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Total lengde (m)
6,99
Skroglengde (m)
6,91
Maks bredde (m)
2,55
Skrogvinkel (grader)
20
Høyde, uten kalesje (m)
2,03
Egenvekt (kg)
1 550
Maksimum belastning: personer, utstyr, motor (kg) 960

Drivstofftank (L)
280
Vanntank (l)
80
CE konstruksjonskategori
C
Maks antall passasjerer
8
Maks motoreffekt (hk/kW) 300/221
Stammelengde utenbordsmotor XL

STANDARDUTSTYR
 Låsebøyle
 Styrbord vindusvisker med
spyling
 Badeleider, rustfritt stål
 Lanterner
 Puter i cockpit
 Sportsratt
 Dørk i teaklaminat
 Omsluttet sjøtoalett
 Svart ramme på vinskjerm









Flaggstang, rustfritt stål
Selvlensende cockpit
Securmark antityverimerking
Koppholdere, rustfritt stål
Svingbart fører- og
passasjersete med pute
SmartCraft fartsmåler og
turteller
Cockpitbord i ekte teak









Badeplatform
12V elektrisk uttak
Solseng i cockpit
Bunnstoff
Forlenget aktersofa
(L-sofa)
Ventiler som kan
åpnes
2 køyer









Kabinputer
Kabinlys
Elektrisk
lensepumpe
Brannslukker
CO-måler
Kalesje
Ankerboks

PAKKER OG EKSTRA UTSTYR
Ekstrautstyr
 Premium Edition
- Cockpit komfortpakke
 Style upgrade: Karamell- Elektronikkpakke
/kremfargede puter og cool
 Cockpit komfortpakke
beige skrogfarge
 Havnepresenning
- Dusj i cockpit
Forlengelse
- Vannskimast
- Isskuffe
- Wallas 800 kokeapparat med varmevift
 Elektronikkpakke
- 9” GPS/Kartplotter NSS evo 3 med HDIgiver
- Fusion lydanlegg med fire høyttalere
- VesselView Link
- DAB-adapter med antenne

 av badeplatform
 Gråvannssystem
 Ankervinsj forut og/eller på hekken
 Trimplan
 Babord vindusvisker med
vinduspyler
 Dieselvarmer
 Gardiner
 Aktiv Trim
 Fortøyningspakke
 Anti-tyverisystem
 Dørkebelegg i Flexiteek

MERCURY MOTORALTERNATIVER
F 150 XL EFI

F 200 XL Verado

F 225 XL Verado

F 250 XL Verado

F 300 XL Verado

For mer informasjon, vennligst besøk vår nettside for Uttern: www.uttern.com
Som et selskap forpliktet til kontinuerlig produktforbedring kan spesifikasjonene endre seg uten forvarsel.
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D70
Den nye Uttern-modellen, D70, er en del av båtgruppen 7m+, og er designet med tanke på sol, avslapning og hyggelige turer, og er en
perfekt kombinasjon av ytelse, komfort og allsidighet. Det er lagt vekt på allsidige konfigurasjoner som tilbyr muligheter for å sole seg i
tillegg til gode sitteplasser. Uttern D70 er designet for vannsport og raske båtturer med plass til 8 personer ombord, og har god plass
til overnatting for to.

KOMPROMISSLØS SIKKERHET

EGENSKAPER OG FORDELER

 Ergonomisk ratt med instrumentering og tilvalg av 9”
Simrad GPS og elegant, farget vindskjerm (30/70 glass).
 Håndrekke ved baksetet i cockpiten gir maksimal sikkerhet
 Dyp cockpit gir trygghet for både barn og voksne når de
sitter eller beveger seg rundt i båten.
 Mercury-motoren med opp til 300 hk tilbyr en sporty og
sikker manøvrering.
 Enkelt å bevege seg fra baug til hekk også når kabindøren
er åpen

FLEKSIBEL COCKPIT
 Elegant design og plass til åtte personer om bord.
Soveplass til to voksne.
 Cockpit som enkelt kan tilpasses til solseng, sittegruppe
og spiseplass.
 Aktersetet i cockpiten har en ryggstøtte som kan vippes
120 grader og gjør det komfortabelt å lese og sole seg.
 Den brede solsengen gir lett adkomst til vannet for dem
som vil bade.
 Dobbelt passasjersete med vendbar rygg gjør det ideelt
for båtturer og sosialisering.

KOMFORT OMBORD
 Romslig kabin med komfortabel soveplass til to voksne.
 Store sidevinduer i kabinen med luker som kan åpnes og
integrerte takvinduer gir masse lys og ventilasjon i
kabinen.
 Cockpitbysse med vask i rustfritt stål med kran og
trykkvann, skjærebrett og LPG-kokeapparat.
 Separat toalettrom

LEDENDE EGENSKAPER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Allsidig cockpit.
Dobbelt passasjersete med vipperygg.
Bysse med integrert vask, skjærebrett og
Wallas 800 kokeapparat med varme. (tilvalg)
Ergonomisk ratt med SmartCraft instrumentering og
plass for montering av ni-tommers Simrad GPS/kartplotter.
Integrerte armlener og koppholdere med blå LED-belysning.
Stueplass under benkene og egen plass til cockpitbordet.
Praktisk stuerom til småting ved passasjerplassen.
Dyp cockpit for økt sikkerhet.
Bred passasje ved inngang til cockpit.
Integrert kalesjegarasje.
Permanent og enkel tilgang til kabin og fordekk.
Romslig kabin med dobbeltkøye og god stueplass.
Store sidevinduer med luker som kan åpnes og integrerte takvinduer.
Omsluttet sjøtoalett.
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