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Silver Eagle 640 BR – originalet!
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1989 sa fem personer upp sig från Buster i finska Ähtäri och startade egen tillverkning av aluminiumbåtar. Resultat blev Silver Boats, som tillverkade endast skrovet i aluminium, resten i glasfiber. En byggnadsteknik som numera fått många efterföljare som Yamarin Cross, Finnmaster
Husky – och även Buster! Text & foto: Lars H Lindén
EAGLE 650 VAR en av de

första modellerna som
Silver började tillverka,
men nu har den ersatts av en ny
modell efter alla år. Den har fått
beteckningen Silver Eagle 640
BR och är faktiskt en helt ny båt
från botten till inredningen.
Silver har bland annat tagit
fram ett helt nytt 20-graders
V-bottenskrov utan steglister.
Flera tester visade att den fick
en något mjukare gång i vattnet
jämfört med äldre modellen.
Skrovet är även något kortare
och totalt har man fått en något
lättare båt.
Överbyggnaden har en ny layout med bland annat lite kantigare
vindrutesektioner i svart. Även
invändigt hittar man stora förändringar. Durkytorna är i glasfiber
som standard, men de kan extrautrustas med antingen aluminium,
ett grått laminat eller tygmattor.

Perfekt förarplats med hydraulstyrning, bra fotstöd och små stuvfack.
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En annan finess med den nya
modellen är att inredningen kan
anpassas för antingen familjeåka eller sportfiske. En bred
akterbänk är standard, men den
kan bytas ut mot en kortare så
att man kan stå i var sin hörna i
aktern och fiska. Även i den främre sittbrunnen kan man ta bort de
båda sittbänkarna om man önskar en större last- och durkyta.

har denna förnämliga fåtölj och
även ett stort handskfack med
handtag och plats för till exempel
en stereo.
En annan finess är att aktersoffan kan byggas om till en stor
solbädd med ett enkelt handgrepp. Akter om denna soffa
finns ett stort fack för kapellet
och dess bågar.

SILVER EAGLE 640 BR har dubbla

des med den minst rekommenderade motorstyrkan på 150 hk.
Men det räcker mer än väl och
ger en toppfart på 41,5 knop med
två personer ombord. Här landar
bränsleförbrukningen på 1,3 liter
per sjömil. Drar man av ca 1000
varv blir farten 35 knop och förbrukningen runt en liter. Bästa
marschfart ligger mellan 25 och
30 knop och här kan man komma
ner i ca 0,8 liter per sjömil med
en 150-hästare.

Fakta Silver Eagle 640 BR

pulpeter midskepps, och båda
är perfekt utformade. Exakt så
här skall det se ut i en modern
styrpulpetbåt! Förarsidan har
plats för en 10-tums kartplotter,
Seastar hydraulstyrning, perfekt
fotstöd, dubbla 12V uttag, infälld
brandsläckare (som inte sitter i
vägen för fötterna), trimplanspanel, burkhållare och sist men icke
minst – en fåtölj med justerbart
ryggstöd. Även passagerarsidan

Praktisk entré med stora ”trappsteg”
i fören, för bekväm på- och avstigning.

Aktersoffan kan med ett enkelt handgrepp byggas om till en stor solbädd.

Mycket smart avvisarlist sitter längs
friborden på båten.

NYA SILVER EAGLE 640 BR provkör-

Med sina 6,40 m i längd och
2,25 m i bredd är nya Silver Eagle
640 BR en ”storbåt” i sjön, fullt i
klass med populära konkurrenter
som till exempel Buster Magnum
och Yamarin Cross 64. Tack vare
sina lätta aluminiumskrov går
båtarna högt och mjukt i vattnet,
men ändå mycket stadigt – även i
höga farter. ✪

Längd:
6,40 m
Bredd:
2,25 m
V-botten: 20°
Vikt:
820 kg (utan motor)
Vikt:
1 030 kg (med testmotor)
Rek. motor: 150 – 200 hk
Personer: 8 st
CE-kategori: C
Bränsletank: 130 liter
Pris:
419 900 kr (inkl. Mercury 150)
Info:
www.silverboats.fi
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Plus

Standardutrustning
Ankarbox
Badplattform
Badstege
Bord
Brandsläckare
Bränslefilter, separat
Dynor i sittbrunn
Kartplotter
Kapell
Kylbox/skåp
Lanternor
Låsögla, klass 3
Länspump
Radio
Självläns
Styrning, typ
Trimplan
Vattenskidbåge
Vindrutetorkare

Ja
Ja
Ja
Extra
Ja
Ja
Ja
Ja (i kampanj med motor)
Ja
Extra
Ja
Ja
Ja
Extra
Ja
Hydraul, Sea Star
Ja
Extra
Ja

Priser
Båt utan motor
ca. 279 900 kr
Båt med Mercury 150 ca. 419 900 kr
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Kombinationen av aluminiumskrov
och plastinredning ger Silver Eagle
640 BR ett ombonat inre.
Testresultat med Mercury F150
Varv
Knop
Liter/NM
5 500
41,5
1,30
5 000
38,8
1,23
4 500
35,5
1,05
4 000
30,4
0,90
3 500
24,1
0,81
3 000
17,8
0,85
2 500
11,7
1,08
2 000
7,3
1,22
1 000
4,2
0,81

Minus

+ trygg i sjön
– inga
+ ingång i stäven
+ justerbara fåtöljer
+ avisarlisten på friborden
+ olika inredningar
+ gott om småfack

Praktiskt gångbord med väl skyddade LED-lanternor.

