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När Jeanneau, Europas 

största tillverkare av 

fritidsbåtar, bygger en 

daycruiser för de nordiska 

länderna har man förstås tittat på 

konkurrenterna. Och en av de bästa 

är finska AMT 200 DC. Det menar 

den franske försäljningschefen Martin 

Schemkes, som också medger att de 

med nya daycruisern Jeanneau Cap 

Camarat 6.5 DC tänkt slå hårt mot 

finnarna. 

Testet äger rum utanför den nor-

ska kuststaden Son, där båtarna lig-

ger bredvid varandra vid bryggan. 

AMT 200 DC är färgsatt i grått, har 

ett sobert på gränsen till konventio-

nellt utseende. Cap Camarats linjer 

är också nedtonade (för att vara en 

fransman) men båten sticker ändå 

ut med sina stora skylights på för-

däcket och lite bulliga linjer. Snygg? 

Jag tycker det.

DET ÄR LÄTT att gå ombord på båda 

båtarna – stävräckena är höga och 

fördäcket teakklätt. Klättringen ned 

i sittbrunnen går smärtfritt via tre 

rejäla trappsteg på båda båtarna. 

Men där AMTs stadiga, rostfria 

rutram tål att stöjda sig på, känns 

Jeanneaus bräckliga aluminiumkon-

struktion med tunna stöttor osäker.

Sittbrunnarnas planering är iden-

Båda kostar cirka 460 000 kronor inklusive en 150-hästare.   
Frågan är: Kan Europas största masstillverkare klå sin 
finska förebild? Vi ställer Jeanneau mot AMT. 
Text Mikael Mahlberg. Foto Mikael Mahlberg, Petter Handeland & Kari Wilén

AMT 200 DC går bra i motsjön, 
tack vare en 20 graders V-botten.

TESTAD AV

Mikael Mahlberg
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tisk. Navigatör och förare sitter i två 

tjockt stoppade stolar med vikbar 

framkant. En vask fi nns bakom 

förarplatsen på både Jeanneau och 

AMT. I aktern fi nns en U-soffa som 

kan bäddas om till en solbädd. Där 

kan man rigga upp ett bord, vrida 

stolarna akteröver och inta måltiden 

i samlad grupp.

Men det skiljer i utförandet.

Vi börjar med förarplatsen. Föra-

ren sitter bra i båda båtarna, med 

fotstöd och möjlighet att halvstå. 

Avståndet till ratt och reglage är bra 

och det fi nns plats för fast navigator 

och kompass mitt framför ögonen. 

AMTs stol kan justeras längsled och 

vridas runt. Det kan också Jeanne-

aus stol, som dessutom är tjockare 

stoppad i sidan och ger bättre stöd 

för svanken. Det hade varit Jean-

neauseger, om det inte vore för att 

sikten genom fransyskans alltför 

vinklade vindruta störs av sol- och 

vattenrefl exer. Även på passagerar-

sidan vinner AMT, eftersom Jean-

neaus stol sitter för högt och man 

dinglar med benen.

PÅ BÅDA BÅTARNA fi nns handfat 

med duschmunstycke som kan dras 

ut ända till badbryggan så att man 

kan duscha av sig saltvattnet eller 

fi skblodet. Det är praktiskt. Båtarna 

saknar pentry, men i AMTs extra-

utrustning fi nns en 12-volts kylbox 

som kan placeras i ett av akter-

soffans stuvutrymmen.

HÄR BAK I aktersoffan sitter du be-

kvämt i båda båtarna, även under 

middagen. Rektangulära bord rym-

mer tre kuvert utan att folk behöver 

armbågas. Fyra kan dinera ihop i 

nödfall. 

Daycruisers i den här storleken 

används oftast som rena utfl yktsbå-

tar, för dagsturer. Det är viktigt att 

Breda slag gör Jeanneau Cap 
Camarat 6.5 DC lättdriven.
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åka bekvämt och att det går att sola 

och bada från båten. Båda kombat-

tanterna är fenomenala solplatt-

formar, eftersom aktersofforna kan 

bäddas till solsängar med iläggs-

skivor. De fungerar dessutom som 

fi nfi na extrakojer.

AMT har dock byggt solbädden 

mycket smartare: iläggsskiva och 

dyna plockas fram från ruffen, där 

de stuvas i ett fack i taket. Smidigt 

och platsbesparande. Fransyskans 

arrangemang är bökigare, bädden/

bordet krånglas fram ur aktersoffans 

stuvfack.

Testbåtarna är riggade med var-

JEANNEAU 6.5 CAP 
CAMARAT DC

FAKTA
Längd 6,47 meter
Bredd 2, 48 meter
Vikt 1 000 kilo
Personer 7 stycken
Motor 115–200 hästar
Pris: Från 443 000 kr med 150 
hästar

TESTKÖRNINGEN
Last 1 person
Motor Evinrude 150 hästar
Fart 40 knop

VÄRT ATT NOTERA
+ Bra stuvutrymmen
– Smäckiga detaljer
– Finishen

KONTAKT
Rodins marin. Tel 0522-998 88
www.rodinsmarin.se
Navark. Tel 042-14 40 50
www.navark.se

OUTSPÄTT
Första intrycket av Jeanneaus för-
sta ”skandinaviska” DC är trevligt, 
men många detaljer är smäckiga. 
För att rå på AMT och de andra i 
högsta ligan krävs att varvet juste-
rar priset nedåt och bygger bättre.

sin 150-hästare. Det är det största 

motoralternativet på AMT, och den 

motor du bör köpa. AMT har en 

Honda, på Jeanneau sitter en två-

takts Evinrude med samma styrka. 

Kraften behövs. Toppfarten på 

testbåtarna hamnar på hyfsade 41 

(AMT) respektive 40 knop (Jean-

neau), men viktigare är att båtarna 

behöver hästkrafterna för att snabbt 

plana ut när aktersofforna är fulla 

med folk. På den något större Jean-

neau får du montera 200 hästar och 

det tål den säkert.

Det ska vara skoj att köra en DC 

och ingen av båtarna gör mig be-

sviken. Först ut på den glittrande 

fjorden är Jeanneau. Med den ettri-

ga tvåtaktaren är acceleration från 

sju knop upp till toppfart snabb. 

Jag kör stående, och parerar de 

mjuka stötarna från småvågorna 

med knäna. Fören är vass och kly-

ver mindre svall, medan skrovet 

planar ut akteröver till 16 graders 

V. Breda slag gör det lättdrivet. 

Jag lägger farkosten i en skarp 

högfartsgir. I stället för att hugga 

fast sladdar aktern ut och propel-

lern släpper innan G-krafterna fått 

tag i mig. Plötsligt är farten nere 

i knapp planingsfart. Säkert men 

 Så här ska en daycruiser planeras. Bekväm aktersoffa som kan 
bli solbädd, bra stolar och en enkel klättring upp till fördäck via de 
breda trappstegen på ruffdörren.

 Förarplatsen är bra, men sittande störs man av den vinklade rutan 
som ger reflexer. Bättre att stå upp och luta sig mot den bekväma sto-
len med uppvikbar framkant.

Kör upp fören mot 
sandstranden och 

kliv enkelt i land via 
den här stävstegen. 

Här plockar Jeanneau 
poäng på AMT.

Jag har missbedömt vågens storlek, men 

båtar i den här klassen bör hålla för ett 

stort aktersvall
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AMT 200 DC

FAKTA
Längd 6,05 meter
Bredd 2, 31 meter
Vikt 950 kilo
Personer 7 stycken
Motor 115–150 hästar
Pris: Från 397 000 med 140 hk

TESTKÖRNINGEN
Last 1 person
Motor Honda 150 hästar
Fart 41 knop

VÄRT ATT NOTERA
+ Smart planerad
+ Bra finish

KONTAKT
Suzuki marin. Tel 08-92 30 00
www.suzukimarin.se

OUTSPÄTT
Så mycket bättre DC blir det inte 
på sex meter. Originalet ger kopian 
kompanistryk. Mest imponerar de 
många kluriga lösningarna, men 
även det rejäla bygget och finishen 
är svårslagen. Det märks att AMT 
har gått i den hårda skolan som 
underleverantör till Yamarin.

 Vad mer kan man begära? God sikt, klockren körställning 
och helt justerbar stol. AMTs något högre rutram ger bättre 
vindskydd än Jeanneaus vinklade.

 AMT är knappa halvmetern kortare än Jeanneau, vilket visar sig 
i den kortare badbryggan. Ankarboxarna är också mindre än hos 
Jeanneau och rymmer bara små draggar.

ändå inte tråkigt.

Men jag söker större utma-

ningar. En halv sjömil bort dyker 

containerfartyget M/V Lysvik fram 

bakom en udde. Med något ned-

trimmad stäv och 4/5 gas sätter jag 

kurs på aktersvallet.

FLIGHT JEANNEAU LYFTER … och 

kraschlandar. Jag har missbedömt 

vågens storlek, men båtar i den här 

klassen bör hålla för ett ett sned-

steg i vågdalen.

Det gör inte Jeanneau.

Rutramen är inget att lita på – 

stöttan har gått av vid den bräck-

liga plastinfästningen mot skrovet. 

Jag förväntar mig mer av en båt 

som kostar närmare halvmiljonen.

AMT är också en rolig båt att 

köra och den håller dessutom ihop 

när man hoppar i vågorna. Den lig-

ger högt i vattnet och tar vågorna 

mjukt med sin 20 graders V-botten. 

Med de 150 Honda-hästarna klätt-

rar vi däremot ur gropen snabbt. 

I Sverige säljs båten med Suzuki-

motorer. Jag har talat med fl era 

återförsäljare och många kunder 

köper först 140-hästaren för att 

senare byta upp sig till 150 hästar. 

På papperet är det bara tio kusar, 

men 150-hästaren har en trevligare 

vridmomentskurva som ger mycket 

bättre kraft i låga farter. Även om 

trimplan är standard ska du satsa 

på den större motorn!

Vill man för äventyrlighetens 

skull övernatta har både AMT och 

Jeanneau en liten ruff. De är så 

stora man kan begära av båttypen 

och rymmer två personer (förutsatt 

att ingen är över 1,90 och en är un-

der 1,80 centimeter). Båda saknar 

taklucka.  AMT har löst ljusinsläp-

pet tillfredsställande med två öpp-

ningsbara ventiler i skrovsidorna.

På Jeanneau sitter i stället rutor-

Smart förvaring av 
solbädden i taket 
på AMTs ruff.

AMT har byggt solbädden smart:  iläggsskiva 

och dyna plockas fram från ruffen,  där de 

  stuvas  i ett fack i taket
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na i taket, men går inte att öppna.  

Mig ger det vindsförrådsvibbar.

NÄR VI KOMMER till matchen om 

stuvutrymmena tar Jeanneau hem 

sin första rond – knappt. Visser-

ligen har AMT en enorm stuv i 

aktersoffan, men förutom det har 

Jeanneau även 

ett utrymme i 

durken och stör-

re ankarboxar 

i både för och 

akter.

Däremot avslö-

jar utrymmena 

en del om fi nish-

en. I AMTs stuv-

fack möts man 

av en gelcoatad 

innerliner, snyg-

ga kabeldragningar och ordning 

och reda med stroppar för reserv-

tank och fästen för båtshaken. Vill 

man komma åt skrovet fi nns gott 

om manluckor. I Jeanneau har en 

del dolda ytor vasst glasfi berskägg.

NI KANSKE ANAR vartåt det blåser? 

När jag kör tillbaka mot kajen i 

Son sammanfattar jag intrycken. 

Båtarna är väldigt lika, men AMT 

är bättre på nästan alla punkter. 

Ibland vinner den marginellt, men 

det är tillräckligt för att segern är 

odiskutabel.

AMT 200 DC är alltså bäst i test. 

Originalet spöar kopian. Men sämre 

kopior kan ändå ha ett existensbe-

rättigande, om de har en förmånlig 

prislapp. Låt oss kolla prislistan!

Rodins marin  säljer Cap cama-

rat 6.5 DC för 443 500 kronor med 

Evinrude-motorn på 150 hästar. Då 

ingår teakdäck, kapell, solbädden 

och dusch. Vill man ha fyrtaktare är 

valet Yamahas 150-hästare och då 

klättrar summan till 461 500 spänn.

En ungefär likadant utrustad 

AMT 200 DC sockrad med navi-

gator och kylbox kostar 488 000 

med Suzukis 150-hästare. Då kan 

man dessutom räkna med att väl-

kända AMT har betydligt bättre 

andrahandsvärde i Sverige.

Mitt val är solklart – AMT 200 DC 

vinner den här duellen. 

 AMT ger det sobrare intrycket med trägarnerad ratt, teak på durken 
och grå dynor. Planeringen är annars identisk med fransyskan, så när 
som på en extra ho om babord.

 En uppfällbar brygga över motorbrunnen gör akterskeppet till en 
bra badplattform. Dubbla, rejäla ankarboxar ger pluspoäng över AMT. 
I fören finns också ett rejält stuvfack.

SNABBKOLLEN  
Bästa förarplatsen     

Cap Camarat har bra stol, 
men sikten suger.

Bästa kvaliteten  

AMT leder stort.

Klurigaste lösningarna 

AMTs solbädd är kanon!

Bästa badbåten

Cap Camarats badbrygga 
är större.
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