
WWW.BATLIV.SE           BÅTLIV 2/201728

ASKELADDEN HAR ALLTID 
haft bra tryck i sin pro-
duktutveckling. Detta 

har ytterligare förstärkts sedan 
företaget blev kompanjon med 
polska Parker (Askeladden till-
verkas i Polen).

Nya Askeladden C65 Bowrider 
är baserad på skrovet till tvilling- 
systern, C65 Cruiser, men med 
sittplatser framför vindrutan i 
stället för däck och kojer som i  
systermodellen. Därmed har 
det blivit plats för ett separat 
toalettrum i konsolen på babords 
sida – något som gör att den nya 
modellen sticker ut från mängden.

BÅTLIV HAR PROVKÖRT den senaste 

generationens öppna båtar från 
Askeladden, som utan tvivel har 
lagt stor vikt på komfortupple-
velsen och en funktionell plan-
lösning. C65 Bowrider är inget 
undantag. Här har konstruktören 
fokuserat på en extra stor och 
komfortabel U-soffa med vänd-
bar rygg på det dubbla passage-
rarsätet. Därmed har den också 
tre bra sittplatser i färdriktningen 
bakom vindrutan. Sittgruppen 
har ett stort nedsänkbart bord 
som ger möjlighet till att kon-
vertera den avdelningen till en 
solsäng. 

Uteplatsen är utnyttjad i 
båtens hela bredd, något som 
gör det enkelt att ta sig runt i den 

sociala delen, även från för till 
akter. Också akterbänken har 
vändbart ryggstöd, så att flera 
kan sitta med ansiktet akterut – 
antingen vid vattensportaktivite-
ter eller efter ett bad. 

MOTORBRUNNEN ÄR RIKTIGT rymlig 
och har en plan durk, så att man 
får en komplett badplattform där 
det är enkelt att ta sig från den 
ena sidan till den andra. Båten 
har vattenskidkrok på bajonett- 
fäste som kan monteras vid 
behov. Under ett lock på babord 
sida finns ett rymligt fack och 
på styrbord sida ligger en solid 
badstege under ett lock. 

Det unika med C65 Bowrider 

är att den har ett komplett toalett- 
utrymme med sjövattenstoalett, 
stuvplats och handfat på babord 
sida, i motsats till tvillingmodel-
len som här har en liten pentry-
modul.

Den stora skillnaden mellan 
bowrider- och cruiserversionen 
är utrymmet framför vindrutan. 
Här har 65 Bowrider en tradition- 
ell bowriderlösning med U-soffa 
och rikligt med stuvutrymme i 
bänkarna. Hela detta området 
kan mycket enkelt konverteras 
till en stor solsäng.

Vår provbåt hade ett V-botten- 
skrov, inte det nya stegskrovet 
TSI som Askeladden lanserar i 
vår. För att få till en mjukare gång 

Social och komfortabel bowrider
Askeladden C65 Bowrider delar skrov med C65 Cruiser. Den nya modellen blir en perfekt kombination 
när man lägger till stora solsängar både för- och akterut, en mycket komfortabel soffa och separat  
sjövattenstoalett. Text & foto: Atle Knutsen

PROVAR

Med sin nya bowrider har Askeladden skapat en tyst och bekväm båt med bra utrymmen för sin klass.
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Fakta Askeladden C65 BR
Längd: 6,45 m
Bredd: 2,46 m
Vikt: 1 400 kg
Bränsle: 230 liter
Vatten: 40 liter
Hålltank: 40 liter
CE-kategori: C
Personer: 7 st
Motor: 150–300 hk
Toppfart: 42knop
Pris: 576 000 kr 
 (med Suzuki DF200 APX) 
Info: www.askeladden.no

och mer komfortabla sjöegen- 
skaper går C65 Bowrider med 
längre vattenlinje, vilket gör 
att man får lite mindre fart ur 
motorns effekt. 

C65 BOWRIDER UPPNÅR acceptabla 
42 knop med 200 hk på akter-
spegeln och är en fröjd att köra. 
Båten lägger sig elegant upp i 
plan och har bara en marginell 
planingströskel, som med Zip- 
wake-trimplanssystemet i prov-
båten närmast elimineras helt. 
Med 200 hk har båten god balans 
och går mycket mjukt och fint 
i sjön. Den reducerade vikten 
i förskeppet jämfört med C65 
Cruiser klarar båten bra. Skrovet 

är perfekt för en familjebåt, som 
dessutom är kompakt, lugn och 
fri från knarrande oljud. ✪

Separat toalettutrymme är en nyhet.

Stor och social sittbrunn 
är självklart i nyare 
båtar. På bad- 
bryggan finns  
plats för 
 solbadare.

Förarplatsen med kartplotter i centrum.

Garmin 721 & 721xs
Aktuellt pris, besök interboat.se

Boss Bluetooth audio system
Styrenhet, högtalare, slutsteg. 

KAMPANJ

Ord: 2390:-
1890:-

Vårens hetaste GPS-kampanj!

www.interboat.se
Örebro 019-31 12 00
Luleå 0920-22 80 25

Varberg 08-545 914 40
Norrköping 011-10 73 00

Begränsad antal.

Besök våra butiker eller 
handla i vår webbshop interboat.se 

till Sveriges vassaste priser.

Sveriges bästa
tillbehörsshop!
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