mycket 
inredningsdetaljer i form av bord, pentry 
och teakdurk resulterar i vikt. Denna 
gång var vår testbåt begåvad med en 
MerCruiser 4,3 MPI. Ett mycket bättre 
alternativ. De 220 hästkrafterna är en 
förutsättning. Med en stor del av kavi-
tationsproblemen borta stiger betyget. 
Även i tuff motsjö går skrovet tyst. Att 
kalla 645 Beetle för en rolig båt är att 
ta i. De moderna och sportiga linjerna 
förvillar något. Väl bakom ratten är det 
något helt annat. Båten är trygg och be-
kväm. Vad som är mindre lyckat är just 

förarplatsen. Det fasta pentryt bakom 
förarstolen sitter en decimeter eller två 
för långt föröver. Nu har man ingen möj-
lighet att skjuta tillbaka stolen. Är man 
något över medellängd blir avståndet 
till ratten för litet. Vid tilläggning eller i 
trånga passager kan det vara skönt att 
kunna stå upp. Stolens framkant går att 
fälla upp men att stå är nära på omöjligt. 
Ett stort plus för rutarrangemanget. Ge-
nom att dra fram sidorutan och därmed 
undvika ett rundat hörn, slipper man 
mycket av reflexerna.  

Möbleringen i sittbrunnen är begåvad. 
En fast, kort, mittplacerad soffa akterut 
ger tillgång till akterspegeln på  båda 
sidor. Vill man ha full soffbredd fyller man 
på med dynor. Om babord midskepps 
ståtar en dynförsedd kommod med ett 
ryggstöd som kan vinklas så att det pas-
sar dem som sitter vända akterut eller 
förut. Det kan fällas akteröver i ett enda 
handgrepp till en solbädd. Lika enkelt är 
det att fälla upp bordet som sitter infällt i 
kommoden. Mitt emot om styrbord finns 

en pentrykommod vars lock borde få 
stöd i utfällt läge.

I maskinrummet, som en barnunge 
kan komma åt, råder god ordning. All 
apparatur är vettigt placerad, slangar 
och sladdar är snyggt dragna – allt för 
att durken ska kunna nyttjas till stuv.

Ruffen gör skäl för namnet. Till skill-
nad från de övriga båtarna i testet kan 
man sitta där. Man behöver inte åla sig 
in. Plats för toa. Gott om plats för två att 
ligga. Det enda jag har att anmärka på 
är att skjutdörren i plexi inte har stopp i 
öppet läge.

Stuvplats finns i bägge ändarna och 
i kommoden midskepps. Förtöjnings-
godset sitter på rullar under däck och 
dras ut genom knaparnas mitt likt en 
dammsugarsladd. Min erfarenhet från 
dammsugare – oberoende av märke och 
kvalité – gör mig skeptisk till funktionen 
efter några år.

Plus för en stor, rund (tätar bäst) 
däckslucka i ruffen, öglor för fenderlinor 
och infälld brandsläckare.

Med 220 hästar i maskinrummet blir gången bättre. 
Men inte bra.

TEST    ASKELADDEN 645 BEETLE

■

»DE MODERNA OCH SPORTIGA LINJERNA 
FÖRVILLAR NÅGOT. VÄL BAKOM RATTEN 
ÄR DET NÅGOT HELT ANNAT. BÅTEN ÄR 
TRYGG OCH BEKVÄM.« 
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Bra skrov Ja  Nej
Praktiskt inredd Ja Nej
Kluriga detaljer  Ja Nej
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ASKELADDEN 645 
BEETLE
FAKTA 
Längd: 6,45 m
Bredd: 2,52 m
Vikt: 1 650 kg
Last: 6 pers
Motor: MerCruiser 4,3 L MPI Alpha 220 hk eller 
CMD 1,7 MS 120 Diesel 116 hk
Toppfart: 42 knop, 150 hk Honda
Bränsle: 165 l
Vatten: 55 l
CE-klass: C
Pris: 473 900 kr med MerCruiser 4,3 MPI.

KONTAKT 
Askeladden, NO-5217 Hagavik, Norge
+47 56 30 87 00
www.askeladden.no
Återförsäljare över hela landet.

KOLLA MASKINRUMMET. All kring-
apparatur sitter prydligt monterad ur 
vägen. Slangar och sladdar är pru-
dentligt dragna. Ta en titt i sittbrun-
nen. Originell möblering med en kom-
mod i mitten där folk kan sitta vända 
åt båda hållen. Bordet fälls i ett nafs. 
Ryggdynan likaså och bildar då en 
solsäng med kommoden. Kommoden 
om styrbord är pentryt.

®
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Det finns många vattenskoterDet fi nns många vattenskoters.s.

Men det är bara en Jet Ski® om det är en Kawasaki.Men det är bara en Jet Ski® om det är en Kawasaki.

Läs mer omLäs mer om värvärldensldens roligaste vattengympa påroligaste vattengympa på

www.kawasaki.sewww.kawasaki.se

Det finns bara enDet finns bara en
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SERIEPRODUCERAT 
FARTÅK

Jag tar alltid en titt in i motorrummet 
för att bilda mig en uppfattning om 
båten. Den ordning – eller oordning 

– som där råder säger en hel del om hur 
båten är hopkommen. Ungefär som att 
öppna badrumsskåpet hos värdfolket för 
att få veta lite om vilka de egentligen är. 
Vilket jag aldrig gör. Jag vill inte bli besvi-
ken.

Bella 640 har ett stort maskinrum, men 
illa nyttjat. Motorn ståtar i mitten, men allt 
annat – hydraulpumpen till drevet, servo-
styrningens expansionskärl, batteriet och 
så vidare – är bara ditsatt där det får plats 
eller snarare där det är lättast att montera. 
Vilket betyder att slangar och sladdar går 
hit och dit och kors och tvärs. Det dödar 
stuvutrymme och gör det fasen så mycket 
svårare för serviceteknikern att komma åt.

Fråga: Vad säger det om Bella 640? 
Svar: Den har det den ska ha. Men utan 
finess och omtanke. Rationellt. Seriepro-
ducerat.

Några exempel, inte graverande, men 
typiska: länspumpen har förmodligen 
monterats innan förarstolen kom på 
plats. Den måste demonteras för att 
fulla pumpslag ska kunna tas ut. Brand-
släckaren är lätt att montera i förarens 
fotlåda. Och stjäl plats för fossingarna. 
Öglor att knopa fenderlina i saknas akter 
om midskepps. 

Möbleringen har jag intet att anmärka 
på. U-soffa akteröver. Två stolar vid vind-
rutan. Kapellet med bågar försvinner i ett 
U-format garage. Pluspoäng i ändskep-
pen. Bred trappa från sittbrunnen upp 
genom vindrutan ut på ett plant fördäck 
omgärdat av rediga räcken. Så vill svär-
mor ha det. Badbryggan är byggd i två 
plan. Där slår man sig ner efter badet och 
låter vattnet rinna av. 

Ruffen klarar att sova två personer ett 
par nätter.

Förarplatsen är ganska medioker och 
känns inte helt genomtänkt. Det är små 

detaljer som sammantaget sänker hel-
hetsintrycket. Stolarna är bakåtvända 
som fåtöljer och för mjuka. Visserligen 
sitter man bekvämt men vid lite sjögång 
känns de svampiga. Instrumentbrädans 
ovansida har man valt att göra kupol-
formad. En designdetalj som garanterar 
maximalt med reflexer i vindrutan. Ställ-
bar ratt står ständigt på vår önskelista, 
finns dock inte ens i listan över extraut-
rustning.

Att det finska varvet bygger bra fart-
skrov vet vi sedan tidigare, och 640:an 
är inget undantag. Skrovet är baserat 
på Bellas 620 DC. Det har förlängts en 
fot för att ge plats åt inombordaren. Mo-
toralternativen är MerCruisers 1,7 liters 
diesel på 116 hästar eller bensinaren på 
4,3 liter och 220 hästar. Den sistnämnda 
gör båten rättvisa. Bella 640 är en båt 
som gillar aktiv körning och då förtjänar 
den en stark motor. Gången är lugnare 
än lillasysterns men för den som vill finns 
här potential för riktigt kul båtåka. Bel-
las båtar är godkända av VTT – en typ 
av klassningssällskap – vilket borgar för 
säkra båtar byggda efter gällande regler. 
Klar pluspoäng.

Ett tidstypiskt barn från 
det löpande bandet.

TEST    BELLA 640

■

»BELLA 640 ÄR EN BÅT SOM GILLAR 
AKTIV KÖRNING OCH DÅ FÖRTJÄNAR 
DEN EN STARK MOTOR.« 
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BELLA 640
FAKTA 
Längd: 6,47 m
Bredd: 2,47 m
Vikt: 1 200 kg
Last: 7 pers
Motor: 120–220 hk
Toppfart: 42 knop, MerCruiser 4,3 MPI 220 hk
Bränsle: 130 l
CE-klass: C
Pris: 419 000 kr med  MerCruiser 4,3 MPI 
220 hk inkl teak och däckslucka

KONTAKT 
Bella-Veneet, Välököntie 10,                     
FI 70700 Kuopio, Finland
+358 17 288 388 00
www.bellaboats.fi
Återförsäljare över hela landet.

TVÅ IRRITERANDE DETALJER. 
Nyckeln till tändlåset. Är den värdig 
ett bygge för drygt 400 000 kronor? 
Länspumpens placering. Monterades 
förmodligen innan förarstolen kom på 
plats. Beröm får däremot en rationell 
möblering av sittbrunnen. När man 
vänder stolarna akteröver och trollar 
fram bordet har man en okej fika-
plats. Bred trappa upp till fördäck 
och där uppe stabila räcken. Så ska 
en slipsten dras.

Fint hantverk Ja  Nej
Fint skrov Ja Nej
Fin badbrygga Ja Nej

Vill du ha hög komfort
 och säkerhet ombord?

Holländska VETUS har under mer än 30 års tid marinkonverterat 
slitstarka motorer. Genomtänkt design i kombination med 

utmärkta materialval: Topplock i gjutjärn och avgaskrök i brons.

Baserat på Mitsubishi, Hyundai och Deutz
Finns i effekterna 11-286 hk, med backslag, adapter för 

VP110-S och 120-S eller med S-drev från ZF

För mer information, gå in på www.vator.se
eller kontakta din närmsta återförsäljare.

Återförsäljare för VETUS Diesel

Arboga, Lunger Båt&Trä, tel 0589-530 15. Gotland, Fårösunds Marina & Hotell AB,tel, 
0498-22 16 62. Grebbestad, Grebbestad Varv AB, tel. 0525-72 44 00. Göteborg, Björlan-
davarvet HB, tel. 031-92 62 46. V.O. Teknik, tel. 031-96 62 98. Gryt, Gryts Brygga Marin, tel. 
0123-408 35. Helsingborg, Råå Båtvarv AB, tel 042-26 06 59. Henån, Bernova Produktion 
AB, tel. 0304-393 41. Hudiksvall, Åslunds Skeppshandel AB, tel. 0650-108 20. Huskvarna, 
Marinbutiken, tel.036-39 78 78. Kalmar, Båthuset, tel. 0480-278 42. Kristinehamn, JPS 
Marine Service, 0730-505 604. Kungsbacka, Onsala Båtservice, tel. 0300-153 31. Laholm, 
Lackservice i Laholm AB, tel. 0430-711 37. Limhamn, JF Marin, tel. 040-15 49 50. Linköping: 
Linköpings Marinmotor Försäljnings AB, tel. 013-14 03 37. Lomma, Bewete Båtvarv AB, 
tel. 040-41 26 22. Luleå, Granec Maskin AB, tel. 0920-22 80 25. Norrköping, Östersjövarvet 
i Norrköping, tel.  011-18 42 05. Norrtälje, Nya Servicevarvet Rosättra, tel. 0176-29 49 21. 
Nyköping, Nyköpings varv, tel. 0155-21 08 62. Oskarshamn, Marin Center Ernemar, tel. 
0491-777 60. Oxelösund, Oxelösunds Båtvarv AB, tel. 0155-308 27. Ramdala, Trosgårds 
Motorservice, tel. 0455-411 43. Södertälje, Albinhallen, tel. 08-550 804 50. Stockholm, 
Bil & Marinpunkten, tel. 08-580 155 94. Johan Hallsten Marinservice AB, tel. 08-718 12 05. 
Melins Båt & Marin, tel. 08-540 628 09. Mobil Marin Motorservice, tel. 08-540 852 22. Per 
Olsen Marin AB, tel. 08-500 334 70. Täby Motor AB, tel.08-768 61 00. Vi på Torö varv AB, 
tel. 08-520 312 39. Virgula AB, tel. 08-702 00 52. Värmdö Båtservice, tel. 08-571 68 300. Ål-
stens Marinteknik AB, tel. 08-26 69 68. Smedjebacken, Båtshopen Smedjebacken AB, tel. 
0240-740 40. Trosa, Trosavarvet AB, tel. 0156-121 39. Uppsala, Regal Marin, tel. 018-32 40 
60. Vikbolandet, Kvarnbergets Marin, tel. 0125-200 36. Västervik, Vituddens båtvarv, tel. 

0490-158 54. Västerås, Båtservice, tel. 021-12 23 01. Åhus, Carlsö Båt AB, tel. 044-24 
93 20. Ängelholm, Skåne Marin AB, tel. 0431-20300. Öregrund, Öregrunds Båtvarv 
AB, tel. 0173-304 23. Örnsköldsvik, Öviks Marina, tel. 0660-582 70. Östhammar, 
Matton Marin AB, tel. 0173-214 00.

www.vator.se

Generalagent:

VATOR Tel.08-544 442 70,
Hörnåkersvägen 12 Fax. 08-544 442 79
183 65 TÄBY E-mail: info@vator.com
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Jo, det gick bra.

Den kom inte smygande. 
Plötsligt försvann land 
och hamninloppets pirar. 
Tack GPS.

Öresund är ett lurigt farvatten. Sjön växer 
sig snabbt krabb. Vilken lycka!

Rakt fram, 40 knop. 
Ratten dikt åt ettdera hållet.

Svårt att få båtarna att 
bekänna färg i akterlig sjö.

TEST    DAYCRUISERS
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De flesta planande båtar kring sex me-
ter har numera stolar där sittdynans 
främre del kan vikas upp så att man kan 
stå upp och köra utan att knäa. Men 
uppfälld får den inte blotta ramverket. 
Eller hur?

Nederst ser vi hur förarstolen på AMT 
200 DC var fäst. Stol och förare ham-
nade vid akterspegeln i den första stora 
vågen.

Ser sportigare ut än det känns.

Flytoverall är obligatorisk oberoende av 
årstid och väder, liksom racingväst och 
störtkruka.

Testvinnaren visar att den är spantad för traden.
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ANTINGEN ELLER

Inredningen väcker känslor. Antingen 
faller man för den. Eller ogillar man 
den. Det är hur som helst en båt i god 

Crescentanda där »säkerhet« och »prak-
tisk« är grundbultarna. Man kan falla för 
den av flera skäl. 
• Den är löjligt lätt att ta sig ombord på. 
Fördäckets dike är omgärdat av kraftiga 
räcken. Glasdörren ner till ruffen är stor. 
Lätt tas klivet ner i ruffen och vidare in i 
sittbrunnen. När man kliver ombord från 
sidan får man ta sig runt räcket för att 
komma på rätt spår. Ett aber, men det 
köper jag.
• De två kojerna vid sidan av mittfåran 
ser i förstone obeboeliga ut. Men de bju-
der på fin komfort utan klaustrofobi. Det 
kan man knappast säga om de andra 
båtarna i testet med undantag för Aske-
ladden 645.

Sittbrunnen är rätt så konventionellt 
möblerad med bekväma stolar framtill 
och en U-soffa mot akterspegeln. Där är 
mittdelen lös. Jag är rädd för att en dag 

sitter man på durken halvt ihjälslagen. 
Poängen med konstruktionen är att man 
kan komma åt akterspegeln och utrym-
met därinunder En mer robust historia 
hade varit på sin plats.

Stuvutrymmena är legio och är lätt 
åtkomliga med undantag för dem i akter-
spegeln.

Rejäla fotlådor för förare och passa-
gerare. Brandsläckaren är smart stuvad. 
Akterlanternan sitter på en fällbar stång. 
Klokt. Men själva placeringen är galen.
Crescents båtar är alla godkända av Det 
Norske Veritas. 

Varför man valt att kalla modellen 
T-Rex är en gåta. Tankarna går till en 
stor klumpig dinosaurie. Inget kunde 
vara mer opassande. Bakom ratten kan 
vi konstatera att stolarna är bland de 
bästa i klassen. Lagom hårda och med 
kraftiga sidostöd. Sittdynans framkant 
är naturligtvis uppfällbar. På akterspe-
geln har man hängt en 150-hästare. Lite 
magstarkt. Även om båten visade sig ha 

utmärkta gångegenskaper är motorn i 
största laget. Femtio hästar mindre hade 
räckt gott och väl. I farter runt fyrtio knop 
blir skrovet lite instabilt. En okontrollerad 
pendling i sidled får mig att dra av på 
gasen. Där, någonstans runt trettiofem 
är båten riktigt trevlig att köra. Tyvärr 
övertygar inte Crescent kvalitetsmässigt. 
Det rister och knakar, skramlar och bull-
rar. En gissning är att man lagt däcket 
direkt på skrovet utan fungerande lim. 
Mycket av ljudet kommer nämligen från 
just skarven dem emellan. Förarplatsen 
och komforten kunde ha fått toppbetyg. 
Nu faller det på sikten. Eller snarare 
bristen på sikt. Vindrutan med den stora 
öppningsbara mittsektionen är ett pinn-
staket av lister. För att ytterligare spä på 
den lilla missen har man valt ett mindre 
lyckat kapellarrangemang. Hoprullat och 
nedfällt vilar det på vindrutans överkant. 
Liggandes mitt i synfältet reducerar det 
sikten kraftigt.

En originell möblering inombords väcker känslor.

TEST    CRESCENT T-REX

■

»PÅ AKTERSPEGELN HAR MAN 
HÄNGT EN 150-HÄSTARE. LITE 
MAGSTARKT.« 
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CRESCENT T-REX
FAKTA 
Längd: 6,16 m
Bredd: 2,35 m
Vikt: 770 kg
Last: 6 pers
Max motor: 150 hk
Toppfart: 42 knop
Bränsle: 150 l
CE-klass: C
Pris: ca 352 100 kr med Yamaha 4-takt 150 hk

KONTAKT 
Cremo, Box 188, 432 24 Varberg
0340 161 70
www.cremo.se

NÄR U-SOFFANS MITTDEL TAS BORT 
kommer man åt stuvfacken i akterspe-
geln. Mittdelen vilar på smala lister och 
hålls på plats av två gummiband. Vådlig 
konstruktion. Sittbrunnen är bra plane-
rad. Föröver syns de två kojerna på var 
sin sida om mittgången. Stolarna är med 
marginal testets bästa. Akterlanternan 
sitter på en fällbar stång. Synd att den 
täcker handtaget i fällt läge.

Bra skrov Ja  Nej
Bra sikt Ja Nej
Konventionell  Ja Nej
inredning
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SNUBBLANDE NÄRA

Nordkapp Comtesse 610 är en 
norsk konstruktion byggd i 
Polen. Hade den varit byggd i 

Norge hade omdömet på bygget blivit 
»hygglig norsk kvalité«. Inte mer. Den når 
inte upp till Askeladdens nivå och är en 
halvmil från Windys.

Möbleringen är norsk. Våra båtgran-
nar på andra sidan Kölen använder sina 
båtar – oavsett storlek och funktion – för 
fiske av och till. Och då är det viktigt 
att komma ut till relingen. Därför är U-
soffans ändar fällbara. För den som inte 
är intresserad av att fiska är den finessen 
meningslös. Trappan upp till fördäck är 
bred. Skjutdörren i plexi in till ruffen är 
skranglig och saknar stopp i öppet läge. 
Svagt. Kostar ett par kronor och monte-
ras på några minuter. Ruffens takhöjd är 
klaustrofobisk. Känslan förstärks av att 
luckan ut till fördäck blott 
är avsedd för ventilation. 
Det finns bara en väg ut. 
Varför denna spariver? 
Kojen håller fin bredd. Två 
kan samsas. Jag gläds 
åt ett motorrum med gott 

om plats och ordning och reda. Likaså 
åt kapellgaraget som rymmer även ett 
slarvigt rullat kapell. Små öglor att fästa 
fenderlinorna i får också plus. Det får 
däremot inte topplanternan som visser-
ligen är avskärmad, men inte tillräckligt. 
Den bländar när man står upp och lutar 
sig framåt. Jag har likaså svårt att för-
lika mig med att bränsletanken är helt 
inkapslad mitt i båten under en snygg 
teaklucka som får sågas upp utifall man 
vill inspektera.

När det gäller sjöegenskaperna över-
raskar Nordkapp. Skrovet upplevs både 
som fartigt och tryggt. En inte alltför ofta 
förekommande kombination. Att båten 
dessutom fungerar bra genom hela fart-
registret gör det inte sämre. Testbåten 
hade fått en något för stor propeller. 
Möjligen något som påverkar bränsleför-

brukningen, men med MerCruisers 4,3 li-
ters MPI-maskin fanns kraften där ändå. 
Fördelen med en stor skruv och kraftig 
motorstyrka är att den biter fast i vattnet. 
Efter några riktigt forcerade svängar var 
det bara att konstatera att man verkligen 
lyckats med skrovet. Det är omöjligt att 
få det att tappa greppet. Tyvärr är skro-
vet lite bullrigt i motsjö. Toppfarten ham-
nade på dryga fyrtiofyra knop. En fart 
där båten trivs fantastiskt bra. Mycket 
bättre än föraren. Vid förarplatsen finns 
det en hel del att önska. Av någon anled-
ning har man lyckats få alla parametrar 
fel. Stolarna är alldeles för låga. Reglaget 
hamnar därmed för högt. Som avslut-
ning har man sedan en instrumentbräda 
som är överdrivet tilltagen på höjden. Var 
syftet att skapa så mycket reflexer som 
möjligt i vindrutan har man lyckats.  Kvar 

på önskelistan står också lite 
teak på trappsteg och fotstöd. 
Nu är där släta plastytor utan 
halkmönster. Nordkapp har 
helt klart fått vittring på ett bra 
resultat men snubblar tyvärr 
på små enkla missar.

Trots ett skrov i världsklass når den inte ända fram.

■

»SKROVET UPPLEVS BÅDE SOM        
FARTIGT OCH TRYGGT. EN INTE     
ALLTFÖR OFTA FÖREKOMMANDE  
KOMBINATION.« 

TEST    NORDKAPP COMTESSE 610
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Kanonskrov Ja  Nej
Norsk kvalité Ja Nej
Reflexer i  Ja Nej
vindrutan

www.vibatagare.com                                                                                                             Vi Båtägare 3/06  79  

NORDKAPP   
COMTESSE 610
FAKTA 
Längd: 6,10 m
Bredd: 1,30 m
Vikt: 1 500 kg
Last:  7 pers
Motor: 116–260 hk
Toppfart: 44 knop, MerCruiser 4,3 MPI 220 hk
Bränsle: 140 l
CE-klass: C
Pris: 539 000 kr med MerCruiser 4,3 MPI

KONTAKT 
Nordkapp Boats, Jellestadveien 30,                   
NO-1739 Borgenhaugen, Norge
+47 69 10 45 30
www.nordkappboats.no
Honda Marin, 040 600 23 03, importerar Nordkapps 
utombordsmodeller. Nordic Marine i Marstrand 
(0303 613 00) importerar inombordsmodellerna.

U-SOFFANS ÄNDAR ÄR 
FÄLLBARA så att man kom-
mer åt relingen. Typiskt 
norskt stildrag. Trappan 
till fördäck är exemplariskt 
bred. Jag saknar en stor 
lucka på fördäck så att man 
kan ta sig ut den vägen. 
Skjutdörren i plexi in till ruf-
fen är skranglig och saknar 
stopp i öppet läge. 

med Engbo ankarspel

Enkelt och
bekvämt
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Trådlös fjärrkontrollMånga monteringsaltenrativ

KONTAKTA OSS FÖR DIN NÄRMASTE ÅTERFÖRSÄLJARE:
SVERIGE: MARINSYSTEM AB
HAMNVÄGEN 6B , 183 57 TÄBY , TEL:08-705 00 40 , INFO@MARINSYSTEM.SE , WWW.MARINSYSTEM.SE

FINLAND: MARINSYSTEM OY
INDUSTRIGATAN 10G , 65 170 VASA , TEL: 06-317 10 41 , INFO@MARINSYSTEM.FI , WWW.MARINSYSTEM.FI

-nyskapande i mer än 30 år
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BÄST I KLASSEN

Med trimmet högt uppställt och 
gasreglaget i botten gav jag mig 
i kast med Öresunds eftermid-

dagskrabba vatten. Jag hade störtkruka 
på huvudet och racingväst på bålen. Jag 
var rustad. Om båten eller jag inte skulle 
hålla måttet.

Jag hade bestämt mig för att utmana 
båten ordentligt efter att ha lyssnat på 
snacket i depån. Och dessutom ha sett 
hur de andra körde som busar. »Den 
måste ha ett skrov som slår det mesta«, 
tänkte jag.

Och båten bjöd upp. Med alla 150 
Yamahahästarna vilt arbetande på akter-
spegeln avrättades våg efter våg. Med det 
sedvanliga Yamarinska höga gångläget 
gavs inte vattnet en chans att nå vindru-
tan. Samspelet mellan den vassa stäven, 
de lagom breda slagen och båtens egen-
vikt gav mungiporna en god anledning till 
motion. I kurvorna trimmade jag in något 

och båten tuggade sig glatt igenom. Utan 
att kavitera eller släppa greppet. 

Jag har kört Yamarins stora båtar förut 
– alltid med stora motorer på akterspe-
geln. Det har varit allt från fartpaketen 
V-Max till 225- eller 275-hästare. Nu när 
jag körde med den »lilla« 150-hästaren 
där bak kan jag inget annat än rekom-
mendera ekipaget. Det är precis så 
tillräckligt som en båt ska vara. Tillräck-
ligt snabb. Tillräckligt rolig. Tillräckligt 
förnuftig. Och tillräckligt hanterbar för 
att alla med lite vett i skallen och lite båt-
vana i händerna ska kunna göra den till 
en riktigt rolig kamrat till sjöss. 

Möbleringen är enkel och okomplice-
rad. U-soffan där bak är just vad namnet 
anger. En hel soffa i U-form med stuv-
plats inunder hela vägen runt. Dynorna 
är få och lätta att lossa. Luckorna till 
stuvutrymmena har gångjärnen i kortän-
darna och hålls uppe av gasdämpare. 

Poängen med arrangemanget är att 
ryggdynorna inte behöver lossas för att 
luckan ska kunna öppnas på vid gavel. 
Man sitter djupt och relativt vindskyd-
dad. Stolarna föröver är bekväma, ger 
god stöttning i sidled. Sittdynans främre 
del är uppfällbar. Det enda föraren sak-
nar är en ställbar ratt. En liten plotter får 
plats på instrumentbrädan. Som extra 
tillbehör finns gasolkök, diskho och 
tryckvatten. Detta minipentry installeras i 
pulpeten framför passageraren.

Stävräcke smyger längs fördäcket 
och har greppbar höjd först vid stäven. 
Knappast praktiskt. Förmodligen har 
skönhetsrådet fått som det vill. Trappan 
upp till fördäck är föredömlig. Detsamma 
gäller för badplattformarna vid sidan av 
motorn.

Ruffen under fördäck är en av klas-
sens bästa – ljus, bred med hyfsad 
takhöjd. Den saknar lucka ut till fördäck, 
men å andra sidan har rufföppningen 
både lucka och dörr vilket gör att det är 
lätt att ta sig ut i en paniksituation.

Yamarin anses vara den småbåtsbyg-
gare som håller högsta kvalité. Jag är 
beredd att skriva under på det.

Bra skrov. Praktisk inredning. Hög kvalité. Testvinnare.

TEST    YAMARIN 64 DC

■

»OCH BÅTEN BJÖD UPP. MED ALLA 150 
YAMAHAHÄSTARNA VILT ARBETANDE 
PÅ AKTERSPEGELN AVRÄTTADES VÅG 
EFTER VÅG.« 
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Högsta kvalité Ja  Nej
150 hästar räcker Ja Nej
Krånglig  Ja Nej
inredning
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YAMARIN 64 DC
FAKTA 
Längd: 6,10 m
Bredd: 2,48 m
Vikt: 1 100 kg
Last: 7 pers
Motor: 115–200 hk
Toppfart: 40 knop, Yamaha F150
Bränsle: 135 l
CE-klass: C
Pris: ca 390 000 kr med Yamaha fyrtakt 150 hk

KONTAKT 
Konekesko Marin 
www.yamarin.com
Importeras av Yamaha Motor Scandinavia AB, 
Fryksdalsbacken 28, 123 43 FARSTA                    
08 683 84 00, www.yamaha-motor.se

SE SÅ SMART MAN KAN LÖSA IN-
GÅNGEN TILL STUVUTRYMMENA. 
Full lucköppning utan att ta bort rygg-
dynorna. Och luckorna hålls uppe på 
plats. Fem poäng av fem möjliga.

Ingången till ruffen har dörr och 
lucka. Det är med andra ord rätt 
så lätt (nåja) att ta sig in och ut. 
Däckslucka saknas.

Bekvämt och bra! Du spar tid och slipper
trängsel i trafik och butik. Ring, faxa eller
maila, så kommer Dina varor hem direkt.

Här finns ett stort och välfyllt lager med både nya och begagnade 
Volvo Penta-reservdelar. Verkstadshandböcker och ”gör-det-själv-

böcker” finns också till de flesta Volvo Penta-motorer.
Besök vår hemsida: www.drevia.se där Du får 

detaljerad information om reservdelar och tillbehör.

LÄTT ATT BESTÄLLA:
2: FAXA: 0523-127 70

1: RING: 0523-141 50
3: MAILA: info@drevia.se

Grötöhamnen, Lysekil · Box 180, 453 24 LYSEKIL
Telefon: 0523-141 50 · Fax: 0523-127 70 · E-mail: info@drevia.se

VOLVO PENTA RESERV-
DELAR OCH TILLBEHÖR

PÅ POSTORDER

Öppet: vardagar 8-17. Lunch 12-13.
www.drevia.se

Välkommen med din beställning! 
Du har full garanti på allt Du köper! Helt nöjd eller pengarna tillbaka.
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FART OCH BRÄNSLEFÖRBRUKNING
AV STAFFAN WESTERLING

 VARVTAL  LJUD dBA
 5 900 85
 5 400 84
 4 900 82
 4 400 81
 3 900 79
 3 400 75
 2 900 72
 2 400 69
 1 900 67
 tomgång 56

 ACCELERATION  SEKUNDER
 0–20 6,6
 0–30 11,6
 20–30 5,0

EKONOMISK FART
3 900–4 900 v/min • 22,5–32,6 knop • 0,92–0,99 l/nm

AMT 200 DC
HONDA BF150 4-TAKT

40

37

34

31

28

25

22

19

16

13

10

7

4
 4 900 2 400 2 900 3 400 3 900 4 400 4 900 5 400 5 900

Knop

Varvtal

Fart i knop
Bränsle l/nm

 VARVTAL  LJUD dBA
 4 600 88
 4 100 85
 3 600 77
 3 100 76
 2 600 74
 2 100 71
 1 600 67
 tomgång 59

 ACCELERATION  SEKUNDER
 0–20 9,3
 0–30 14,7
 0–40 26,0
 20–30 5,4
 30–40 11,3

EKONOMISK FART
2 600–3 600 v/min • 19,7–31 knop • 1,21–1,3 l/nm

ASKELADDEN 645
MERCRUISER 4,3 MPI

43
40
37
34
31
28
25
22
19
16
13
10
7
4

 1 600 2 100 2 600 3 100 3 600 4 100 4 600

Knop

Varvtal

Fart i knop
Bränsle l/nm

 VARVTAL  LJUD dBA
 4 600 88
 4 100 85
 3 600 79
 3 100 75
 2 600 73
 2 100 71
 1 600 67
 tomgång 63

 ACCELERATION  SEKUNDER
 0–20 8,1
 0–30 12,1
 0–40 22,0
 20–30 4,0
 30–40 9,9

EKONOMISK FART
2 600–3 100 v/min • 21,3–26,7 knop • 1,1–1,14 l/nm

BELLA 640 DC
MERCRUISER 43 MPI

43
40
37
34
31
28
25
22
19
16
13
10
7
4

 1 600 2 100 2 600 3 100 3 600 4 100 4 600

Knop

Varvtal

Fart i knop
Bränsle l/nm
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 VARVTAL  LJUD dBA
 5 900 90
 5 400 87
 4 900 83
 4 400 81
 3 900 82
 3 400 80
 2 900 77
 2 400 73
 1 900 68
 tomgång 61

 ACCELERATION  SEKUNDER
 0–20 5,1
 0–30 7,5
 20–30 2,4

EKONOMISK FART
3 400–4 400 v/min • 21,2–32,1 knop • 0,83–0,9 l/nm

CRESCENT T-REX
YAMAHA F150 4-TAKT

46
43
40
37
34
31
28
25
22
19
16
13
10
7
4

1 900 2 400 2 900 3 400 3 900 4 400 4 900 5 400 5 900

Knop

Varvtal

Fart i knop
Bränsle l/nm

 VARVTAL  LJUD dBA
 4 500 87
 4 000 85
 3 500 79
 3 000 77
 2 500 74
 2 000 73
 1 500 69
 tomgång 63

 ACCELERATION  SEKUNDER
 0–20 8,1
 0–30 12,5
 0–40 22,3
 20–30 4,4
 30–40 9,8

EKONOMISK FART
3 000 v/min • 27 knop • 1,04 l/nm

NORDKAPP C 610
MERCRUISER 4,3 MPI

46
43
40
37
34
31
28
25
22
19
16
13
10
7
4

1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500

Knop

Varvtal

Fart i knop
Bränsle l/nm

 VARVTAL  LJUD dBA
 5 800 87
 5 300 83
 4 800 81
 4 300 79
 3 800 78
 3 300 77
 2 800 74
 2 300 70
 1 800 67
 tomgång 56

 ACCELERATION  SEKUNDER
 0–20 5,8
 0–30 9,4
 20–30 3,6

EKONOMISK FART
3 300–4 300 v/min • 22,7–31,2 knop • 0,78–0,94 l/nm

YAMARIN 64 DC
YAMAHA F150 4-TAKT

46
43
40
37
34
31
28
25
22
19
16
13
10
7
4

1 800 2 300 2 800 3 300 3 800 4 300 4 800 5 300 5 800

Knop

Varvtal

Fart i knop
Bränsle l/nm
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