
TEST: YAMARIN CROSS 57 

BR MOT SUVI 5700 
 

Är det verkligen rimligt att det skiljer dubbla pengen mellan två båtar i samma 

segment? Vi har tittat närmare på två ytterligheter i prisstegen. 
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 t Backar man några meter är 
Suvi 5700 trots allt en ganska 
snygg båt. Eller åtminstone en  
båt som tydligt signalerar sin 
tänkta funktion.

Yamarin CroSS 57 Br mot Suvi 5700TeST i 

Plånbok 
tExt anderS Jelving Foto kari Wilén

Är det verkligen rimligt att det skiljer 
dubbla pengen  mellan två båtar i 
samma segment? Vi har tittat närmare 
på två ytterligheter i prisstegen.

då båda fabrikaten ingår i samma ägarkoncern, finska 
Konekesko. Vi ska se vad man får för respektive peng.

Skrov. Yamarins Cross-serie bygger på alumini-
umskrov med innerline i glasfiberarmerad plast. Yamarin 
har under de senaste 10-15 åren många gånger utsetts 
till testvinnare. Deras fantastiska skrov har ofta varit 
det avgörande. När man för några år sedan lanserade 
sitt nya koncept Cross, var det många som höll andan. 
Skulle man slarva bort sitt goda renommé bara för att 
hänga på alutrenden? Men de goda sjöegenskaperna var 
kvar och man hade lyckats stävja det oljud som alumini-
umskrov vanligtvis dras med. Idag är de bland de abso-
lut bästa aluskroven på marknaden.

 P
å papperet ser de väldigt lika ut, Yamarin 57 
Cross och Suvi 5700 Duo. De är båda öppna 
båtar med pulpeter mellan sittbrunnen och en 
förlig möblerad dito. På akterspegeln hänger 
det motorer från Yamaha. Vad det gäller mått 
och vikt skiljer det bara centimetrar och någ-

ra kilogram. Ett otränat öga skulle förmodligen inte se 
någon större skillnad på dem. 

Något som däremot även den minst invigda kan förstå 
är vad det står på prislappen. Där är differensen högst 
uppseendeväckande. Yamarin kostar nämligen dubbla 
pengen mot Suvi. En Yamarin 57 Cross kostade år 2014 
332 900 kronor. Suvi 5700 Duo fick man loss för 159 600 

kronor. Det kan tyckas lite underligt. I synnerhet 
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Suvi kan man knappast beskylla för att slösa medel på 
produktutveckling. Båtarna byggs i enkellaminat rakt ige-
nom. Detta enligt samma teknik som de gjort i 30 år. Hand-
upplagd glasfiber med gelcoat på utsidan och topcoat på 
insidan. Man har fram till dags dato bakat ihop över 50 000 
skrov, så det är garanterat en konstruktion man hanterar bra. 
Tillverkningskostnaden är inte lägre än till exempel gjutning 
genom modern vakuuminjicering. Skillnaden är investerings- 
och utvecklingskostnaden. Där har Suvi sparat massor och 
behöver således inte baka in det i priset ut till kund.

Gamla arbetsmetoder behöver inte betyda att produk-
ten i sig känns gammal. Fast i det här fallet gör den det. 
Suvi 5700 Duo tar de åkande på en känslomässig resa 
flera decennier bakåt. Till en tid då det skulle kännas att 
man minsann satt i en snabb sportbåt. Att det riste och 
slog fick man på köpet. 

Fast det är lite märkligt med tanke på att man nu 
hänger under samma organisationsparaply som Yamarin. 
Gången är stötig och hård. I krabb sjö känner man varen-
da våg upp i ändalykten.  

Har man väl tagit sig över den stökiga fjärden och ställer 
sig för att kasta efter storgäddan, ja då visar skrovet upp sin 
bästa sida. Riktigt stadigt och stabilt som fiskeplattform.  

 u Som passagerare åker 
man föredömligt. Fotstöd 
och handtag kan tyckas 
självklart, men saknas allt för 
ofta. Under det låsbara locket 
i pulpeten finns plats för 
nycklar och telefon.

sduellen
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 u Förarplats god för farter 
uppåt 40 knop. När man trött-
nat på att leka i vågorna vrids 
stolarna mot aktersoffan och 
bordet monteras. Fika! 

 q Den förliga brunnen hos 
Yamarin är genomtänkt. Här 
finns sittplatser men även bra 
ytor att kliva på samt ett långt 
stuvutrymme.

Yamarin Cross 57 Br mot Suvi 5700TeST i 

Det är två Båtar som 
BYgger på samma 
koNCept meN väNDer sig 
till Helt olika köpare
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Yamarin  
57 BR CRoss 

Fakta
Längd 5,66 meteR
Bredd 2,17 meteR
Vikt 600 kg
antaL peR 6
motor 80-115 hk
Pris med Yamaha 115: 332 
900 kRonoR

kontakt
www.YamaRin.fi

 t mycket bättre än så här blir 
det inte på en öppen båt under 
sex meter. med suvi 5700 
kan du nu äntligen få med dig 
svärföräldrarna till den låga och 
släta badklippan.

 u enkelt och funktionellt. 
förarplatsen i suvi får inga 
stilpoäng men med händer 
kladdiga av fiskrens är det så 
här man vill ha den.

Yamarin har helt enkelt ett bättre skrov sett till gångegen-
skaperna, men det täcker inte upp den stora prisskillna-
den.

Inredning. Interiören de båda emellan är väsens-
skild. De är visserligen möblerade på i stort sett samma 
vis. Det är två vridbara stolar och aktersoffa bakom 
vindrutan och tofter längs med skrovsidan i den förliga 
brunnen. 

Yamarin har riktiga stolar som är djupt skålade med 
bra stoppning. Som förare sitter man väl skyddad bakom 
den höga vindrutan. Sidorutorna är långa och tar även 
hand om sidvind och eventuell kastsjö. Den öppnings-
bara mittsektionen har glas upptill och mörktonad akryl 
mellan pulpeterna. Som resande i aktersoffan blir det lite 
blåsigare men mycket av fartvinden passerar över huvu-
det. På vardera sidan har man kraftiga grabbräcken. 

Förarplatsen är väl utformad med ratt och reglage 
bra placerade. Halkskyddat fotstöd och tillräckligt med 
benutrymme ger en bekväm sittställning. Centrerat ovan 
ratten finns plats för en fast niotums navigator.

Om vi nu tittar närmare på interiören hos Suvi 5700 
börjar det klarna var en stor del av prisskillnaden ligger. 
Här är det funktion före flärd. Det är ruffigt och avska-
lat. Nu ska man inte ta det för sniket. Tvärtom så är det 
högst medvetet. Kalla det ett signum.

Möbleringen är i det närmaste som hos Yamarin. 
Största skillnaden finner vi i den förliga brunnen. Suvi 
har valt att ha en toft med bra stuvutrymme på vardera 
sidan och uppsteget i fören. Jag vågar påstå att detta är 
klassens bästa lösning för den som ofta lägger till vid 
släta klippor, stränder eller låg brygga. Räckverket som 
löper längs relingen är förhöjt längst förut. Öppningen är 
bred och där har man sedan en rejäl stävstege som viks 
ner. Detta arrangemang gör det till en barnlek att få ner 
svärföräldrarna på favoritklippan.

Den aktre sittbrunnen har sina två stolar och ak-
terbänk. Allt i betydligt enklare utförande. Stolarna är 
formgjutna plasthistorier med lösa dynor. De fungerar 
men är varken snygga eller bekväma. Aktersoffan har en 
hyfsad sittdyna men ett sämre ryggstöd. Upplägget för 
vindavvisning hos Suvi 5700 består i två separata rutor 
utan något dem emellan. Förare och passagerare i sto-
larna sitter någorlunda skyddade från vind och vatten. I 
aktersoffan ryker frisyren direkt. 

Motorisering. Utan motor skiljer det bara 80 kg 
mellan båtarna. Yamarin är tyngst med sina 600 kg. Från 
Yamarin rekommenderar man en motoreffekt mellan 80 
och 115 hästkrafter. Den som tycker att båtåka ska vara 
roligt väljer det största alternativet. Den kompositionen 
ger en fartig och underhållande tur. Toppfarten landar 

suVi  
5700 duo

Fakta
Längd 5,70 meteR
Bredd 2,28 meteR
Vikt 520 kg
antaL peRs 6
motor 50-70 hk
Pris med Yamaha 70: 159 
600 kRonoR

kontakt 
www.teRmalin.fi

på knappa 40 knop. Båten i sin helhet med riktiga stolar, 
bra skrov och gott om handtag inbjuder till det.

Suvi tycker att deras 5700 Duo är bäst lämpad för moto-
rer mellan 50 och 70 hästkrafter. Det är en klok bedömning. 
Toppfart med största motoralternativet blir 31 knop. Gott så. 

Slutsats. Egentligen är det inte rättvist att jämföra 
Yamarin 57 BR Cross och Suvi 5700 Duo. Det är två båtar 
som bygger på samma koncept men vänder sig till helt 
olika köpare. Yamarin är för den som vill ha en bekväm, 
snygg och rolig båt. Sol och bad känns som en självklar 
aktivitet.

Suvi vänder sig snarare till den som söker en tålig 
slitåsna för fiske och transport. Regnställ och termos 
kanske borde ingå i standardutrustningen.

Avslutningsvis ska jag säga att en skillnad i pris är 
klart förståelig. Yamarin är in i minsta detalj en mer 
påkostad båt. Det gäller såväl materialval som konstruk-
tion. Frågan är om det försvarar dubbla priset mot en 
Suvi? Mitt svar blir ja. n 


