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m l Pa Oslofjorden gar krabb sja men hit
tills har Quicksilver Captur Pilothouse 675 
klarat testturen med bravur. Den 
polsk-amerikanska jattens senaste hyttbat 
af tankt som fiskebat, men irnponerar 
aven som familjebat. Inomhus Finns fyra 
sittplatser och pa akterdacket gott om 
plats fOr bade fiske och bad. Den fungerar 
fOr dig som viII fiska, soya over en natt 
eller bara najesaka en svang till badklip
porna. "Spoar storasyster" skriver jag i 
anteckningsblocket, och tanker pa att 
675:ao erbjuder i start sett samma utrym
men som den nastan metern storre och 
betydligt dyrare Quicksilver 755 som jag 
redan testat och sam just nu far i cirklaf 
runt mig. 

Storasyster river upp en hel del svall. 
Vagorna far min testbat att rulla och nagra 
dranker motorbrunnen, forsar in pa akter
dack och slickar mina gummist6vlar. loget 
konstigt i det. Om du trollingfiskar i grav
re medsja hander det hela tiden. 

Anda blir jag orolig. 
Orsaken ar en lucka ute pa badbryggan. 

Varje stOrre vAg sk61jer over luckan. 
Det visar sig att darunder sitter batens 
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Tack vare all: 
hyHen figger 
fangl 'orOver 
lippar IJalen 
raskrover 
pfanings
lrOskefn. 

batterier och en hel del elektriska kon
takter. Nar jag appnar luckan glanser 
batteriet av vattenstank. Varifran kommer 
vattnet? 

Chefredaktar Carlgren far i uppdrag att 
buskora runt mig oeh dra upp sa myeket 
svall han kan. Naf n~gfa vagor spolat over 
luckan appnar jag igen. I den plastbunke 
sam jag plaeerat pA batteriet skvalpar nu 
nagra deciliter vatten omkring. Mer har 
rUIlIlit vidare ner i k61svinet. 

Det sam oroar mig ar aU ett antal ba
tar gjorda just fOr trolling har sjunkit de 
senaste .iren pA grund av otata luekor i 
aktern. NAgra deciliter vatten i kolsvinet 
ar ofarligt. Men i en trollingbat sam ar ute 
timtals i grav SjD blir deeiliterna snabbt till 
mAnga liter. Med batteriet placerat precis 
under luekan finns alltid en risk fOr kort
slutning. 

Tillverkaren Brunswick fOrsakrar dock 
att luekan efter testet gjorts am med ny 
tatning. Dessutom har badbryggan fatt en 
battre dranering sam ska hindra vagor att 
na luckan . Jag vill and a pasta att det ar en 
olycklig placering. Vad hander om nagon 
oppnar luckan oeh glom mer att stanga? 

Eller nar tatningen erter nagra ar notts oeb 
blivit d;\]ig? 

I OVRIGT ilR 675:AN som sagt pa manga 
satt en parla. MaIgruppen ar fritidsfiska
ren sam vill kunna vara ute i de fiesta 
vader oavsett vad termometern visar. Ak
terdack ar rym!igt och fritt fran starande 
bankar, eftersom dessa ar infallda i skrov
sidorna. Hag reling gor det tryggt att rara 
sig ombord aven i sjogang Eller am du har 
barn !TIed i baten. 

Nagra detaljer vittnar om att konstruk
toren snarare Uinkt sig att kunden ska 
trolla spansk rnakrill an pilka svensk 
torsk. Far Medelhavsfiskaren ar den !ilia 
betessumpen rned vattenvaxling en viil
kommen finess, men i Sverige ar levande 
bete fOrbj udet. Hos oss duger sumpen 
fors tas utmarkt sam ankarbox. 

For span, paekning med mera finns god 
fOrvaring i ett antai stora stuvutrymmen 
under akterdaek. Nagra av des sa kan 
oeksA fy llas med vatten oeh fungera sam 
sumpar. Vatlnet fOrsvinner ut av sig sjalvt 
nar du gasar pa. 

Kanske ar pilothousebaten sjans nar
I 
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maste motsvarighet till en suv. Aven am 
du drommer am terrangkorning till av
lagsna skogssjaar blir det mer ofta en tur 
till Ica Maxi. Pa samma satt kar du oltare 
sportfiskehaten till nagon lugn badstrand 
med familjen an till A)and i haststorm pa 
jakt elter gas. Typ. 

Quieksilvers ingenjarer har tankt pa 
det. 675:an funkar fint aven for sol oeh 
bad. Med ett ryek drar man ut tva bekva
rna bankar sam vanligtvis ligger infallda 
i skrovsidorna. Sa bildas fyra till fem sitt
platser i Iii pa det stora akterdacket. Bad
bryggan ar stor och lika nyttig nar du ska 
barga fangs ten sam ta morgondoppet. 

Trots att skrovet ar nastan metern kor
tare upplever jag hytten sam lika star sam 
pa den stOrre 755:an. 

Det ar stahajd inomhus oeh fyra perso
ner har sittplats. Fararen oeh navigatoren i 
varsin stol. oeh tvA andra (oeh ratt smala) 
ryms pa en bank mot hyttens aktervagg. 
Alia sitter framatvanda vilket motverkar 
sjasjukan. 

For den sam vill ta med barnen pa 
aventyr eller fOr fiskaren som vantar pa 
battre vader aver natten finns en enkel 

Hytten ar rymlig for bc'itens storlek. Tv~ stolar och 
en liten bank (till hager j gor att fyra kan sitta 
framatvanda. Det ar bra. 

V-koj i farskeppet. Med ilaggsdynor duger 
den far tva vuxna, !TIed lite god vilja ryms 
ett barn emellan. En valkommen finess ar 
det lilia pentryt i hyttens ena akterham, 
med tryckvatten, enlagig gasolspis och kyl 
- bra a m du viii fOrvara fangsten svalt. 

Det blaser sju meter per sekund oeh 
termometern visar Ii ka manga grader. 
Hostbrisen ror upp krabba vagor pa 
Oslo fjord en. Perfekt vader far en hyttbat 
oeh fOr den sam garna ar pa havet naf 
andra sitter framfar brasan. 

I aktern hanger Mercurys 150-hastars 
fyrtaktare. Tack vare alt hytten ligger langt 
fOrayer tippar baten raskt over planings
traskeln. Sikten genom de stora rutorna 
ar hela tiden god. Tyvarr saknar testbAten 
kanaler fOr defrostersiangar, vilket gor att 
ru torna latt immar igen med stangd dorr 
oeh biota klader. Generalagenten lovar 
doek at! varmare oeh defroster gar att 
efterrnontera. 

DET HilR JIR EN trygg bat att kara men det 
flacka V-botten trivs bast i mattliga farter. 
Det smaller en del nar jag styr i 2S knop 
ut mot det oppnare havet. Oa ar det be-
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Farligt! Inspekt ionsluckan i aktern ligger pa bad
bryggan, utanfor slttbrunnen. Om den - som har 
- skaljs over, linns risken att vatten kommer in och 
skadar batterierna och i varsta fallleder till haveri. 
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sjamil i 18 knop. Toppfarten 
pa 35 knop hIDer du bara pa 
plattvatten oar sondagsmid
dagen hagrar hemma. 

Quicksilver Captur Pi
lothouse 675 ar en billig bat 
i sitt enkJaste utfOrande, 
priset ar 371 000 kronor med 
150-hastaren. Da far du en 
bas bat utan bekvamligheter. 
Tillagget Smart fOr 33 6000 
kronor kravs fOr aU kunna 
soya over. Rakna med cirka 
450 000 kronor fOr ett ex
emplar bat med navigator, 
star badbrygga, pentry oeh 
kylskap. Da far du en smart 
fiskekompis sam ocksa ehar

kvamare aU kara i 17- 18 knop. Det gar 
ocksa at! halla halvplanande fart pa 14- 15 
knop utan aU Yare sig bransleforbrukning
en Eller sikten gir At pipan. Bensintorsten 
hailer sig kring rimliga cirka 1,1 liter per 

mar familjen. Desslltom ar det en bat som 
slar den starre oeh 80 000 kronor dyrare 
755 :an pa flera punkter. 

En sadan bat fOrtjanar en battre byggd 
lucka i aktern . ... 

I :) i,d,'&;! § #I!;l :) ;\1) :i~j I~ Ittl 
Vary 
Bransle IInm 
Fart I knop 

5500 
1,61 
34,7 

5000 4500 4000 
1,49 1,3 1,12 
30, I 26,9 23,6 

Korfakta & Gralik: Staff an Westerfing, Marina Uppdrag 

3500 
1,09 
18,9 

3000 2500 
1,24 1,48 
13,1 8,4 

2000 
1,26 
7,0 

I #,1:,(" I QUICKS1LVER CAPTUR PH 675 

LANGO 6,55 meter 
BREOO 2,54 meter 
VIKT 1585 kilo 
MOTOR 100- 200 hastar 
BRAN5LE 200 liter 

Tesfkorninflen 
LAST 2 personer 
MOTOR Motor Mercury Fl 50 
FART 33 knop 

Ifiirt aft nofera 
+ Smart planerat akte rdack 
+ Monga sittplatser Inomhus 
+ Latt att ga runt pa baten 
- Lucka i aktern kan ta in vatten 

En smart hyttbat for den sam gillar att 
fiska, men Quicksilver Captur Pilothou
se 675 passar aven sam bad- och turbaL 
fOr familjen. Start och bra akterdack 
och for storleken rymlig hytt. Tyvarr gor 
placeringen av luckan i aktern att det 
kanns osakert att fardas i hogre sjo. 




