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Holländsk skönhet för lugna färder
ISloep 735 är en holländsk öppen snipa – eller slup om man så vill – med mycket eleganta 
former och stora sociala ytor för umgänge. Text: Bengt Anderhagen Foto: Roland Brinkberg

MED SIN ÖPPNA sittbrunn, 
sina svepande linjer, 
den utfallande stäven 

och den för holländska båtar så 
karaktäristiska avbärartrossen 
runt om, ger iSloep 735 ett myck-
et elegant intryck när hon glider 
fram genom vattnet. Hon ger 
även intryck av att vara sjövärdig, 
gedigen och stadig, en båt med 
kvalitet.

Båten är lätt att kliva ombord 
i. Möjligen är det risk att det svarta, 
välpolerade skarndäcket kan 
repas av skosulor, en skydds- 
platta skulle inte vara i vägen 
(finns som tillval).

I sittbrunnen finns längsgå- 
ende säten, motorkapp och en 
styrpiedestal med rostfri ratt. 
Från rorsmans plats har man god 
överblick runt om och reglagen är 
rätt placerade. iSloep 735 är lätt-

styrd och lättmanövrerad, men 
kan även utrustas med en bog-
propeller om man vill underlätta 
för sig vid tilläggningar.

DURKEN ÄR I teak liksom motor-
kappslock och instrumentpanel. 
Alla detaljer är gjorda på ett 
snyggt och hantverksmässigt 
sätt. Under motorkappen finns 
en Yanmar trecylindrig, sjövat-
tenkyld dieselmotor på 21 hk. 
Motorn är lätt att komma åt för 
service. Propellern är kopplad till 
en rak axel med vattenkylt lager. 
Motorn ger en tyst och behaglig 
marschfart på 7–8 knop.

Vid provkörningen kunde vi 
inte mäta bränsleförbrukningen, 
men den här typen av båtar är 
inga storkonsumenter av diesel. 
Tanken på 40 liter bör räcka för 
flera timmars körning.

Båten vi provade var utrustad 
med kapell och extra dynor i 
fören, vilket gör det möjligt att 
övernatta. Varje båt kan anpassas 
efter ägarens tycke och smak och 
levereras färdig att sjösättas.

Listan på extrautrustning är 
lång och signalerar vad båten 
kan användas för: ljudpaket, kyl-
box, Biminitop, sittbrunnsbord, 
dryckeshållare, vinkylare etc. 
Allt för att glida omkring på sjön 
i maklig, säker takt, njuta av sol, 
vind, skärgård och trevlig sam- 
varo med vänner och bekanta. 

ISloep 735 är en typisk båt för 
den som vill ha ett billigt båt- 
ägande med enkelt underhåll  
och låga bränsle- och försäk-
ringskostnader.

ISLOEP-PROGRAMMET BESTÅR ÄVEN 
av en mindre snipa, iSloep 585 

samt fyra modernare varianter; 
iSloep 666, 750, 777 och 990. 
Båtarna är ritade av två holländ-
ska bröder, Erik Spek, skepps- 
arkitekt och Remco Spek, grafisk 
designer. ✪

Fakta iSloep 735
Längd: 7,35 m
Bredd: 2,35 m
Djupgående: 0,45 m
Vikt: 1 350 kg
Bränsle: 40 liter
CE-kategori: Kustvatten
Personer: 10 st
Motor: Yanmar 3-cyl. diesel  
 21 hk. alt. upp till  
 29 hk samt el- och  
 elhybriddrift
Marschfart: ca 8 knop
Toppfart: ca 9 knop
Pris: 359 000 kr 
Info: www.isloep.se

ISloep 735 är en typisk modern snipa med lugn fart, låga ägande- och driftskostnader.
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Styrpiedestalen är centralt placerad i båten. Som tillval finns extra dynor, 
vilket gör snipan bäddbar för den som vill ta igen sig efter båtturen.

Fotsteg för bekväm ombordstigning.

Den trecylindriga Yanmardieseln.
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