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 F lipper on yksi poh-
joismaisen lujitemuo-
vivenehistorian ja sen 
myötä myös Suomen 

tunnetuimpia moottorivene-
merkkejä. Jo 1970-luvulla se oli 
eräänlainen synonyymi malli-
kelpoiselle perheveneelle, jos-
sa yhdistyivät hieno tuotteis-
taminen sekä nappiin osunut 
hinnan ja laadun suhde. Flip-
per tarjosi kansanomaisen mut-
ta silti nimekkään kulkupelin 
vastineeksi tunnetuille, mutta 
hintavammille elintasoveneille 
kuten Fjord ja Coronet. Pohjan 
menestykselle loi ruotsalais-
suunnittelija Sigurd Isacsson.

Flipper 760 DC ei jatka siitä, mihin 
sen valtaviin myyntimääriin yltäneet edeltäjät 
lamavuosina jäivät. Uudessa veneessä 
luotetaan sen sijaan vauhdikkaaseen ulko-
näköön ja suuren perämoottorin voimaan. 
Niin tuntuvat monet kilpailijatkin luottavan, vielä.

+	Ajettavuutta
+	Suurta avotilaa
+	Miellyttävää   
 äänitasoa
+	Esteettisyyttä

–	Pentteriratkaisua
–	Kulutusta suurilla  
 nopeuksilla
–	Vaatimatonta   
 perusvarustusta

K i i tä m m e :+

m o i t i m m e :–
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Perämoottori  
voimanlähteenä
Uusille Flippereille on myös 
ominaista perämoottorien 
käyttö voimanlähteinä, joista 
ääriesimerkki nähtiin helmi-
kuun venemessuilla Helsin-
gissä. Uuden lippulaiva Flipper 
880 ST:n perässä komeili peräti 
kaksi 250-hevosvoimaista Mer-
cury Verado -perämoottoria.

Terävää nykytyyliä koroste-
taan Flipperissä tummilla ikku-
nanpuitteilla ja runkoikkunoil-
la. Huomio veneen profiilissa 
kiinnittyy poikkeuksellisen ma-
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Flipper 760 DC

Flipper 760:ssä on yksi tilavimmista avotiloista tavallisten DC-veneiden luokassa. Kun etuosan 
selkänojan kääntää eteen ei sohvalla tule ahdasta. Kuljettajan istuimen takana on ylimääräinen 
penkki.  Pöytä sen sijaan voisi olla reilusti isompi koko seurueen cocktaileja ajatellen.

Sähköllä ylös nouseva muoviarkku on eriskummallisimpia näkemiämme pentteriratkaisuja, ja sopisi sellaisenaan 60-luvun 
”avaruusajan” hullutusten sarjaan. Siihen hankittava yksinkertainen kaasuretkikeitin on satasen maksava lisävaruste.

Merkin henki ja sielu oli-
vat melko lailla kadoksissa 
1990-luvun lamavuosien ja sitä 
seuranneiden lukuisten omis-
tajanvaihdosten myötä. Nyt 
tuotetta on aktiivisesti herätel-
lyt henkiin kuopiolainen Bella, 
jonka hoteissa Flipper on ollut 
jo vuosia.

Tehtävään on valjastettu yksi 
Pohjoismaiden tämän hetken 
työllistetyimpiä suunnittelijoi-
ta, norjalainen Espen Thorup, 
jonka kynän jälki on parhaiten 
meidän vesillämme näkynyt 
Nordkapp-veneissä. Siksi ei 
ole ihme, että merkkien välil-
lä on aistittavissa tiettyä suku-
näköä.
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talaan tuulilasiin. Se luo mene-
vän vaikutelman, mutta rajaa 
melko tarkkaan kuljettajan nä-
kökentän ja käytännöllisen is-
tuma-asennon.

Merihenkistä ilmapiiriä ovat 
luomassa tiikkikansia jäljit-
televät laminaattipinnoitteet 
kansilla ja turkilla. Aidon tiikin 
tuoksua kaipaavat saavat ha-
lutessaan korvattua laminaatit 
lisävarusteena massiivitiikillä.

Vieraille tilaa
Isossa DC:ssä on tällä kertaa 
myös isosti tilaa. Päiväretkiä 
ajatellen 760 DC tarjoaa liiko-
ja ahtamatta mukavat tilat 5–6 

henkilölle kuljettajan lisäksi.
Tilankäyttö Flipperin isossa 

DC:ssä painottuu avotilaan. 
Sivusta katsoen tuulilasi on 
melko edessä, joten Flipperin 
mittasuhteista nautitaan ni-
menomaan ulkona tai sitten 
kuomun alla, joka näyttäisi ole-
van melkoinen kasvihuonetelt-
ta isoine muovi-ikkunoineen.

Flipperin muhkea runko kät-
kee kuitenkin lyhyehkön keula-
kannen alle käypäisen kajuutan 
V-muotoisella parivuoteella, 
joka voidaan lisätyynyllä sija-
ta yhtenäiseksi.

Oven kohdalla, avotilan 
kynnyksen takana, on paikka 
vesi-wc:lle, joka tarvittaessa 
voidaan vetää esiin lattiaan 
asennettuja kiskoja pitkin. Rat-
kaisu on astetta helpompi kuin 
perinteinen vuoteen alle sijoi-
tettu pönttö.

Avotilan kalustus on tois-
puoleinen siten, että U-sohva 
sijoittuu paapuurin puolelle. 
Sohvan etummainen istuin on 
selkänojan kääntötempulla so-
vitettavissa joko niin, että siinä 
istuskellaan kasvot menosuun-
taan taikka oleskeluryhmään 
suunnattuna.

Sujuvaa  
liikkumista
Liikkuminen on pyritty teke-
mään vaivattomaksi. Toispuo-
leinen sohvaryhmä mahdol-
listaa styyrpuurin puolelle 
kulkukäytävän, joka perässä 
päättyy uimatasoille vievään 
porttiin. Kuljettajan takana ei 
oikeastaan ole muuta kuin yk-
sittäinen istuintuhto sekä sisä-
kylkeen upotettu lepuutinteli-
ne.

Pentteri ei ole ollut suunnit-
telutiimin keskipisteessä, mut-
ta välttämättömänä sillekin on 
jonkin sortin valmius päätet-
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Ohjaamo on näyttävä ja kohtalaisen mukava. Navigointi-
laitteen ruutu jää istuvalle kuljettajalle melko ylös ja kauas.

Iso perämoottori haukkaa 
tilavasta uimatasosta osansa.

Lepuuttimille on oma helppo-
käyttöinen säilytystila.
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ty virittää. Ja melkoiseen viri-
tykseen onkin päädytty. Liekö 
idea saatu suunnittelutiimin 
saunaillan loppumetreillä?

Matkalaukkua muistuttava 
muoviarkku on sijoitettu pys-
tyyn apumiehen eteen. Se 
kääntyy sähköisesti kojetaulun 
napista painamalla ylös vaaka-
asentoon, jolloin sen kannen 
voi avata. Sisällä on kaksi loke-
roa, joista toinen toimii halvan 
butaani-kaasukeittimen säily-
tyspaikkana ja käyttöalustana. 
Toinen lokero on nähtäväs-
ti säilytyskaukalo muille väli-
neille.

Vauhtiveneeksi  
tehty
Flipperin kohdalla ulkonäkö ei 
hämää. Vene on tehty suori-
tuskykyiseksi ja isoilla mootto-

reilla varustettavaksi. Kuinkas 
muutenkaan, onhan Bella-ve-
neiden ja Flipperin taustalla 

Mercury-moottoreita valmis-
tava Brunswick-konserni.

Jo itsessään on 200-hevos-

voimainen perämoottori mel-
koinen tehopaketti, mutta kun 
tehosuositushaarukka on ve-
nytetty 350 hevosvoimaan as-
ti, niin tuollainen parinsadan 
hevosen tuupparikin alkaa jo 
tuntua peruskauralta. Silläkin 
tosin ehkä saavutetaan  lähem-
mäs 40 solmua huippunopeus, 
mikä vaivattomasti mahdollis-
taa noin 30 solmun marssi-
vauhdin.

Esittelyveneen 300 hevosta 
kiidättävät Flipperiä parhaim-
millaan lähes 50 solmun vauh-
dilla, tarkemmin sanottuna 47 
solmua täydellä tankilla ja kah-
den hengen kuormalla ja 50 li-
sähevosta tuonee vielä useam-
man solmun bonuksen.

Flipper 760 DC:ssä on sen 
verran kokoa, että tyynessä 
säässä sillä iskee helposti pie-
nimuotoinen vauhtisokeus. 

Flipper 760 DC

Sohvaryhmä täydentyy lisätyynyillä aurinkotasoksi. Sitä 
vaivaavat kuitenkin istuimien paksut reunatoppaukset. Lovi 
keskellä takaselkänojaa on vesihiihtotankoa varten, koska koko 
takapenkki nostetaan ylös kun kuomu otetaan sen alta esiin.

Kunnollinen mitoitus kajuutan ovessa vie leveyttä keula-
kannelle vievistä portaista. Ratkaisu tuntuu silti paremmalta 
kuin veneissä, joissa portaikko on muotoiltu liukuoveen. 

Kajuutta soveltuu satunnaiseen retkeilyyn. Luonnonvaloa 
tulee riittävästi runko- ja kattoikkunoiden kautta.
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Peilityynessä tuollaiset 30 sol-
mua kun ei tunnu juuri 20 sol-
mua suuremmalta vauhdilta.

Se tarkoittaa sitä, ettei sään 
salliessa 40 solmun vauhdin 
ylläpitäminen edellytä ponnis-
teluja kuljettajalta.

Ajettavuus  
kohdallaan
Espen Thorup osaa kaikesta 
päätellen piirtää myös vesi-
rajan alla olevat rungon osat 
toimiviksi. Tästä ovat antaneet 
viitteitä niin useat Nordkappit 
kuin aiemmin Kipparinkin tes-

tissä olleet Flipper 670 DC ja 
ST. Vaikka jotkin vanhat Flippe-
rit olivat kohtuullisia ajettavia, 
ovat ominaisuudet näiltä osin 
selvästi parantuneet.

Ison Flipperin ajettavuuteen 
vaikuttavat toki pitkä ja suh-
teellisen kapea runko sekä 
suuri ja tehokas moottori.

Pohja on kantava ja sen saa 
kovemmassa vauhdissa nou-
semaan nousulistojensa va-
raan melko ylös. Se ei kui-
tenkaan tee pitkää venettä 
levottomaksi, vaan jo mainittu 
ajamisen helppous korostuu. 
Vene kulkee pehmeästi ja ke-
vyesti, eikä käytöksessä tule 
esiin yllättäviä tai äkkinäisiä 
piirteitä.

Veneen kulkuasento on 
helposti säädettävissä keli-
olosuhteita vastaavaksi jo 
moottoritrimmin avulla, eikä 
hiljaisemmissa nopeuksissa 
trimmitasoja juurikaan kaipaa. 
Silti ne saisivat tämän kokoi-
sessa veneessä jo kuulua va-
kiovarustukseen.

Aallokossa Flipperin kul-
ku on yllättävän pehmeää ja 
mukavaa. Veneen massan voi 
kuvitella paljon todellista suu-
remmaksi, sillä siinä on paina-
van veneen tuntu. Sekä keula 
että pohja leikkaavat aallon te-
hokkaasti ja puolimetrinen aal-
lokko ei aiheuta sen enempää 
tuntemuksia matkustajilla kuin 
toimenpiteitä kuljettajalla.

Isotkin aallot Flipper ottaa 
mukavasti, vaikka roiskeet 
täyttävätkin ympäristön tehok-
kaasti. Vettä ei kuitenkaan tule 
sisään, elleivät tuulen suun-
ta ja voimakkuus tee yhdessä 
tepposia.

Veradolla  
vauhti maksaa
Flipper 760 DC:n painoksi il-
moitetaan ilman moottoria 
noin 1 700 kiloa, mikä ei ole jä-
rin paljon tämän kokoiselle ja 
näköiselle DC:lle. Silti Flipper 
ei anna itsestään mitenkään 
heiveröistä vaikutelmaa. Ali-
painelaminointi näyttäisi ihan 
konkreettisesi tuovan säästöä 
painoon ja sitä kautta kulutuk-
seen.

Polttoaineen kulutuksen 
osalta iso Flipper on kaksija-

Vesi-wc on lisävaruste ja se 
asennetaan kajuuttaan 
poikkeuksellisesti liukukisko-
jen päälle avotilan turkin alle.

käännä

Jälleenmyyjät: Jyväs-Marine, Jyväskylä • Kalmers, Maarianhamina • Kemiön 
Venekeskus, Kemiö • Motomaxi, Kajaani • Premarin, Tammisaari • Virtain 
Moottorisaha, Virrat • Venemaailma, Turku • Vääksyn Konepiste, Vääksy

www.mercury-marine.eu                     www.buster.fi

 Kuvien veneissä lisävarusteita. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%. 
Hintoihin lisätään paikkakuntakohtaiset asennus- ja toimituskulut.

Venepaketin svh:

46 040 €

Buster Magnum + Mercury F150 XL EFI

Venepaketin svh:

29 050 €

Venepaketin svh:

41 905 €

Buster XXL + Mercury F150 XL EFI

Buster XL + Mercury 90L OptiMax

Kesän huolettomat 
Buster + Mercury

venepaketit

Kysy tarjousta lähimmältä jälleenmyyjältäsi!



koinen. Uppoumanopeuksil-
la matelu kuluttaa noin litran 
meripeninkulmalla, eikä koh-
tuullinen 30 solmuun asti me-
nevä liukuvauhti vielä tarkoita 
kuin runsaat 1,4 litraa bensiiniä 
matkaan suhteutettuna.

Mutta kuten aiemminkin 
olemme todenneet, alkaa Mer-
curyn isolle Veradolle soppa 
maistua vauhdin kasvaessa ja 
turhankin hyvin. Liukukynnyk-
sellä veneen roikottamien on 
siihen nähden vielä taloudellis-
ta. Silloin piikki osuu runsaa-
seen kymmeneen solmuun, 
jolloin kulutus on hivenen yli 
1,8 litraa. Lukema tosin ylite-
tään, kun vauhtirekisterin vii-
meiset kymmenen solmua 
otetaan käyttöön ja huippuno-
peudella lukema on 2,4 litraa 
meripeninkulmalla

Merkin sisäisessä vertailus-
sa voidaan todeta, että erot 
numeroa pienempään Flipper 
670 DC:hen ovat yllättävän 
pienet. Taloudellisella matka-
nopeudella 250 hevosvoiman 
Veradolla mitattiin 1,37 litran 
ja huippunopeudella 2,35 litran 
kulutukset meripeninkulmalla.

Matkanopeuksilla liikuttaes-
sa Mercury Veradon vaimea 
murina on rauhallista kuunnel-
tavaa, eli matkan aikana kes-
kustelu vierustoverin kanssa 
ei edellytä äänen korottamis-
ta. Matkanopeuksilla mitatut 
74–76 desibeliä ja huippuno-
peuden 81 desibeliä ovat ve-
netyypille hyviä lukemia.

Mittaustulokset Flipper 760 DC ja Mercury Verado 300 hv

Kierrosluku
r/min

Nopeus
solmua

Kulutus
litraa/h

Kulutus
litraa/mpk

Äänitaso
db(A)

600	 2,8	 2,0	 0,64	 45
1	000	 4,6	 4,3	 0,93	 56
1	500	 6,5	 7,2	 1,11	 63
2	000	 8,0	 13,2	 1,65	 67
2	500	 11,2	 20,5	 1,83	 70
3	000	 14,8	 25,4	 1,72	 72
3	500	 23,2	 32,6	 1,41	 74
4	000	 29,4	 42,1	 1,43	 76
4	500	 33,0	 50,6	 1,53	 77
5	000	 37,7	 66,3	 1,76	 79
5	500	 41,8	 87,2	 2,09	 80
6	150	 47,0	 113,0	 2,40	 81

Mittaukset	on	tehty	kahden	hengen	ja	testilaitteiston
kuormalla	(n.	250	kg).	Polttoainesäiliö	lähes	täysi.	
Potkuri	19”	teräs.	

Yhteenveto

Flipper 760 DC

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

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

Rakenne

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
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Isoon kuomuun ei paljon 
kangasta ole käytetty. 
Ainakin katteen suojissa on 
valoa ja ilmavuutta, mutta 
pehmeiden muovi-ikkunoi-
den käyttöikä on yleensä 
paljo kangasta lyhyempi.

solmua

solmua
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TAlouDellisuus (kulutus l/h)litraa

1,50

3,00

2,50

2,00

1,00

0,50

TAlouDellisuus (kulutus l/mpk)litraa

0,0

0,0

120,0

100,0

80,0

60,0

40,0

20,0

40	litran	raja	
tunnissa	
rikkoutuu	
noin	27	solmun	
nopeudella.	
Sen	jälkeen	
kulutuskäyrä	
jyrkkenee	ja	
kipuaa	kohti	
yli	100	litran	
meneviä	tunti-
kulutuksia.

	
Jos	matka-
ajossa	haluaa	
selvitä	mahdol-
lisimman	pie-
nellä	kulutuk-
sella,	mopeus	
on	syytä	aset-
taa	20–32	sol-
muun.	Silloin	
meripeninkul-
masta	selvitään	
alle	1,5	litralla.
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Karusti tyylikäs
DC-tyyppiseksi veneeksi on 
Flipper 760 DC meikäläisittäin 
katsoen kookas yli 7,5 metrin 
pituudellaan. Kokoluokka ja 
siitä seuraava mallimerkintä 
lienevät kuitenkin tarkoin har-
kittuja. Sen tehtävä on selvästi 
kilpailla muiden pohjoismais-
ten isompien päiväveneiden, 
kuten juuri Nordkapp 760:n ja 
Yamarinin 76 -mallin kanssa.

Värimaailman suhteen mark-
kinoiden vallitseva kilpailuti-
lanne ja uuden Flipperin ase-
ma on ymmärrettävä. Mutta 
totuuden nimissä olisi Flippe-
rille kuitenkin voitu huoletta 
valita rohkeampi ja massasta 
erottuvampi värimaailma har-
maa-beige sävyjen sijaan, joi-
ta kaikki kilpailijatkin viljelevät.

Thorupin tyyli itsessään on 
raamikasta ja nykyaikaista, 
mutta samalla se nojautuu tut-
tujen elementtien hiomiseen, 
ennemmin kuin uusien urien 
aukomiseen. Lähestymistapa 
sopii toki hyvin myyntiä ta-
voittelevaan mallistoon. Tällä 

Tekniset tiedot

Flipper 760 DC

Pituus 7,58 m
Leveys 2,58 m
Valmistusmateriaali 
lujitemuovi
Paino  n. 1 700 kg ilman 
moottoria
Pa-säiliö 250 l
Makeavesisäiliö 48 l
Henkilöluku 7
Tehosuositus 200–350 hv
Koeajomoottori Mercury 
Verado 300 hv, 4-tahti
CE-kategoria C
Vakiovarusteet Hydrauli-
ohjaus, kuomu, mukitelineet, 
patjat, pilssipumput (käsi-
 ja sähkökäyttöinen), pöytä, 
tiikkilaminaatti, tuulilasin-
pyyhin, virran ulos-otto 3 kpl, 
lepuutinteline
Lisävarusteet stereot, harmaa 
runkoraita, jääkaappi, keitin, 
tupla-akut, keulapotkuri, 
lämmitin, satamapeite, 
tiikkilattiat, trimmitasot, 
toinen tuulilasinpyyhin, 
vesihiihtotanko, vesi-wc
Hinta alk. 43 800 € 
ilman moottoria, koeajo-
moottorilla 68 790 €
Valmistaja Bella-Veneet Oy, 
Kuopio, www.flipperboats.fi

hetkellä isotehoisilla vauhti-
veneillä tunnutaan yhä löytä-
vän ostovoimaa markkinoilta, 
vaikka aistittavissa on ollut 
kohtuutehoisten ja huokeiden 
päiväveneiden buumi tulevana 
trendinä.

Yksikään myyntivolyymei-
hin tähtäävä kotimainen veis-
tämö ja tuottaja ei kuitenkaan 
ole vielä uskaltanut tehdä uut-
ta aluevaltausta esittelemällä 
pienitehoista ekohenkistä DC-
venettä. Osaltaan siihen vai-
kuttaa varmasti myös moot-
torituottajien painostus, joihin 
venevalmistajilla on aiempaa 
suuremmat sidokset.

Flipper ei siis viitoita tietä tu-
levaisuuteen, vaan se on sel-
vä täsmäisku, jolla tavoitellaan 
siivua juuri tämän päivän kuu-
mimpana käyvien nopeiden 
päiväveneiden markkinoista. 
Eväät siinä onnistumiseen tun-
tuvat löytyvän. l


