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Flipper   640 DC ja ST

 Pätevät 
pikkusiskot

    Uuden sukupolven Flipperit ovat saaneet nauttia kiitoksista 
   ja kehuista alan lehdissä, ja ansaitusti. Uudet 640-sarjan Flipperit ovat 
  kuin joka suuntaan kutistetut näköispainokset isommista 670-malleista. 
 Suunnittelustaan palkinnon venemessuilla pokannut 640 ST 
tekee suurimman vaikutuksen vasta vesillä.
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F lipperin tulevaisuu-
den linjat piirtämään 
valjastettu norjalais-
suunnittelija Espen 

Thorup on tehnyt hienoa työ-
tä ja suunnitelmat jatkumolle 
vaikuttavat lupaavilta.

Uusi lippulaiva 880 ST näh-
tiin yhdessä 640 ST:n kanssa jo 
viime helmikuun venemessuil-
la ja tulevalle kaudelle odote-
taan samalle 640-rungolle pe-
rustuvaa avovenettä.

Valitettavasti Flipperin ko-
ko historian todennäköisesti 
hienoimmat mallit syntyvät  
taloudellisesti haastaviin ai-
koihin, joten toivon mukaan 
lupaavasti käynnistynyttä ke-
hitystyötä ei tarvitse jarrutella 
taloudellisista syistä.

Orastavan taantuman olois-
sa uusimmat mallit on pistet-
ty laihdutuskuurille ja voiman-
lähteinä uusissa Flippereissä 
käytetään painoa säästäviä 
perämoottoreita.

Kutistetut mitat tekevät ve-
neistä hieman huokeammat 
ostaa, mutta vaikutukset ovat 
luonnollisesti kauaskantoisem-
mat. Hieman kevyempi vene 
kulkee pienemmällä polttoaine-
määrällä, eikä saman suoritus-
kyvyn saavuttamiseksi tarvita 
yhtä paljon hevosvoimia, joten 

Flipper 640 DC

Tukeva, lepotuolinomainen 
kuljettajan istuin ja kutsu-
vaksi tyylitelty ohjaamo 
viimeistelevät ajonautinnon. 
Tuulilasi vain on kovin 
matala tihrustettava. 

Klaffipöytä ja konsoliin muotoiltu allas mahdollistavat retkikeittimen sijoittamisen käytön ajaksi ja lisävarustukseen 
kuuluvat makeavesisäiliö ja hana. Askeettisuus voi olla joskus hyve, mutta kieltämättä tässä ratkaisussa on halpa maku.

+ Ajettavuutta
+ Esteettisyyttä
+ Tukevaa rakennetta

– Pentterin toteutusta
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typistetyt ulkomitat tarkoittavat 
siis myös käytännössä edulli-
sempia meripenikulmia.

Kokonaispainoeroa isompiin 
mallisisariin muodostuu noin 
300 kiloa moottorivalinnasta 
riippuen, joten traileriveneili-
jä kiinnostanee myös se, että 
tarvittaessa pärjää numeroa 
pienemmällä kuljetuskärryllä.

Ei ole lainkaan kovin kaukaa 
haettua ennakoida kohtuute-
holla liikkuville, taloudellisille 
veneille uutta kukoistusta ylei-
semminkin, joten kenties lähi-
tulevaisuudessa saamme vielä 
nähdä uusien tyylisuuntausten 
Flipperienkin palaavan juuril-
leen. Flipperin luja mainehan 
saavutettiin aikanaan juuri hy-
vällä polttoainetaloudella.

Legendan  
jäljillä
Uudet 640-sarjan Flipperit te-
kevät mielenkiintoiseksi eri-
toten ST-mallin myötä se, että 
Flipper 640 HT oli aikanaan yk-
si suurimmista, halutuimmista 
ja tunnetuimmista hardtoppa-
reista markkinoillamme. Sitä 
valmistettiin vuosina 1980  – 
1994 ja se oli sen ajan mitta-
puun mukaan poikkeuksellisen 
suuri ja edustava. Ei ollut ta-

vatonta, että nelihenkisen per-
heen retkivene oli metrin ver-
ran lyhyempi.

Flipperin kielellä ST tulee sa-
noista Sport Top.

Tänään uusi ST ei ole ko-
konsa puolesta samalla taval-
la erityinen, vaan se edustaa 
tavanomaista kompaktia per-
hevenettä. Sen kokoluokassa 
myös avoimemmat veneet 
ovat vallanneet markkinoita, 
kun retkeilykäyttöön on alet-
tua hankkia yhä suurempia 
veneitä.

Vanhan 640 HT:n aikoihin 
DC-tyyppiset veneet eivät ol-
leet enää 1960-luvun alkuhuu-
man jälkeen suosiossa. Nyt ti-
lanne on jälleen muuttunut ja 
DC:t ovat käyneet hyvin kau-
paksi. Siksi ei ole ihme, et-
tä uudesta Flipper 640:stä on 
saatavilla kaksi eri muunnosta.

HT-veneet puolestaan on jo 
vuosia sitten katsottu vanhan-

aikaisiksi, mutta tässä suh-
teessa uusi Flipper 640 ST 
toimii mainiona ajatusten he-
rättäjänä.

Kuten totesimme jo run-
saan vuoden takaisessa Flip-
per 670-mallien testissä, voi 
vain ihmetellä hardtopparei-
den suosion hiipumista.

Sellaisinaan kaikki vanhat 
konseptit eivät kenties vastaa 
nykypäivän vaatimuksia, mut-
ta suurempiin mittoihin istutet-
tuna ja ennakkoluulottomalla 
otteella, aivan kuten Flipper 
näyttää mallia, voi vanhassa-
kin olla vielä ideaa.

Tämä konkretisoitui hienol-
la tavalla, kun Flipper 640 ST 
palkittiin messujen retkimoot-
toriveneenä Vene 13 Båt -mes-
suilla Helsingissä viime helmi-
kuussa.

Samat  
lähtökohdat
Ensivilkaisulta voisi kuvitel-
la DC:n ja ST:n olevan tarkoi-

Taittopöytä voidaan mukauttaa vaihteleviin tilanteisiin. Huomaa myös istuintyynyjen väliin jätetty astintaso. 

Mitä olisi DC ilman auringon-ottotasoa? Tuttu pöytä alas ja lisätyynyt päälle ratkaisu löytyy myös uusimmasta Flipperistä.

Lyhyen näköisen keulakannen alla on säilytystilaksi tai 
väliaikaiseen yöpymiseen soveltuva kajuutta.
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tettuja  erilaisiin käyttöihin ja 
eri kohderyhmille suunnattu-
ja, mutta loppupeleissä ne on 
tehty hyvinkin samanlaisia läh-
tökohtia ajatellen.

Molemmissa on avotila mat-
kustamiseen ja oleskeluun, 
molemmissa on myös keulas-
sa V-vuode kahden ihmisen yö-
pymiseen ja kummassakin on 
jonkintasoiset valmiudet käyt-
tää retkikeitintä ja valmistaa 
retkiaterioita.

Käytännössä kaksikon eroa-
vuudet ovat ostajien mieliku-
vissa, eivät niinkään itse ve-
neissä.

Jotakuta yksinkertaisesi vain 
miellyttävät sporttisen näköi-
nen tuulilasi ja ryömittävä 
kajuutta matalan keulakan-
nen alla. Toisia taas houkut-
taa enemmän avarampi tilo-
jen hyödyntäminen liittämällä 
keulan yöpymisvalmiudet 
osaksi avotilaa.

Molemmissa veneissä on 
kaikilla urheilullisen avove-
neen tuntu, koska myös ST:ssä 
kuljettaja istuu muiden matka-
laisten tavoin taivasalla. Se tie-
tenkin saattaa tuntua yhtälail-
la eriskummalliselta. Veneessä 

Flipper 640 ST

+ Ajettavuutta
+ Esteettisyyttä
+ Tilankäyttöä
+ Tukevaa rakennetta

– Pentterin toteutusta
– Näkyvyyttä varauksin

ST:n ohjaamossa on vähin-
tään yhtä mukavat oltavat 
kuin DC:ssä. Matalat ovat 
ikkunat täälläkin.

Hansikaslokerotasoa on ST:nkin pentterivalmiudet. Apu- ja työtasoksi avautuva kansi tekisi 
vaatimattomasta jopa välttävän, eikä se vaatisi suuria ponnisteluja toteuttaa.
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on kova katto, mutta sen alla ei 
kuitenkaan istuta ajon aikana.

Esteettisesti uudet Flipperit 
ovat hiottuja ja harkittuja. Vä-
rityksiltään ehkä liiankin, sillä 
pieni leikittely ja mielikuvitus 
olisivat voineet tuoda myös 
nämä veneet pirteämmin esiin 
massan ja kilpailun keskeltä.

Tuhansien DC-veneiden 
maailmassa ovat tyypillisen 
lajin edustajan linjat jo melko 
vakiintuneet, joten Flipper 640 
DC ei ole järin persoonallinen. 
Toisin on ST:n kanssa, josta 
löytyy jopa persoonaa ja oma-
leimaista tyyliä.

Kovakattoinen  
avarampi
Koska ST:n lattiataso on yhte-
näinen aina keulaan asti, on 
tilan tuntu ja avaruus valtava 
tavanomaiseen DC-konseptiin 
verrattuna. Sitä korostavat vie-
lä kevyet ikkunapuitteet. Itse 
asiassa ST on sisältä selvästi 
tilavampi kuin mitä sirot ulko-
linjat antavat odottaa.

DC:ssä puolestaan lattiapin-
taa on niukasti, joka saattaa 
olla tarkoitushakuista. Urhei-

luveneessähän on tarkoitus is-
tua tiivistunnelmaisesti vauh-
din huumasta nautittaessa. Sen 
keulakajuuttaan, tai pikemmin-
kin V-vuoteen keskellä olevaan 
poteroon, laskeudutaan keula-
kannelle vievien rappusten vie-
rellä olevan työntöoven kautta.

Kuinkas muuten selitettäisiin 
se, että muuten jo ahtaamman 
tuntuisessa DC:ssä on päädyt-
ty U-malliseen avotilan soh-
vaan, kun ST:ssä se on L:n 
mallinen ja jättää näin vieläkin 
enemmän lattiapintaa vapaa-
seen liikkumiseen?

Näin ollen ST palvellee myös 
paremmin niitä, jotka harras-
tavat vesihiihtoa ja muita väli-
neaktiviteetteja.

Oleskeluun ST tarjoaa mah-
dollisuuden joko istuskella kat-
teen alla tai avotilassa, jonka 
sohvan pystyy sijaamaan au-

rinkotasoksi. Samainen aurin-
kotaso-optio on DC:ssä.

Retkeilyä  
soveltaen
Pentterit ovat molemmissa 
veneissä pitkälti lisävaruste-
lun varassa, sillä vakiovarus-
tukseen kuuluvat vain paikat 
retkikeittimille ja moduuleihin 
kiinteiksi muovatut pienet ve-
sialtaat. Keittimet, vesisäiliöt ja 
kylmälaitteet ovat valinnaisva-
rusteita, mitä toisaalta voidaan 
pitää myös viisaana. Kaikki ei-
vät välttämättä kokkaile näin 
pienissä veneissä, ja mikäli ko-
kataan, lienee toteutustapoja 
ja näkemyksiä yhtä monta kun 
on retkeilijöitäkin.

Joka tapauksessa askeet-
tisetkin keittovarusteet ovat 
tehtaan alkuperäisasennuksi-
na hintavat, varsinkin jos nii-
den käyttö on hyvin satunnais-
ta. Edellä kerrotut lisävarusteet 
kustantavat versioista riippuen 
noin 2 000 euroa.

Retkiveneeksi soveltuvassa ST:ssä on sohva L:n mallinen, jolloin turkkipintaa on enemmän. 
Aurinkotaso- tai lisävuodesovellus löytyy myös ST:stä.

Kovan katteen alla ei ole vain vuoteita, vaan oleskeluun soveltuvat sohvat. Vuodekäytössä 
selkänojat käytetään välilevyinä, jolloin samalla leveyskin kasvaa. Nerokasta. 

Puoliksi avautuva tuulilasi ja pieni tikas tekee kulkemisen 
hardtopparissa kohtuullisen vaivattomaksi.
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DC:n keitintaso on apumie-
hen etulaipioon kiinnitetty ta-
so, joka saranoiden varassa 
nostetaan ylös tarvittaessa. 
ST:ssä pentteritaso on apu-
miehen edessä olevan pulpe-

tin kannen alla, joten siihen 
on mahdollista myös asentaa 
kiinteä keitin.

Kuomut ovat molemmissa 
veneissä vakiovaruste. Huo-
nossa säässä veneilyä ajatel-

len, kuomu on ST:ssä sikäli 
vaivaton, ettei sitä tarvitse ol-
la avaamassa kiinnitysneppa-
reistaan, koska kulku tapahtuu 
HT-katteen avattavan etuikku-
na kautta. DC:ssä avautuu 
myös pieni keskiruutu tuulila-

Flipper 640 DC

Pituus 6,25 m
Leveys 2,46 m
Paino 1 050 kg ilman 
moottoria
Valmistusmateriaali 
lujitemuovi
Henkilöluku 7
Koeajomoottori Mercury 
150 hv, 4-tahti
Moottorisuositus 115 – 
200 hv
Polttoainesäiliö 145 litraa
Vakiovarusteet mm. hydrauli-
ohjaus, kuomu, mukitelineet, 
patjat, pesuallas, automaatti-
nen ja manuaalinen pilssi-
pumppu, pöytä, uimaporras, 
lepuutinteline, tiikkilaminaat-
ti, tuulilasinpyyhkimet, 3 kpl 
virran ulos-ottoa
Lisävarusteet mm. stereot, 
harmaa runkoraita, kaasukei-
tin, tupla-akut, keulapotku-
ri, kylmälaukku, petroliliesi, 
lämmitin, makeavesisäiliö, 
massiivitiikit, trimmitasot, 
vesihiihtotanko, vesi-wc ja 
septitankki
CE-kategoria C
Hinta alk. 31 200 € ilman 
moottoria, koeajomoottorilla 
46 390 €
Valmistaja Bella Veneet Oy, 
Kuopio, www.flipperboats.fi

Flipper 640 DC ja ST

Köysilaatikot ja tiikkilaminaattisomisteet ovat vakiovarusteita. 
Laminaatti on koristeellinen, mutta voi myös olla petollisen liukas.

Yksityiskohtien hiomiseen on satsattu kiitettävästi ja joka 
kolkasta huokuu säntillinen suunnittelu. 
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sissa, mutta lisäksi on raotet-
tava myös kuomua tuulilasin 
yläreunasta.

Kummassakin veneessä on 
kuomulle oma kiinteä säily-
tystila takapenkkien selkänoji-
en takana.

Teknisesti  
tasaveroiset
Uutuuskaksikon testi oli ver-
tailumielessä erilainen verrat-
tuna 670:sten testiin, sillä täl-
lä kertaa molemmat veneet 
oli varustettu samanlaisilla 

moottoreilla ja samanlaisilla 
potkureilla.

Flipper 640-malleihin suosi-
tellaan 115 – 200 hevosvoiman 
perämoottoria. 

Mercuryn 150 hevosvoiman 
perusnelitahtinen on osoittau-
tunut varteenotettavaksi voi-
manlähteeksi useaan venee-
seen. Sille on mitattu suotuisia 
arvoja sekä pienemmissä et-
tä isommissa menopeleissä. 
Myös uusiin Flippereihin se 

Flipper 640 ST

Pituus 6,25 m
Leveys 2,46 m
Paino 1050 kg ilman 
moottoria
Valmistusmateriaali 
lujitemuovi
Henkilöluku 7
Koeajomoottori Mercury 
150 hv, 4-tahti
Moottorisuositus 115-200 hv
Polttoainesäiliö 145 litraa
Vakiovarusteet mm. hydrauli-
ohjaus, kuomu, mukitelineet, 
patjat, pesuallas, automaatti-
nen ja manuaalinen pilssi-
pumppu, pöytä, uimaporras, 
lepuutinteline, tiikkisomisteet, 
tuulilasinpyyhin, 3 kpl virran 
ulos-ottoa
Lisävarusteet mm. stereot, 
harmaa runkoraita, jääkaappi, 
kaasukeitin, tupla-akut, keu-
lapotkuri, petroliliesi, lämmi-
tin, makeavesisäiliö, trimmita-
sot, vesihiihtotanko, vesi-wc 
ja septitankki
CE-kategoria C
Hinta alk. 31 200 € ilman 
moottoria, koeajomoottorilla 
46 390 €
Valmistaja Bella Veneet Oy, 
Kuopio, www.flipperboats.fi

Turkkiluukkujen alta löytyy 
ST:ssä yllättävän paljon 
ruumatilaa kasseille ja 
varusteille.
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sopii mainiosti.
Sekä DC:n että ST:n ilmoite-

tut painot ovat samat, joten oli 
odotettua, että suoritusarvot 
ovat yhteneväiset, marginaa-
lisia eroja lukuun ottamatta.

Noin 40 solmun huippuno-
peus on hyvä,  ja myös 115 he-
vosvoimaa riittänee vielä noin 
35 solmun nopeuksiin ilman, 
että matkanopeuksista tarvit-
see tinkiä. Teoriassa pienem-
mätkin tehot riittäisivät Flip-
periin.

Melutasojen suhteen Flip-
pereille voi antaa sekä ruusu-
ja että hiukan risuja. Matkano-
peuksilla melutasot ovat alle 
80 desibelin, mutta huippu-
nopeuksien tuntumassa mu-
kavuusraja 85 desibeliä ylittyy 
selvästi.

ST on kautta linjan hiukan 

Flipper 640 DC ja Mercury 150 hv, 4-tahti

Kierrosluku
r/min

Nopeus
solmua

Kulutus
litraa/h

Kulutus
litraa/mpk

Äänitaso
db(A)

   650 2,6 2,2 0,85 52
1 000 4,1 3,5 0,85 58
1 500 5,8 5,7 0,98 65
2 000 6,9 8,9 1,29 66
2 500 9,4 13,4 1,43 71
3 000 14,5 16,2 1,12 73
3 500 21,6 20,8 0,96 75
4 000 26,7 27,1 1,01 77
4 500 31,2 35,1 1,13 81
5 000 35,4 44,9 1,27 81
5 550 39,3 55,9 1,42 87

Mittaukset on tehty kahden hengen ja testilaitteiston
kuormalla (n. 250 kg).

Flipper 640 ST ja Mercury 150 hv, 4-tahti

Kierrosluku
r/min

Nopeus
solmua

Kulutus
litraa/h

Kulutus
litraa/mpk

Äänitaso
db(A)

   650 2,6 2,2 0,85 56 
1 000 4,1 3,7 0,90 63 
1 500 5,7 5,6 0,98 62 
2 000 7,0 8,8 1,26 66 
2 500 9,6 13,6 1,42 72 
3 000 16,0 16,8 1,05 76 
3 500 21,8 20,6 0,94 77 
4 000 27,0 27,5 1,02 81 
4 500 31,6 35,7 1,13 87 
5 000 35,9 44,8 1,25 87 
5 550 39,7 56,1 1,41 89 

Mittaukset on tehty kahden hengen ja testilaitteiston
kuormalla (n. 250 kg).

äänekkäämpi, ymmärrettäväs-
ti, onhan kova kate pieni kai-
kukotelo.

Litra per  
meripeninkulma
Taloudellisuutta ajatellen uu-
det Flipperit edustavat kes-
kitasoa. Kulutuksessa se tar-
koittaa tämän kokoisessa 
liukuveneessä juuri alle litran 
per meripeninkulma, hyvissä 
olosuhteissa.

Flipperissä tuon taloudelli-
simman matkanopeuden alue 
osuu runsaan parinkymmenen 
solmun vaiheille.

Kahden henkilön ja testiva-
rustuksen kanssa kirjasimme 
0,94 litraa vajaan 22 solmun 
vauhdilla. Huippunopeuden 
tuntumassa lukema ylittää juu-

ri ja juuri siedettävät 1,4 litraa. 
Se on samaa luokkaa kuin liu-
kukynnyksen paikkeilla. Käy-
tännössä se merkitsee sitä, 
ettei Flipperin kulkuvastus ole 
erityisen raju liukukynnyksen 
tuntumassa.

Liukukynnystä ei ajossakaan 
huomaa häiritsevästi, joten 
Flipperillä voi siis valita ajo-
nopeuden mieleisekseen tilan-
teen ja olosuhteiden mukaan.

Ihanneolosuhteissa 145 lit-
ran polttoainesäiliön voi las-
kea riittävän noin 125 me-
ripeninkulman matkalle, 20  
prosentin varamarginaalilla.

Erinomaisia  
ajettavia
Valitettavasti testipäivien ke-
lit eivät vastanneet kovempia 

merellisiä olosuhteita, vaan 
jouduttiin tyytymään enim-
millään runsaan puolen met-
rin korkuisiin aaltoihin. Niissä 
Flipperit olivat kuin kotonaan, 
ajoi niitä millä nopeudella ja 
mihin suuntiin hyvänsä.

Hyvilläkään tämän kokoluo-
kan veneillä ei ole tavatonta 
40 solmun tuntumassa, että 
ohjaustuntumaa saa alkaa tar-
kentaa jo pienessä aallokossa. 
Flippereissä kuljettajan ei tar-
vitse tiukentaa otetta nopeu-
den kasvaessa. Ohjaustun-
tuma säilyy yllätyksettömän 
vakaana läpi koko vauhtirekis-
terin.

Tilastollisesti voidaan sanoa, 
että hyvä, jos näin on edes jo-
ka kymmenennen lehdessäm-
me koeajetun veneen kohdalla 
– Flipperit tarjosivat siis tällä 

Flipper 640 DC:n ja ST:n kulutuskäyrät ovat lähes identtiset, koska moottori ja potkurikin olivat samat. 
Pieniä eroavaisuuksia toki on johtuen eri moottoriyksilöistä, painojakaumasta sekä polttoainesäiliön täyttöasteesta. 
Molemmilla veneillä 25 litran tuntikulutus (sininen käyrä) saavutetaan lähes tasan 25 solmun  nopeudella. Vauhdin kasvaessa 
kulutus nousee hieman jyrketen. Alle litralla/meripeninkulma päästään nopeusalueella 17 – 26 solmua.

solmua solmua5 510 1015 1520 2025 2530 3035 3540 4045 45
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Flipper 640 
  DC ja ST

kertaa todellista ajamisen iloa 
omassa sarjassaan.

Kaarrekäytös ja pito ovat 
luokkansa ehdotonta huippua.

Rakenteellisesti Flipperit an-

tavat itsestään myös jämäkän 
vaikutelman, eikä pienessä 
aallokossa ainakaan tule esiin 
mitään, mikä antaisi vihiä heik-
kouksista. l

) = Huono
) ) = Välttävä
) ) ) = Tyydyttävä
) ) ) ) = Hyvä
) ) ) ) ) = Erinomainen

Runko ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
Sisustus ) ) ) ) ) ) ) )
Heloitus ) ) ) ) ) ) ) )
Vakiovarustus ) ) ) )

Rakenne 640 DC 640 ST

Kansitilat ) ) ) ) )
Avotilat ) ) ) ) ) )
Moottori- ja
tekniset tilat ) ) ) ) ) )
Matkustamo ) ) ) ) ) ) ) )
Makuutilat ) ) ) ) ) ) )
Pentteri ) )
Ohjaamo ) ) ) ) ) ) ) )
Säilytystilat ) ) ) ) ) ) )
WC-tilat ) )

Tilat

Vasta-aallokko ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
Myötäaallokko ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
Sivuaallokko ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
Kaarreajo ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
Käsiteltävyys ) ) ) ) ) ) ) )

Ajettavuus

Suorituskyky ) ) ) ) ) ) ) )
Äänitaso ) ) ) ) )
Taloudellisuus ) ) ) ) ) )
Kiinnittyminen ) ) ) ) ) )

Muut ominaisuudet

Vastinetta rahalle ) ) ) ) ) )
)  Tähtiä yhteensä   80 80

1535
515

venettä

moottoria
Kippari testaa

Kipparin testit
 ja artikkelit
1986–2013


