S62

SPESIFIKASJONER








Total lengde (m)
Lengde skrog (m)
Total bredde (m)
Skrogvinkel (grader)
Høde --- Uten kalesje (m)
Egenvekt uten motor (kg)
Maksimum belastning: mennesker,
utstyr, motor (kg)

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








Drivstofftank (l)
Vanntank - valgfri (l)
CE designkategori
Maks antall passasjerer
Maks motoreffekt (hp/kw)
Stammelengde

160
45
C
7
200/147
XL

STANDARD UTSTYR











Dørk i teaklaminat
Puter (akter og baug)
Bunnstoff
Securmark anti-tyverimerking
Fortøyningspakke
Akterbenk
Lagringsrom under frontsete
Koppholdere, rustfritt stål
Konsoll og sete trek
Svingbart førersete og sete for
annenfører med vendbar pute











Fendere
Gripebøyler, rustfritt stål
Ankerboks
Oppbevaringsboks foran
Oppbevaringsplass under
cockpitsetene
Puter i baugen
Integrert bade stige
Lanterner
SmartCraft speedometer og
SmartCraft turteller













Elektrisk lensepumpe
12v strømkontakt
Brandsläckare, bärbar
Selvlensende cockpit
Sportsratt
Ett batteri
Kompass
OB Pre-Rigging
Flaggholder, rustfritt stål
Badeplatform
Hydraulisk styring

PAKKER OG EKSTRA UTSTYR


EXCLUSIVE Edition
- Vannskistang
- 12v kjøleboks
- Cockpit dusj
- Sjø toalett
- LED innbelysning
- Elektronikk pakke



Elektronikk pakke
- 7’’ GPS/kartplotter Simrad NSS evo
2
- Stereo Fusion med 2 hoyttalare



Style Upgrade
- Beige Seter
- Skrogfarge i klar orange

Ekstrautstyr
 Kalesje
 Vannskistang
 Cockpit Dusj
 12V kjøleboks
 Solseng i Bugen
 Sjøtoalett

MERCURY MOTORALTERNATIVER
4 Takt
F 115 EXLPT EFI
F 150 EXLPT EFI

Verado
175 XL Verado
200 XL Verado

For mere informasjon, vennligst gå inn på vår Uttern webside: www.uttern.com
Som et selskap forpliktet til kontinuerlige produktforbedring kan spesifikasjonene endre seg uten forvarsel.
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S62
Designed with practicality, comfort and flexibility in mind, the S62 has a wealth of intelligent design features to make a day’s boating trip a breeze.

UNIK AKTER DESIGN

FUNKSJONER OG FORDELER

 God cockpit dybde som gir trygghet spesielt for små passasjerer.
 Enkel tilgang til vannet med et trestegs trappesystem
 Rikelig med håndrekker plasert strategisk på båten gjør det enkelt å komme
seg opp fra badestigen.

ALLSIDIG BAUGSEKSJON



Den store og åpne bugseksjonen kan enkelt konverteres om til et spisested
for 7 personer.
Pga. den smarte bauguformingen er det meget enkelt å konvertere over til
en meget stor solseng.

COCKPIT BESKYTTELSE
En praktisk kalesje som gir deg beskyttelse i alle typer vær:




Kalesjen lagres enkelt i et rom under øverste trinn I akter trappen.
Når kalesjen er satt opp gir dette et tørt område som også er beskyttet mot
vann som renner inn langs dørken fra baugområdet ved hjelp av selvlensere
på hver side av konsollen.

STOR KONSOLL MED PLASS TIL VALGFRITT
TOALETT
S62 tilbyr et meget stort lagrinsrom I konsollen. Dette lagringsrommet er
tiljengelig igjennom en stor luke I front. Når luken er åpen vil den forbli åpen ved
hjelp av to kraftige gassdempere. En spesiell funksjon på denne 6 meters
senterkonsoll båten er at det er mulig å få plasert et sjøvannstoalett I konsollen.

LAGRINGSPLASS
 1.- Integrert lagringsplass for kalesje og topplanterne under det øverste trinnet
akter i båten.
 2.3.4.5.- Lagringsplass under trinnene akter for å lagre dregg, tauverk og integrert
badestige.
 6. Under aktersete finner du god plass til å lagre alt fra puter til vannski.
 7 Best I klassen lagringsplass i konsollen. Valgfritt sjøtoalett kan installers her.
 8.9.10 Lagringsplass under alle benkene I baugen.
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