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D  e vanlige måleparametrene, 
som fart, støy og forbruk, 

blir relativt uvesentlige om bord i 
Skager 660. Her er planingsterskel 
også et ukjent begrep. Toppfart med 
største motor, 28 hk, er 13 knop. Vi 
er på snekketur.

Båten var ny i fjor, men skro-
get er en gammel traver. Det het 

opprinnelig Hanto 22, da det ble 
introdusert tidlig på 70-tallet, med 
overbygg og soveplass til tre-fire 
stykker. Skager-modellen lages 
bare som åpen variant beregnet på 
dagsturer.

Vi finner mange fine detaljer om 
bord. Fleksibel kobling på propell-
aksen tar bort vibrasjoner, og stort 
sjøvannsfilter er bra. Solide kryss-
holt og mange gode stuverom teller 
også på plussiden.

Men ettersom båten er selvlen-
sende, burde motorkassa vært bedre 
festet; den er hengslet i fremkant, 
og det skal ikke være mange cm 
vann på dørken før det renner over 
her. En lås og en tetningslist hadde 
hjulpet mye.

En båt som dette har mange 
bruksområder. Her kan hobbyfis-
keren ha en glimrende arbeids-
plass. Selvlensende som den er, er 
det fort gjort å gjøre rent før man 
tar en tur med gode venner i aften-
solen. Den har plass til 10, så den er 
en fin transportbåt også. Det høye 
fribordet gjør at alle sitter trygt, og 
med 300 kg ballast blir båten svært 
stødig; selv med tre mann på ripa er 
krengningen knapt målbar.

Ingen overraskelser
Sjøen lå som et speil under prø-
veturen vår, så sjøegenskapene 
ble ikke satt på de store prøvene. 
Vi legger dog merke til at skroget 
har et markert spring, og det heller 
kraftig utover i baugen. Det borger 
for at sjøen ikke så altfor lett finner 
veien om bord. Men med vind fra 
siden kan det nok sprute en del, så 

en kalesje – ekstrautstyr – kan være 
en lur investering.

Båten krenger minimalt selv ved 
krappe svinger, og manøvreringen 
er bra. Men som akselbåter flest, tar 
den bare ror én vei akterover. Greit 
nok når en venner seg til det.

christian.toverud@hm-media.no

Toppfart? 
Uinteressant. Skager 
660 passer bedre til 
slumring med snøret 
festet i stortåa.
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■ Snekka har fremdeles sine tilhen-
gere, og vi har ingen problemer med 
å se det positive i en slik båttype. I 
Skager 660 får du en stabil og rom-
melig båt, og med en liten diesel 
er driftsutgiftene mikroskopiske. 
Og høyt fribord, god plass og ditto 
stabilitet appellerer når transport og 
fisking står høyt på lista – men du 
bør ikke ha det travelt.
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Til dorging og dormingTil dorging og dorming

Testbåten var blottet for tredetaljer, hvis vi ser bort fra noen tynne lister 
på motorkassa og rorkulten. Ønsker man et lunere preg, kan det bestilles 
teak både på dørk og benker.

Her er båten i sitt ess – som 
arbeidsplattform til hummerfiske.Tekniske data

Lengde: 6,60 m
Bredde: 2,40 m
Dypgang: 0,70 m
Vekt: 1000 kg
Ballast: 300 kg
Tank diesel: 60 l
Standardutstyr: Flaggstang, manuell len-
sepumpe, brannslokkingsapparat, pulpit, 
badetrapp, lanterne (nedfellbar), tankmåler, 
fortøyningspakke
Pris std. båt m. 13 hk: 247 000 kr
Pris testbåt m. 28 hk: 272 000 kr

Toppfart*
13 hk u/trimplan:   7 kn
18 hk m/trimplan: 10 kn
28 hk m/trimplan: 13 kn
* Oppgitt av produsent

Produsent
Salenservice A/S
Tlf: 35 96 27 50
www: skager.no


