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 SPECIFIKATIONER 

 Löa (m)                                       
 Skrovlängd (m)                            
 Bredd (m)                                     
 Skrovvinkel (grader)                         
 Höjd --- utan kapell (m)                    
 Torrvikt (kg)                                      
 Max belastning: Personer, 

utrustning, motor (kg)   

6,33 
6,12 
2,39 
20 
2,07 
1103 
845 

 Bränsletank (l)                                     
 Vattentank --- tillbehör (l)                     
 CE-kategori                                                
 Max antal passagerare                               
 Max motorstyrka (hK/kw)                 
 Rigglängd                                       

160 
45  
C 
7 
200/147  
XL 

 

STANDARDUTRUSTNING 

 Durk av teaklaminat 
 Sittbrunnsdynor  
 Bottenfärg som förhindrar 

beväxning 
 Securmark stöldskyddsmärkning 
 Förtöjningspaket 
 Fendrar 
 Grabbräcken i rostfritt stål 
 Ankarbox 
 Stuvfack för 
 Förvaring under sätet i sittbrunnen 

 Kompass 
 Brandsläckare, bärbar 
 Självlänsande akterdäck 
 Sportratt 
 Batterisystem för ett batteri 
 Stolsöverdrag 
 Stolsöverdrag & pulpethuv 
 Förriggad för utombordare 
 Integrerad badstege 
 Lanternor 
 Dynor i fören 

 Hydraulisk styrning 
 SmartCraft varvräknare och log 
 Flagghållare, rostfritt stål 
 Badplattform 
 Juster- och snurrbart säte för förare 

och passargerare 
 Akterbänk 
 Förvaringsutrymme i fören 
 Mugghållare, rostfritt stål 
 Elektrisk länspump 
 12v uttag 

PAKET & TILLVAL 

 EXCLUSIVE Edition 
- Vattenskidstång 
- 12v kylbox 
- Dusch på akterdäck 
- Spoltoalett 
- LED trivselbelysning 
- Elektronikpaket 

 Elektronikpaket 
- GPS/Kartplotter 7’’ Simrad NSS 
evo 2 
- Stereo Fusion med 2 högtalare 

Tillval 
 Kapell  
 Vattenskidstång  
 Dusch på akterdäck  
 12V kylbox  
 Solbädd för 
 Spoltoalett 

MERCURY MOTORFÖRSLAG 

4 Stroke Engines 
F 115 EXLPT EFI 
F 150 EXLPT EFI 

Verado Engines 
175 XL Verado 
200 XL Verado 
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 S62 
UNIK DESIGN AV AKTERN FUNKTIONER OCH FÖRDELAR 

Den unika designen av aktern har utvecklats särskilt för att förenkla allt detta: 
 
 enklare att komma i och ur vattnet 
 integrerat skyddande kapell 
 höga fribord för maximal säkerhetskänsla 

 
Kapellet är integrerat under det översta fotsteget. Skyddsluckan är designad helt slät för att ge 
ett verkligt säkert och enkelt insteg från aktern till förarplatsen. 

 

MÅNGSIDIGT FRÄMRE UTRYMME  

Det stora och öppna förliga utrymmet kan enkelt förvandlas till matplats med sju bekväma 
sittplatser runt ett bord.  

Ytterkanterna av babords och styrbords främre sittplatser har designats särskilt med tanke på 
att passa bordet och som stöd för en dyna i mitten. Enkelt och på bara några sekunder 
förvandlas det främre utrymmet till ett stort och komfortabelt soldäck som säkert är det 
största i sin kategori. 

 

KAPELL  

Ett superbt kapell som erbjuder maximal komfort i alla väder: 
 
 Kapellet och dess bågar fälls in smidigt mellan fribord och sittbrunn så att komforten för 

aktersoffans passagerare inte påverkas  
 Kapellgaraget finns under akterns övre steg vilket gör att kapellet snabbt kan fällas upp 

då regnet kommer 
 

När kapellet är uppfällt så blir sittbrunnen helt regnskyddad. På var sida om pulpeten finns 
dränering vilket gör att durken är torr även i dom värsta skurarna. 
 

 

STYRPULPET : LÄTTILLGÄNGLIG MED VATTENTOA 
SOM TILLVAL 

 

Styrpulpeten i S62 erbjuder väl tilltagna stuvutrymmen, samtidigt som den är både säker och 
lättillgänglig. Det enorma stuvutrymmet nås enkelt gennom sin stora öppning i framkant av 
pulpeten. Luckan håller sig öppen med stora gaskolvar på båda sidorna.  

En unik finess för en 6 m styrpulpetbåt är den inbyggda vattentoaletten (tillval) som passar 
perfekt i pulpeten. Den finessen gör att hela familjen kan njuta av båtlivet en hel dag utan 
problem. 

 

FÖRVARING  

Ombord i S62 är stuvutrymmet ingen fråga. Varje möjlighet är tillvaratagen. Utrustning för 
ankring och förtöjning passar perfekt i de aktre utrymmena (1 och 2) medan fendertarna har sin 
plats under luckorna (3 och 4). 
Det snygga stegskyddet (5) med integrerad Uttern logo döljer det inbyggda kapellgaraget. 
Bakom akterbänken (6) hittar du ett stort stuvfack där väskor, dynor eller andra tillbehör 
(skidor, jackor, bagar, ect.) lätt får plats. Även styrpulpeten rymmer ett riktigt stort stuvfack, 
som du enkelt når via en stor lucka i framkant av pulpeten.  
Inget har lämnats åt slumpen i den här båten. Du hittar två fina stuvutrymmen även under 
babord och styrbords främre sittbänkar. I fören finns ytterligare ett utrymme som passar bra för 
ett extra ankare. 

 

 

 

 

 

8 

7 

9 

10 

3 

5 6 

1 

4 2 


