
rundt motoren godt med om det er litt sjø.
Styrhuset er viet mye plass og god bredde 

– og her har det blitt plass til mye for en 
styrhusbåt på 23 fot. På styrbord � nnes en 
bysseseksjon med vask, et kokebluss i ko� ert 
og en dyp sku�  der tallerkener og glass har 
fått sin egen plass. Det eneste som mangler i 
vår testbåt er kjøleskap eller kjølesku� , men 
det � nnes på ekstrautstyrslisten. Benkehøyden 
er god – og dette er faktisk blant de største 
bysseløsningene vi har sett i tilsvarende båter. 
Og om du ikke har behov for byssa, kan 
seksjonen bli erstattet av en sofa.

FOLKEBÅT
På babord � nnes to sofabenker mot hverandre 
med et bord i mellom. Ryggen lengst forut 
kan vippes slik at du kan få sitteplasser i 
fartsretning også. En-to personer får plass på 
hver side av bordet, og i tillegg kan førerstolen 
vendes mot salongen. Komforten i salongen er 
god, du sitter høyt og har god sikt ut. Med en 
mellomleggsplate kan en person også sove her.

Førerposisjonen har som standard et 
singelsete med enkel demping, men Stokken 
Båt og Motor kan også tilby mer avanserte 
alternativer. Kjørekomforten oppleves som 
god, og du har koppholder, armlene, fotstøtte 

og plass til å legge mobilen. Det er plass til 
12-tommers kartplotter i dashbordet, og i 
taket � nnes to lufteluker som kan oppgraderes 
til én stor. Helt forut under dekk er all plass 
viet en stor dobbeltkøye med lufteluke. 

VBoats skal være prisgunstige, og når 
produsenten nå er i utfordrermodus selges 
Voyager 700 med sofabenk istedenfor bysse 
og litt mindre utstyr for 599 000 kroner med 
200 hestekrefter, og topputgaven for 100 000 
kroner dyrere. Med en båt på 23 fot som vil så 
mye, må de sies å være konkurransedyktig.

vetle@batensverden.com

ARMLENE, KOPPHOLDER OG EN HYLLE for å legge mobiltelefon 
og andre småting, er smarte detaljer ved førerplassen.

DET ER BLITT PLASS TIL 
MYE I DEN BREDE HYTTA. 
Bysseseksjonen på styrbord 
kan velges bort til fordel for 
en sittebenk. Helt forut fi nnes 
soveplass for to personer.

BYSSA ER ENKEL, MEN INNHOLDSRIK – med vask, kokebluss i koff ert og en skuff  for 
plass til service og andre tørrvarer.

PRØVEKJØRT: V-BOATS VOYAGER 700 CABIN

Spesifi kasjoner:
LENGDE LOA:  7,15 m | 23,4 fot
BREDDE:   2,48 m | 8,1 fot
VEKT U/ MOTOR: 1 440 kg
DRIVSTOFFTANK:  240 l
ANTALL PERSONER: 7
MAKS MOTOR: 250 hk
PRIS FRA:  599.000 NOK
PRIS TESTBÅT M/200HK:  699.000 NOK
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