
Den franske motoryacht Prestige 550 følger 
fint på hækbølgen af sine ældre søskende 
fra Jeanneaus Prestige-værft, med gode 

sejlegenskaber, en gennemtænkt aptering og et 
tidsløst sporty design med store vinduer i salo-
nen og kahytterne om læ.

Designet i salonen og om læ er italiensk fra 
Gerroni Design, som Jeanneau har haft et tæt 
og succesfuldt samarbejde med gennem 15 år. 
Camillo Gerroni har også her skabt en aptering, 
der ganske godt kombinerer et spændende ud-
tryk med praktisk funktionalitet. 

Det er befriende at være om bord i en båd som 
Prestige 550, hvor man har valgt at lade båden 
ånde pladsmæssigt. Her er bådens størrelse ud-
nyttet til, at der er god plads overalt, og ikke til 
at klemme så mange sovepladser ind som mu-
ligt. Over salonen har Prestige 550 en overdå-
dig stor flybridge med en hel salon, solsenge og 
et pantry, foruden selvfølgelig en ekstra styre-
konsol med instrumenter. Båden fås også i en 
S-version uden flybridge, der til gengæld har et 
stort soltag i ruffet. 

Vi sejlede Prestige 550 på Middelhavet ved 
Cannes på en dag med let mellemluft og en let 
krapsø på gammel lang dønning. 

På vandet med Prestige 550

Prestige 550 er en flybridge motoryacht, 
der med en pris på 7-8 millioner kr hører 
til i luksusklassen. Det er en båd, der 
ånder af god plads til mange gæster 
på kortere visit og med overdådig 
rummelighed i de få kahytter om læ. 
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Sporty acceleration
Prestige 550 er udstyret med to Cummings QSC 8,3 liters vildbasser på 
hver 600 Hk, der driver båden via to Zeus Pod drev, der er Cummings svar 
på Volvos IPS-drev. Derfor kan man manøvrere båden med et joystick via 
Zeus-systemet. Det havde vi desværre ikke tilstrækkelig med tid til af af-
prøve effektivt, men umiddelbart virkede Zeus Pod systemet efter hensigten.

Den aktuelle Prestige 550 var desuden udstyret med bovpropel. Zeus-
drevet er placeret i halve tunneller, der er indbygget i undervandsskroget, 
og derfor er Cummings-motorerne det eneste motorvalg til båden. De gav 
en sporty acceleration, uden sejladsen føltes vild.
Under sejladsen målte vi, at båden kom op at plane omkring 17 knob efter 
ca. 12 sekunders sejlads, og på testdagen nåede vi topparten på 30 knob på 
36 sekunder. Det var med en sejler fra Prestige ved roret, da vi tog disse 
målinger. Testbåden nåede en fornuftig cruisingfart på 22 knob ved 2.500 
omdrejninger på 18 sekunder. Med denne cruisingfart har Prestige 550 en 
rækkevidde på ca. 300 sømil, med det er fornuftig kun at kalkulere med 
ca. 250 sømil, for vind bølger og strøm kan hurtigt ændre på dieselforbru-
get pr. sømil. Det har også betydning for rækkevidden, hvor meget båden 
er lastet med. 

Minimal farttab i skarpe sving
Prestige 550 sejlede fint og især roligt, som man kan forvente af en båd i 
denne klasse. Båden gik fint og blødt i både den lette krapsø, i dagens døn-
ningen og i vores egne hækbølger, som vi generede til formået. Selv med 
fuld fart kunne vi stå og ubesværet tage læselige notater fremme i salonen. 

Båden drejede blødt med stor cirkel, og med meget moderat krængning 

 SPECIFIKATIONER - PRESTIGE 550

Længde, overalt  17,92  m

Skroglængde  16,06  m 

Bredde  4,79  m

Dybgang  1,17  m

Højde over vandet  5,9  m

Deplacement  17.700  kg

Lasteevne  6.310  kg

Deadrise  160

Motor 2xCummins QSC 8,3  600  Hk

Brændstoftank  2200  l

Vandtank  800  l

Varmt vand  60  l

Holdingtank  120  l

Køjer  6+1

CE kategori  B-12/C-14

Design: J&J Design, Slovenien/Gerroni Design,  
Italien/J.P. Concept, Italien

Pris standard  7.300.000  kr

Pris testbåd  7.900.000  kr

Salg: Tempo Bådsalg, www.tempobaadsalg.dk

� Den forreste del af salonen er enkel og meget rummelig med en afslappet sofagruppe om bagbord, hvor 

klapbordet kan fås med elektrisk hæve-sænke funktion, så det hurtigt kan være spise- eller sofabord.
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 STANDARDUDSTYR
Zeus Pods med joystick
Aktivt positions system
Ankerkonsol
Elektrisk ankerspil
Søgelys
Forude afdugger
Automatiske elektriske trimflaps
Rustfri søgelænder på flybridge
Styrekonsol og sæde på flybridge
Salonsofa og bord på flybridge
Solsenge med hynder på flybridge
Pantry på flybridge
Cockpitsofa
Cockpitlys og LED lys på sidedæk
Teak på cockpitdørk
Teak på badeplatform
Fem 12 volt udtag
Lakeret salonbord
Persienner for alle vinduer
Elektriske toiletter
Landstrøm og 60 A lader
8 motorbatterier
6 forbrugsbatterier

 EKSTRAUDSTYR I TESTBÅDEN
Zeus joystick kontrol i cockpit
Raymarine elektronikpakke
Teak cockpitbord
Elektrisk søjle på salonbord
Trædørk og tæppe i salon
Raymarine pakke med
2x GPS Multiscreen E125
1x E125 på flybridge
Radar og i70 digital
Trim Level Preference med
Bowtruster
Generator 11 kW
2000 w inverter 24/220 v
4 Induktionskogeplader 
Bose lydsystem
Vandtætte højtalere i cockpit
32” LED TV med DVD-player
Hynder på solsenge på fordæk

 YDERLIGERE EKSTRAUDSTYR
Undervandslys i skroget
Raymarine kamera agter
Raymarine kamera i motorrum
Raymarine 650 AIS modtager
Raymarine 260E AIS VHF
Stævnbeskytter i rustfri stål
Ekstra ankerspil
Penderholdere i pulpit
Teak på dørk på flybridge
Bimini på flybridge
Hard top til flybridge
Overdækning af flybridge
Cover-sæt til flybridge
Afslappet cockpitsofa
Cover til cockpitsofa
Sofa omdannelse til solseng

Teak på sidedæk
Elektrisk skygge til cockpit
Hydraulisk badeplatform
Hydraulisk landgang 150 kg
Elektrisk pumpe til dækvask
Luftpumpe til gummibåd
Kombineret vaske/tørremaskine
24” LED TV i for- og agterkahyt
CD/MP3 afspiller i salon
Bose Acoustimass i agterkahyt
Eberspacher vandvarmer
Aircondition
Elektrisk salonbord
Elektriske persienner
Gyro-stabilisator Seakeeper

i selv vores skarpeste drej, hvor vi kun tabte ca. 2-2,5 
knob, inden vi rettede op på en kurs ligeud igen. 
De to Cummings motorer er placeret længere frem-
me i båden end de to Zeus drev, der er placeret un-
der bådens enkeltmandskahyt til en bådsmand el-
ler skipper helt agter. 

Denne motorplacering giver en god vægtforde-
ling i båden, så båden ikke rejser stævnen nær så 
meget under acceleration og ved høj fart, som man 
normalt forventer. Nu sejler båden med en mere ad-
stadig stigning på cirka fem procent. 

Fantastisk udsyn
Den beherskede stigning betyder også, at stæv-
nen ikke rejser sig og hindrer udsynet fra bådens 
nedre styreplads forrest i salonen. Her kom selve 
stævnen aldrig over horisonten, men kun søgelæn-
deret. De store vinduer hele vejen rundt i salonen 
giver desuden et formidabelt udsyn for både fører 
og passagerer.

Salonen er apteret til afslappet hygge for en min-
dre besætning, men også med god plads til at have 
mange gæster om bord. Her er både en stor sofa-
gruppe om bagbord og en lang sofa om styrbord. 
Pantryet er anbragt agter om bagbord og er næsten 
et særskilt rum i salonen. Her står man og kokkere-
rer i en firkant med borde på tre sider, og har f.eks 
kogeblus, ovn, stort køleskab, fryser, store vaske og 
masser af bordplads til rådighed. Der kan også in-
stalleres opvaskemaskine.

Kahyt i hele bådens bredde
Nede om læ er ejerkahytten har derfor overdådigt 
med plads. Den er placeret midtskibs foran motor-
rummet, under salonen, og folder sig ud over hele 
bådens bredde. Her er der en king size dobbeltkøje, 
og en lille sofagruppe med bord. Kahytten har eget 
toilet, bruserum og walk-in closet, der tilsammen 
også strækker sig over hele bådens bredde. 

Forkahytten er en rigtig VIP-kahyt, hvor der også 
er rigeligt med plads og en queen size dobbeltkøje. 
Her må beboerne dog dele toilet og bruserum med 
den mindre og lavere gæstekahyt, hvor der er to 
enkeltkøjer, der kan omdannes til en dobbeltkøje. 

Meget båd for pengene
Med en pris på 7-8 millioner kr så er Prestige 550 en 
motoryacht, hvor man kan stille store krav til båden, 
og efter et par timer med båden, mener vi, at Presti-
ge 550 faktisk yder en ganske høj værdi til prisen. 
Prestige 550 sejler rimelig sporty uden at være vild. 
Teknisk er båden både veludrustet og velfungeren-
de. Apteringen er luksuriøs uden at være ekstrava-
gant. Der findes motoryachts i denne størrelse med 
mere luksuriøs aptering, men så er prisen også gan-
ske anderledes. Der er også masser af plads i cockpittet, hvor man også kan få et sæt, der omdanner sofaen til en stor solseng.
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01 Dette er en ægte VIP-kahyt med fristående dobbeltkøje. Den er placeret i forskibet. 02 Der er plads til al nødvendig dublering af instrumenter fra styrekonsollen nede i salonen. 03 Styrekonsollen har masser af plads 

til instrumenter og multiskærme, hvor man både kan se søkort, radar og motordata. Herfra har skipper et fornemt udsyn. Joystikket til Zeus Pod systemet ses skråt foran gas/gear-håndtagene. 04 VIP-kahytten og den 

mere beskedne gæstekahyt deler dette toilet, håndvask og den separate brusekabine. 05 Pantryet agter om bagbord i salonen er på en gang meget stort og meget kompakt. Det er samtidigt funktionelt med stort køleskab 

og fryser, samt stor ovn og kogeplader. Her er der fire induktionskogeplader, der dog er ekstraudstyr. 06 Dette er den fine lille sofagruppe i ejerkahytten, hvor bordet både kan bruges som sminke- eller kontorbord.
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