
UTMANAR ST ORSÄLJARNA
UMS Tuna bygger sina båtar i Kiev i Ukraina. Nu har de 
hittat till Sverige och kastar sig in i den kokande grytan av 
rejäla aluminiumbåtar. Vi har synat den i svetsfogarna.
TEXT OCH FOTO MAX CARLGREN
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Första gången jag ser UMS 600 DC AL är på 
båtmässan i Stockholm. Den står nära Båtnytts 
monter och jag pratar med Ted Berggren som 
tagit in märket i Sverige. Båten heter UMS 
Tuna men i Sverige kommer den kort och gott 

att heta UMS, följt av nummerbeteckningen. En lite lustig 
detalj är att båten vi testar har tillägget DC fast det rör sig 
om en bowrider. Hur som helst, båten är en klassisk öppen 
aluminiumbåt med dubbelkonsol i mitten och stolar. Kon-
kurrenterna är många, Buster, Silver och Master är några 
av dem som bygger liknande båtar, och självklart kommer 
köparna att jämföra UMS med mer etablerade märken.

Men vi ska börja med att kika noggrant på UMS 600 
DC AL. Skrovet mäter 6 meter, inklusive badplattformarna 
är den 6,5 meter. Motorn på båten vi testar är en Suzuki 
på 200 hästar och toppfarten landar runt 46 knop med en 
propeller med 25 tums stigning. Då varvar motorn ur och 
med en propeller med ett par tums ytterligare stigning kan 
du nog pressa ur ett par knop till. Du klarar dig säkert bra 
med en 150-hästare också och får en lite lugnare båt. När 
jag maxar och trimmar ut så mycket det går börjar skrovet 
att dansa en del på steglisterna. Det blir inte obehagligt och 
jag har inga problem med att kontrollera båten, men för 
vanligt familjebruk skulle jag satsa på 150 hästar. Toppfar-
ten är rätt ointressant för semesterbruk och jag är säker på 
att den mindre motorn räcker gott och väl för att få upp 
båten i plan, även med hela familjen ombord.

Vi kör i normalt skärgårdsvatten, småstökiga vågor och 
lite vind. Steglisterna hjälper till att lyfta skrovet ur vattnet 

och båten går högt när jag trimmar ut rejält. Jag reagerar 
direkt på att skrovet är tyst. Ted Berggren berättar att det är 
skumfyllt och det märks. Smattret från vågorna är bra däm-
pat och det går att sitta och prata i normal samtalston när vi 
marschar i runt 27 knop. Moderna utombordare är hyfsat 
tysta, då är det skönt att inte heller skrovet låter. Jag testar 
att köra i svallet från följebåten och inte heller då brakar 

eller låter det. Det beror inte bara på isoleringen utan även 
på att skrovet är ganska vasst. Bottenvinkeln är 20 grader i 
aktern och 25 grader midskepps. Det bidrar till att skrovet 
klyver vågorna. Men isoleringen tar bort ljudet som gärna 
bildas när steglisterna slår mot vågorna.

Den vassa bottenvinkeln gör att båten lägger sig ned en 
hel del i svängarna. Propellern håller greppet bra genom 
mina girar om jag trimmar in, men för ovana förare  eller 
passagerare kan det upplevas obehagligt när båten ligger 
ned i svängarna. När jag kör lugnare lägger den sig givetvis 
mindre. I sidovind får vi lite slagsida, rutramen är  ganska 
hög och tillsammans med vass bottenvinkel gör det  båten 
vindkänslig. I takt med att allt fler tillverkare sätter in au-
tomatiska interceptorer har jag börjat vänja mig vid att 
testbåtarna går rakt och fint av sig själva även i sidvind. 
Jag hade uppskattat trimplan för att kunna räta upp båten 
under gång i stark sidvind. När vi kör långsamt går båten 
rakt utan att slingra, en fördel i trånga passager.

UMS 600 DC AL är ett rejält bygge. Skrovet är byggt 
i fyra millimeter tjockt aluminium och det är metall rakt 
av. Ingen innerline i plast, inga smäckiga detaljer. Det enda 
avsteget är den tvådelade dörren mellan pulpeterna där den 
undre luckan är gjord i plast. I det grova, svetsade samman-
hanget känns den lösningen lite klen.

I fören finns räcken med bra höjd för enkel ombord-
stigning. Du kliver nedför ett steg och hamnar på en durk 
av grov räfflad aluminiumplåt. Det känns lite som att  stiga 
ned i en arbetsbåt, men jag gillar att det är oömt rakt av. 

En lång bänk och en sittpall, båda med förvaring med 
gasdämpade luckor, utgör inredningen i förbrunnen. Det 
finns även en lucka i durken och i friborden finns uttag i 
plåten där du kan slänga in prylar som du behöver ha till 
hands. Små avgränsningar hindrar sakerna att fara iväg ak-
terut, men lämnar ändå så pass öppet att du kan sticka in 
fiskespön och få undan dem ur brunnen under gång.

I sittbrunnen har föraren och passageraren varsin helt 
okej stol. De ger bra och högt stöd i ryggen och är skålade 
så att du inte glider i sidled i häftiga girar. Det är mycket 
plats under pulpeten för fötter, jag hade gärna sett något 
slags stöd för fötterna att ta spjärn emot. Det finns plats 
för en tiotums navigator, sikten genom rutan är god tack 
vare tunna stolpar i hörnen och gasreglaget är vettigt pla-
cerat. Rutramens överkant hamnar i vägen för mig som är 
lång när jag sitter ned och kör, den hamnar i synfältet, ett 
vanligt problem när man är nära två meter lång. Jag sitter 
helst med framkanten på stolen uppvikt så att jag kommer 
upp ovan rutan. Det blir lite blåsigare men jag får bättre 
överblick. På passagerarplatsen finns ett litet förvaringsfack 
för småprylar i pulpeten samt ett långt räcke att hålla sig i. 
Stilen är genomgående avskalad och lite kantig, jag tycker 

 p Framför ratten finns plats för en navigator på tio tum. Motordata får du via Suzukis display och i övrigt är 
det befriande fritt från knappar och reglage runt förarplatsen.

 p Vi testar att slänga upp kapellet och det går snabbt och smidigt. Ska du köra med kapellet 
uppe är placeringen av plasten väl centrerad och du kommer att sakna vindrutetorkarna.

Jag reagerar direkt på  
att skrovet är tyst

 p Med 200 hästar på 
akterspegeln kommer du 
upp i över 45 knop och 
planingströskeln passeras 
obemärkt.

 p I det öppna facket kan du slänga in tampar som du 
snabbt måste komma åt.

 p Under trappsteget finns ett större stuvutrymme med plats för ankare, linor och andra 
skrymmande saker som du vill få undan.
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att det är snyggt. Man bygger i aluminiumplåt och försöker 
inte låtsas om något annat. Det är tåligt och tufft och lätt 
att hålla rent.

Jag testar att åka en stund i aktersoffan och vindrutan 
ger okej skydd även här bak. Men som vanligt med ut-
ombordare är volymen från motorn rejält högre så fort du 
flyttar bak från förarplatsen till soffan. Det är värt att testa 
att åka med som passagerare i aktersoffan oavsett vilken båt 
du testar, så att du vet vad dina passagerare kommer att få 
stå ut med när du drar på lite mer. I soffan finns stuvutrym-
me med två luckor, även dessa med gasfjäder, precis som 
luckorna i aktern där du kan få ned både ankare och tamp.

Kapellgaraget är enklast möjligt, du flärpar upp kudden 
som hänger på ryggstödet mot aktern och drar fram kapel-
let. Vi testar att sätta upp det ute på fjärden och det är lätt 
att få på plats. Vi har inte med sidorna, men själva taket är 
uppe på nolltid och lätt att stuva ned igen.

UMS 600 DC AL känns rejält byggd, har bra med stuvar 
och går bra i sjön. Det den har emot sig är att konkurren-
sen är tuff och märket är okänt. Med en 150-hästare kostar 
den 412 900 kronor. Jämför du med en Buster XXL med 
en 150-hästars Yamaha kostar den 486 000 kronor. Men 
då ingår en tiotums navigator och trimplan med joystick-
kontroll, lägger du på det på UMS 600 får du räkna med 
åtminstone ytterligare 20 000 kronor. Då skiljer det runt 
50 000 kronor till UMS fördel. För de 50 000 kronorna får 
du ett känt varumärke med garanterat bra andrahandsvärde 
i Bustern. Väljer du UMS får du en bra båt men med ett 
mindre säkert andrahandsvärde. 

 p Genom att vika bak kudden som hänger på ryggstödet blottar du kapellet. En enkel och 
smidig lösning. I soffan finns ett stort stuvutrymme med två gasdämpade luckor.

 p Både i förbrunnen (bilden) och sittbrunnen finns stuvar i durken. Du kan få 
med dig en hel del packning i UMS 600 DC AL.

Det är tåligt och tufft och 
lätt att hålla rent

BUSTER
XXL

Buster kommer långt på att 
vara ett etablerat märke. 
Snäppet mindre än Magnum 
och halvmetern längre än XL 
går den bra i sjön även om 
skrovet låter en del i sjö.

SILVER
EAGLE 640 BR

Testad i förra numret med 
gott resultat. Plastinnerline 
och därmed inte lika robust 
intryck. Går bra i sjön och 
priset ligger i linje med vad 
UMS kostar 

ALUKIN
DP 650

Alukin bygger om möjligt ännu 
mer robust än UMS. Rejält 
svetsat, plåtkänsla i inredning-
en och ingen tvekan om att 
grejerna håller. Sportigt skrov 
med goda sjöegenskaper.

TRE KONKURRENTER
UMS  
Tuna 600 DC aL
Längd 6,5 meter
Bredd 2,3 meter
Vikt 850 kilo
Last 7 personer
Motor 90-200 hk
Pris 444 900 kr med 
Suzuki 200 hk

TESTKÖRNINGEN

Motor Suzuki 200 hk
Last 2 personer
Fart 46 knop

VÄRT ATT NOTERA

+ Rejält byggd

+ Tyst skrov

– Vindkänslig

OUTSPÄTT

UMS 600 DC AL är rejält 
byggd och går bra. Funkar 
både för vattensport, bad 
och fiske. Priset är okej 
men varumärket okänt.

KONTAKT

Barabat.se

FAKTA
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