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Snygg, sport ig och säker daycruiser
Yamarin 68 dC är en 

ovanligt snygg och spor-

tig båt i en intressant 

storleksklass. med en 

150 hk motor är den till 

och med trailerbar.
Text & foto: Lars-Åke Redéen

De skandinaviska day-
cruiserbåtarna på 5–8 m 
håller sedan länge inter-

nationell toppklass. I det absolu-
ta toppskiktet hittar vi finska 
Yamarin, som producerar genom-
tänkta motorbåtar.

Förra årets mest intressanta 
nyhet var 68 DC (daycruiser), en 
båt som med samma skrov även 
finns som 68 Cabin. Båtliv har 
provkört båda och konstaterar att 
detta är en av Yamarins bästa 
modeller hittills.

Alla som har varit ute med en 
öppen båt en solig sommardag 
vet att det ger minnen som etsar 
sig fast även under mörka vinter-
månader. Har båten dessutom 
lika goda sjöegenskaper som 
Yamarin 68 DC med sitt vassa 
skrov så blir färden en riktig 
njutning.

Den provbåt vi hade till vårt 
förfogande var en extrem sport-
variant med en Yamaha 250 hk 
4-taktsmotor. God för styvt 50 
knop (med en person ombord) 
har den extremt fina fartegenska-
per, men faktum är att den här 
båten passar minst lika bra med 
en mindre motor på 150 hk. Då 
sjunker visserligen toppfarten till 

38 knop, vilket räcker för de allra 
flesta. Dessutom blir båten 
60 000 kr billigare.

marschar över 30 knop
Bränsleförbrukningen med 250 
hk är vid en lagom marschfart på 
drygt 30 knop är cirka 1 lit/Nm, 
enligt tillverkaren. Förbrukning-
en ligger på den nivån även uppåt 
37 knop eftersom motorn kör 
under låg belastning. Förbruk-
ningen är inte extremt låg men 
helt godtagbart för en snabb båt 
i den här klassen.

Köregenskaperna är i topp-
klass och samtidigt ganska odra-
matiska. Så blir det när skrovet 
har rätt konstruktion för sitt 
användningsområde och Yamarin 
68 DC är inget undantag. De 

dörren till kabinen är smart och 
ger extra utrymme.

Sittplatsen runt bordet har plats för åtta personer när ryggstödet till förarsoffan 
har vänts. med bordet nerfällt skapas en längsgående solplats som heter duga.
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Snygg, sport ig och säker daycruiser

Yamarin 68 Cabin är samma 
skrov som i Yamarin 68 DC, 
men försett med en hytt. Desig-
nen är ovanligt lyckad för att 
vara en kabin och för den som 
vill ha en snabb pendlarbåt i 
skärgården fungerar den utmärkt.

Även denna båt kan köras 
med en 150 hk motor, men är 
godkänd för upp till 200 hk. 

FAKTA YAmArIn 68 dC

Längd: 6,77 m

Bredd: 2,54 m

Vikt: 1 300 kg

Antal pers: 8 st

Motor: 150-250 hk

Fart: 38 knop

Pris: 639 400 kr med Yamaha 150 hk

Info www.yamaha-motor.se

Yamarin 68 dC är en riktigt snygg 
och sportig daycruiser för den som 
vill ha en båt på knappt 7 m. 
Köregenskaperna är i toppklass, 
även med en motor på 150 hk.

goda köregenskaperna gör även 
båten säker eftersom det är svårt 
att få några tvära kast eller hamna 
i andra problem på grund av 
körningen.

Förarplatsen är också riktigt 
bra, men tyvärr har Yamarin inte 
valt att satsa på en riktig stol 
utan ett säte som delas med en 
passagerare. Idén är inte dum 
egentligen och gör att det blir 
lättare att få till en smart lösning 
för sittplatserna kring det stora 
matbordet i akterutrymmet. Men 
det är bättre med en bekväm och 
helst även ställbar förarstol i en 
så här snabb båt.

Förarplatsen är välplanerad 
med plats för en tolv tums plot-
ter i instrumentpanelen rakt 
framför föraren. Yamarin har valt 

att ha ganska få mätare och 
knappar, vilket vi tycker är bra. 
Många båtar är allt för nerlusade 
med instrumenttavlor.

Stor sittgrupp
Sätet för föraren och passagera-
ren kan med ett enkelt hand-
grepp vändas och blir då en del 
av en sittgrupp för upp till åtta 
personer runt matbordet. Med 
ytterligare lite sänkning av bordet 
och fixande med dynorna får 
man en dubbel solbädd i båtens 
längdriktning. Det är en riktigt 
smart lösning som säkert upp-
skattas av många.

På babordssidan finns en pen-
trysektion med kylskåp samt ett 
handfat. Den som vill kan även 
montera ett litet Wallaskök där.

Förarplatsen är välplanerad med utrymme för en stor plotter mitt i synfältet. 
SeaStar servostyrning och trimplan är standard.

Under fördäcket finns en 
kabin med ett par sovplatser och 
vattentoalett, som är standard. 
Utrymmet är funktionellt och 
praktiskt men för mörkt för vår 
smak. Visserligen är kabinen 
främst till för att sova, men lite 
mer ljusinsläpp än så här vill vi ha.

Kapellet är helt OK och 
stuvas under en särskild 
lucka. Men helst ska man ju 
inte behöva använda det i en 
sådan här båt…

Listan över standardut-
rustning är ganska väl tillta-
gen. Det enda viktiga som 
inte finns med är spis, vär-
mare, stereo och kartplotter. 
Priset för en körklar båt med 
en 150 hk motor är 640 000 
kr. Det innebär en kännbar 
höjning sedan 2008, men 

den svaga svenska kronan gör att 
vi tyvärr får vänja oss vid sådana 
höjningar i marinbranschen.

Sammanfattningsvis är detta 
en mycket bra och sportig båt 
med hög kvalitetskänsla. Den är 
dessutom praktisk och fungerar 
fint även på semesterturer.

Kabinen innehåller både ett par  
fullängdskojer och vattentoalett 
som standard.

Samma skrov men med hytt
Den finns i två varianter, antin-
gen med bänkar på akterdäcket 
eller i en ”norsk” variant utan 
bänkar. Den senare modellen 
kan förses med en yttre styrplats 
mot ett tillägg på 30 000 kr.

Kabinmodellen har två kojer 
i fören och två i aktern.

Pris med 150 hk Yamaha: 
698 400 kr.

Yamarin 68 Cabin har lika bra köregenskaper som 68 dC 
men är 100 kg tyngre. båten har fyra kojplatser.
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