
I 2009 lanserte russiske VBoats en 
bow rider i aluminium under navnet 
Volzhanka. Nå bygger produsenten 
mer enn 1 500 båter i året fordelt på 

� re serier, der Voyager betegnes som «4x4 
på sjøen». Minstemann heter Voyager 700 
Cabin og ble lansert i 2016 – og er den 
første båten nybakt importør Stokken 
Båt og Motor presenterer for det norske 
markedet.

Verftet eksporterer blant annet til 
Canada, USA, Finland og Sverige – og 
nå står Norge for tur. – De satser tøft og 
deltok med egen stand på Sjøen for Alle 
tidligere i år. Mottakelsen har vært veldig 
bra til tross for at merket er helt nytt, og 
vi kommer til å presentere � ere modeller 
fra mindre bow ridere til største båt i 
Voyager-serien på 31 fot. Vi har kommet 
med en rekke innspill til tilpasninger på 
700 Cabin for det norske markedet og 
det har ikke vært en eneste begrensning. 
Verftet virker veldig samarbeidsvillig, 
forteller Håvard Løvvold hos Stokken 
Båt og Motor. Blant annet har vår testbåt 
fått utendørs styreposisjon, SeaDeck (myk 
dørk) i styrhus, baugpropell, ankervinsj 
akter og en tilpasset bysse med kokeap-
parat. Også toalettløsning jobbes det med 
på kommende modeller.

HELALUMINIUM
Skroget er bygget i fem millimeter tykk 
aluminium og � re millimeter på resten, 
men det er lite ubehandlet aluminium å 
spore. Skroget er foliert, og stuveroms-
detaljer og skrogsider innvendig er enten 
trukket med sto� , malt eller belagt med 

epoxybelegg. Sammen med limte ruter 
trekker det opp inntrykket.

For båtene som selges av Stokken Båt 
og Motor er tanken å prerigge for Suzuki 
og Evinrude. 700 Cabin er godkjent for 
inntil 250 hestekrefter, og vi har kjørt båten 
med både 200 og 250 hk. Forskjellen i 
toppfart skiller bare med knappe fem knop 
med to personer om bord. Med 250 hk. 
gjør den 43 knop og med 200 hk. 38 knop. 
Skroget har ingen steglister og minimal 
planingsterskel, og oppleves som mykt 
selv i en meter høye bølger og 15 knop. 
Det er ganske imponerende til å være en 
båt med skroglengde på cirka 6,7 meter. 
Skrogvinkelen ved akterspeilet er 17 grader. 
Båten er ganske bred (2,48 m) og går pent 
uten trim� aps, men ved sterk sidevind 
behøver den som de � este styrhusbåter 
med litt vindfang, trim� aps. For å dempe 
den berømte klukkelyden er skroget belagt 
med lydisolerende «matter», noe som virker 
å fungere optimalt.

KJØREBÅT
Voyager 700 Cabin frir til fritids� skere 
som ønsker et styrhus å varme seg i og 
et tilnærmet vedlikeholdsfritt båtliv, 
samt hyttefolk som har behov for en 
transportbåt. Akterdekket er enkelt og 
funksjonelt innredet, med to sittebenker 
med hvert sitt stuverom, og i tillegg � nnes 
smarte rom i skrogsidene for tauverk og 
fendere lett tilgjengelig. Båten har lave 
fribord akter, som gjør at det er enkelt å 
komme seg om bord, og enkel passasje ut 
til de to badeplattformene ved motoren. Da 
kommer også en solid håndrekke 

UTEPLASSEN om bord har lave fribord, to stuverom for tauverk og fendere i sittebenkene, rom i dørken og 
smarte hyller i skrogsidene.

-FOTER VIL  MYE
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