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Linders största modell har nu fått sig ett lyft. Små förbättringar som gjort en mycket bra båt 
något bättre. 
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Linders största modell har nu fått  
sig ett lyft. Små förbättringar som  
gjort en mycket bra båt något bättre.

Stadig Som
en brygga

text & foto Anders JeLving
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D
et var drygt tio år sedan tillverkaren Linder i 
Tingsryd lanserade sin 460 Arkip. Då var den 
företagets första modell att ge sig in bland styr
pulpetbåtar. Buster och Silver regerade och att 

ge dem en match krävde något utöver det vanliga. Det 
lycka des man med. Idag har modellen genomgått ett 
antal uppdateringar. Den nya Linder 460 Arkip har fram
förallt fått en större och djupare styrpulpet. Den tidigare 
ynkliga vindskärmen har nu ersatts av en dito som 

faktiskt  håller det mesta av fartvinden stången. Även en 
pulpet för babordssidan finns som extra tillbehör.

Nu har det alltså gått ett decennium sedan Linder 
vågade sig utanför insjöarnas lugna vatten. Tidigare låg 
fokus på mindre roddbåtar och kanoter av aluminium. 
Då var man också sett till antalet tillverkade båtar i den 
nordiska toppen. Det är man fortfarande men konkur
rensen har ökat. Idag är det betydligt fler aktörer på 
marknaden.

 u Påkostade och genomtänkta detaljer som ett snyggt 
rattnav förgyller upplevelsen.

 q Gott om sittplatser och 
förvaring i fören. Som extra 
tillbehör finns en iläggsskiva 
som skapar ett fiske- eller 
soldäck. Kan kompletteras 
med en dynsats.
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 p Vattentät förvaring 
med låsbar lucka finns i 
framsidan av pulpeten.

Det som skiljer Linder från många konkurrenter 
finner man redan i deras slogan ”Vi gillar små motorer”. 
Det är nämligen så de tänker. Båtar från Linder är inga 
fartmaskiner även om just 460 Arkip faktiskt tar sig över 
30 knop med max rekommenderad motorstyrka – det 
står 50 hästkrafter på motorkåpan och vi uppmätte 32,4 
knop på topp. Det är nästan i överkant. Förra gången vi 
testade båten hängde det en 40-hästare på häcken. Då 
landade toppfarten på knappa 29 knop. Större skillnad 
gör inte de extra tio hästkrafterna. Den största differen-
sen syns på prislappen.

Linder 460 Arkip har ett typiskt insjöskrov. Stor bredd 
i förhållande till längd och plattbottnat. Bottenvinkeln 
vid akterspegeln är inte mer än tolv grader. På papperet 
bör den vara mycket stadig vid stillaliggande och en 
skräckupplevelse i höga farter och stökigt vatten. Så är 
inte verkligheten. Visst, att det går lite stötigt är inget att 
hymla om. Men faktum är att den beter sig riktigt trev-
ligt där ute på böljorna. Det lättdrivna skrovet går stadigt 
och torrt. Vill man leka och köra aktivt hänger den med 
på det också. Däremot är det vid vassruggen som den 
visar upp sin bästa sida – stabiliteten. Gör man inga 
medvetet tokiga förflyttningar ombord är det stadigt som 
att fiska från en pontonbrygga.

Inredningen är den gängse för båttypen. Man sitter 
i aktersoffan och kör. Förarplatsen är genomtänkt och 

 u Aktersoffan blir hyfsat bekväm med sin dynsats. Tyvärr 
är ryggstödet i lägsta laget.

 u Den nya styrpulpeten är bredare, djupare och högre. Nu finns det även plats för en 
infälld sjutums navigator.

 u i tofterna får man ner såväl långa spön som draglådan.

 u Under det lilla stegdäcket i fören finns ytterligare ett litet 
stuvfack för förtöjningstampar.
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allt sitter där man vill ha det. I och med den nya större 
pulpeten finns det nu plats för en infälld sjutums navi-
gator. Sittkomforten är väl inte mycket att orda om. Man 
sitter på en ganska tunn dyna och har ett ryggstöd som 
snarare gör skada än att avlasta ryggslutet. 

För om pulpeten har man långa tofter som löper 
längs relingen och bildar ett U. Här kan man som extra 
tillbehör komplettera med en iläggsskiva. Då får man 
antingen ett stort fiskedäck att svinga spön ifrån, eller ett 
soldäck. Vid det senare bör man även köpa till en dyn-
sats. Det är gott om stuvutrymme i tofterna och under 
det lilla stegdäcket i fören finns ytterligare ett stuvfack. 
Samtliga sittytor är klädda med ett material som när-
mast kan liknas vid ett liggunderlag. Det ger såväl bra 
grepp som värme åt stussen. De flesta ytorna, som durk, 
skrovsidor och tofter, är släta och lätta att göra rent. I 
aktersoffan finns ytterligare ett stort stuvfack. Nu stjäl 
trycktank och startbatteri mycket av utrymmet men lite 
tampar och fendertar går alltid ner. 

Kapellösningen från Linder sträcker sig till ett 
hamnkapell som täcker hela båten. Vill man så går det 

naturligtvis att låta någon duktig kapellmakare klura ut 
någon lösning för andra arrangemang.

För att hålla nere vikten är räckverk, knapar och 
 övriga beslag av aluminium.

Linder 460 Arkip är godkänd för fem personer och har 
CE-märkningen C kustfarvatten och inomskärs. Det är ju 
där fisken står.

Totalvikten inklusive motor är nätta 475 kg. Det gör den 
extremt lätthanterlig att traila, även om man är ensam.

Linders aluminiumbåtar är stöldmärkta med Secur-
mark som standard. Det innebär att man sätter tusentals 
mikromärken på ett flertal ställen i båten. De är nästan 
omöjliga att upptäcka och syns endast under UV-ljus, 
utrustning som polisen, tullen och kustbevakningen har 
tillgång till. Skulle båten bli stulen är den alltså mycket 
lätt att identifiera.

Söker du en lätt, stark och stadig fiskelåda som är 
lätthanterlig och prisvärd så är Linder 460 Arkip ett 
trevligt alternativ. Kanske inte lika sportig och tuff som 
många av sina konkurrenter, snarare en mogen modell 
med fokus på gäddviken. n 

det står 50 hästkrafter  
på motorkåpan och vi 

uppmätte 32,4 knop på topp

Linder  
460 Arkip

Fakta
Längd 2,60 meter
Bredd 1,85 meter
Vikt med motor 415 kg
Motor max 50 hk
Pris från 112 900 kr

testkörningen
Last 1 person
Motor suzuki 50 hk
Fart 32,4 knop

Värt att notera

+ kvalitetsbygge

+ stadig
– inget kapell

kontakt:
www.linder.se

outsPätt
Linder 460 arkip är tillverka-
rens största aluminiumbåt, 
först lanserad 2004. till 
modellåret 2015 har den fått 
bland annat en ny större 
pulpet och lite modernare 
grafik.


