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AMT 215 PH Pro Fishing

Vid GranViks hamn möter jag upp Daniel 
Kedestig på Borgs Motor som redan har båten 
förtöjd vid bryggan. Förutsättningarna för 
dagens provkörning är av bästa sort. Vinden 
ligger på styva 6-10 m/s men vi kan hålla stadi-
ga 20 knops fart medan vi korsar vida Vättern. 
Det vassa skrovet på 20 grader skär vattnet 
otroligt mjukt och den höga stäven skyfflar 
undan det mesta vattnet. Stora vindrutetorkare 
gör sitt jobb när vågorna trots allt sköljer över 
och känslan efter den 13 NM långa transpor-
ten är att man mer eller mindre är ostoppbar.

Under dagens trollingfiske får vi känna på 
alla vågriktningar och i hård motsjö är båten 
otroligt kursstabil. Tyngden och skrovvinkeln 
är inte bara fördelaktig under transport. Det är 
först vid hög sidosjö som detta massiva V-skrov 
börjar rulla vilket alltid är en kompromiss för 
båtskrov. Det i kombination med det ganska så 

upphöjda akterdäcket sätter ändå balanssinnet 
på prov i dagens ogästvänliga väder. Motor-
mässigt känns dagens Suzuki om 200hk som 
en idealisk maskin med toppfart på 41 knop 
samt låga trollingfarter utan problem.

Text & Foto: Jonathan Jansson

FiskeFeber testar

> Längd: 6,40 m

> Bredd: 2,40 m

> Vikt: 1100 kg + motor

> Godkänd för: 7 personer

> Max motorstyrka: 200 hk

> Bränsletank: 220 liter

> Skrovvinkel: 20 grader

PaketPris (suzuki): 
DF115 489 900 kr

DF140 499 900 kr

DF150 529 900 kr

DF175 539 900 kr

DF200 549 900 kr

För mer inFo:
www.borgsmotor.se

AMT 215 PH 
Pro Fishing

Den finska båttillverkaren har 
lyckats med att särskilja sig från 

övriga pilothusbåtar.

Vilken trollingbåt 
har spöfack för 
upp till 16 stycken 
9-fots spön?!
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Här finns det mer än tillräckligt med plats för fiske och än mer 
förvaring.

En väl genomtänkt styrplats. Enkelt och stilrent med plats för 
infällt montage.

akterdäck.
För trollingfiskaren är ändå akterdäcket där fisket sker och här har 
AMT 215 PH Pro Fishing en stor fördel. Tre eller fyra fiskare kan 
utan problem rymmas här samtidigt. Fyra rejäla självlänsar gör att 
allt eventuellt vatten snabbt rinner ut. Friborden är raka vilket är 
viktigt för att kunna lutas mot. Just denna båt har monterings- 
skenor längs sidorna istället för de räcken som är standard. Det 
senare är nog ändå något jag själv skulle föredra för att få ytterligare 
höjd att luta sig mot i rullande sidosjö samt något att grabba tag i 
då akterdäcket är så stort och rent utan den ombonade säkerhet jag 
själv är van vid från äldre HT-båtar. Akterväggen och motorbrunnen  
är lägre än sidorna med rostfria räcken och grindar som barriär 
bakåt sett. Det öppnar upp för smidig ombordstigning och  
montering av utrustning men det kändes lite obekvämt att ta  
stöd i det aviga hörnet. 

FörVarinG
Stuvutrymmen finns det gott om på denna skuta. Akterdäcket  
rymmer fyra djupa utrymmen varav ett fungerar som låsbart spö- 
förråd för 16 monterade spön upp till nio fot! Alla luckor på akter-
däck är gasdämpade och givetvis vattentäta. Förvaring behöver 
trollingfiskaren mycket av och här finns det plats för allt och lite  
till då varenda möjlighet har utnyttjats till förvaring. I skrovsidor, 
kabinens golv och i sovbritsarna. Den stora sitsen i kabinen tjänst-
gör även som kylbox med möjlighet till inbyggt kylaggregat.

kabinen
Om vi börjar utanför kabinen märks det direkt att både akterdäck  
är upphöjt samt att kabinens golv är nedsänkt då takhöjden blir 
relativt låg. Spön blir lätta att plocka ned från spöhållarna på  
targabågen samtidigt som det går att se över taket för sikt framåt.  

Akterdäcket rymmer fyra stora stuvfack. Aldrig mer behöver 
något glömmas hemma!

Här ser vi monteringsskenor istället för räcken som är båtens 
standardutrustning.
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Lite bökigt kan det dock upplevas att behöva ducka såpass 
för att ta sig in genom dörren och nerför trappsteget.  
Väl inne tillåter takhöjden mig som är 183 cm lång att stå 
upprätt med ett gäng centimeter till godo trots rejäla stövlar 
på fötterna. Här skulle jag själv dock vilja se en något högre 
kabin för att enklare passera dörren samt att ha ytterligare 
takhöjd invändigt. Storleken på kabinen är lagom för tre 
välmatade trollare och för den regnskygga barnfamiljen går 
det absolut med 4-5 personer. Utöver de två stolarna utgörs 
sittplatserna av den inbyggda kylboxen. Nere i ruffen är 
taket högt nog för att sitta bekvämt vilket man inte ska ta för 
givet när man letar båt med sovplatser. Sovplatserna i sig är 
lagom för två men om man verkligen vill går det att trängas 
tre vuxna på den sovyta som man bäddar fram genom att 
plocka bort passagerarstolen och ta fram iläggsdynor.  
En kabinbåt är inte komplett utan värmare och kök vilket 
AMT överglänser med möjlighet till liten diskho, vattentank 
samt tidigare nämnda kylbox.

detaljer & summerinG
De flesta nya kabinbåtar luktar lika härligt. För det gör dom. 
Men jag har nog inte sett någon vars målgrupp är sportfisk- 
are med den här höga detaljnivån. Inte en kabel är synlig. 
Inte ens om man böjer sig ner för att kika under pulpeten 
syns det lösa sladdar. Ett gediget kvalitetsbygge genom- 
syrar känslan i denna båt. Som summering är AMT 215 PH 
Pro Fishing definitivt en båt för den seriösa trollingfiskaren 
med smarta lösningar den hittills är ensam i klassen om. 
En varm kabin förlänger både säsong som långturer med 
övernattningar. I kombination med ett skrov som gör blåsiga 
dagar till rena nöjen utgör detta ett bra recept på fiskelycka 
för trollingfiskare på våra V-sjöar och hav.

I kabinen sitter man skyddad från vind och rusk. Sätt kursen och åk.

ett gediget kvalitets-
bygge genomsyrar 
känslan i denna båt.

Passagerarstolen monteras bort och iläggsdynor plockas fram när det 
ska sovas.

En av trollingfiskarens måsten 
är standard på denna båt.

Standardutrustning
Styrpulpetbåt med sidokonsol, vridbar 
stol, självläns, sidoräcke 25mm, 5 st 
låsbara stuvutrymmen, pollare, 2 st 
infällda spöhållare, förstärkt durk i fören 
för montering av extra fiskestol, förstärkt 
i fören för montage av frontmonterad 
elmotor.

Tillval
Fiskestol i fören, 3-delat sol/fiskedäck, 
fjädrande förarstol, dynpaket, ekolod/
plotter från Lowrance eller Humminbird, 
frontmonterad elmotor från Motorguide, 
lanternor, spö/mobil/kopphållare mm 
från Ram mounts.

Specifikation
Längd: 460 cm

Bredd: 190 cm

Vikt: 330 kg

Max antal  
personer: 5

Max motor: 50 hk

Motor rek: 30-50 hk

CE kategori: C

Fart: 31 knop 
 med 50 hk
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48.900:-För paketpriser med motor, trailer besök hemsidan
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