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Finske Fiskars, kendt for sine Buster 
både gennem flere år, satser nu stort 
på sin nye Drive serie. Bådmagasinet 
var om bord i de små hurtige både i 
den svenske skærgård.
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Nye       både fra Fiskars

Efter at Fiskars værftet i fjor lancerede den første nye 
Drive model, har man nu udvidet modelprogrammet 
til fem både – Drive Open 50, Drive 56 C, Drive 66 
DC, Drive 66 HT og Drive Open 46.

Med andre ord får kunderne mulighed for at 
vælge netop den båd de har mest brug for. Samtlige 
modeller er kompakte og med et let, men solidt alu-
miniumsskrog, som kræver minimalt vedligehold.
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Drive Open 46
Vi gik først om bord i Drive Open 46, 
der kun er 4,68 m lang og 2,08 m bred.
Med en beskeden vægt på kun 445 kg 
målte vi topfarten til 29 knob (54 km/t.) 
med en 50 hk Mercury på hækken, 
og båden kom hurtigt op i plan og 
en marchfart af 22-25 knob, da man 
gav den gas.

Vi blev meget overrasket over, hvor 
behageligt denne korte båd med en 
beskeden vandlinje sejlede. 

Båden er stabil og uden vibrationer, 
og grunden til at den er så stille er 
sandsynligvis, at man har sprøjtet 
uretan skum og sat dæmpningsplader 
samt lagt gummimåtter under dækket 

Drive Open 50
Synes man at Drive Open 46 er for lille, kan man vælge 
Open 50. Igen en hybrid bare med mere plads om bord. 
Den er 5,08 m lang og 2,08 m bred og vejer 500 kg. Her 
sidder seks voksne godt, da man også har en bænk agter 
mod hækken. Desuden har man som på Open 46 to styre-
pulte og bænke ud i siderne foran disse. Under hynderne 
er der god stuveplads under låg, som kan låses. V-bunden 
på 16 grader giver en god og behagelig sejlads, og med en 
75 hk Mercury 4T på hækken er topfarten 31 knob med to 
mand om bord. I store træk samme kvalitet og udstyr som 
Drive Open 46. Pris i svenske kroner er 244.900.

og mod skroget. Båden er en såkaldt hybrid med aluminiumsskrog, 
kombineret med brug af glasfiberarmeret plast i indretningen. 

Der er ikke alverdens plads i den lille frække båd, men fører 
og passager sidder med god benplads bag vindspejlene på sædet 
helt agter mod hækken, hvor der er plads til en tredje person i 
midten. Instrumenteringen er enkel med aflæsning af motorfunk-
tioner samt med plads til en lille kortplotter. 

Der er passage mellem styrepultene til stævnen, hvor der er et 
sæde på hver side med stuverum under og hynder ud mod skrog-
siderne. Her er plads til to voksne eller fire børn. Samtidig er der en 
lille pulpit og en ankerbrønd helt fremme.  

Solide fortøjningsklampe og håndtag plus badestige på siden af 
motorbrønden. Alt i alt en smart og sjov lille båd. 

Pris i Sverige 179.000 SEK inkl. 50 hk Mercury påhængsmotor. 
Det er en helt ok pris med tanke på Drive Open 46’s gode kvalitet 
og sejlegenskaber.



64 BÅDMAGASINET  

56 C – en større båd
Er man en familie på fire, og gerne vil have venner med, 
er Drive 56 C et alternativ. Her får man et skrog, der måler 
5,56 m og har en bredde på 2,23 m. 

Med en V-bund på 20 grader og en 125 hk Mercury Op-
timax på hækken er den god for 40 knob (74 km/t.), så her 
flyver man lavt over bølgerne, men alligevel med fuld kon-
trol i det velbalancerede skrog. Båden er fantastisk sjov at 
sejle, og man sidder godt bag front- og sidevinduerne, hvor 
det midterste kan åbnes for nem adgang til stævnen. I til-
fælde af regn kan en kaleche hurtigt monteres.

Som alle Drive både kan denne også trailes, vægten er 
kun 680 kg, takket være aluminiumskroget. Rigtige gode 
sæder til fører og en passager bag frontvinduet, en god bred 

bænk agter til 3-4 personer og plads i stævnen til to voksne. 
Masser af stuveplads under bænkene, der har gode hyn-
der at sidde på. 

Hækken er godt udnyttet med plads og badestige på siden 
af motorbrønden. Pulpit, håndtag og solide fortøjnings-
klamper. Igen en Drive båd hvor man trives om bord. Pris 
i Sverige 299.900 SEK med en 125 hk Mercury.

66 DC

66 HT
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Vil man gerne kunne overnatte i båden, er det Drive 66 
HT/DC man skal tage vende blikket mod. Begge byder 
på samme sejlegenskaber som de øvrige, men har mere 
komfort netop på grund af den ekstra længde og bredde, 
6,58 m x 2,43 m. 

Vægten er 1000 kg, og fås både som hardtop og day-
cruiser, men med samme undervandsskrog, 20 grader V-
bund, og gode sejlegenskaber. Med en 200 hk Mercury 
på hækken er topfarten 45 knob (83 km/t.), og vi sejlede 
den i krappe meterhøje bølger uden problemer. 

Den er behagelig at sejle, men med over 30 knob slog 
det til tider godt mod stævnen. Der er en præcis hydraulisk 
styring samt godt udsyn gennem vinduerne, dog ikke i 
hardtopversionen, hvis man er næsten 2 m høj. 

Ud over lækre justerbare offshore sæder til fører og 
passager, har båden en fin U-formet sofa op mod hæk-
ken og en hyggelig lille kahyt til to. Med andre ord en 
praktisk weekendbåd. 

Udstyrslisten er meget lang, men vi kan dog nævne 
ankerbrønd agter, brandslukker, vinduesviskere, masser 
af stuveplads både inde og ude samt på hækken rundt 
om motorbrønden.

Helt klart drømmebåden i Drive familien. Men så 
skal man også lægge 574.900 SEK for DC-modellen og 
606.900 SEK for hardtopversionen. Det er mange penge 
for en båd, der kun er 6,58 m lang, men begge er solide 
og lækre – ingen tvivl om det. 

Storebror Drive 66 HT/DC

driveboats.com




