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D65 

 

                          SPECIFIKATIONER 

 Total längd (m)                                            6,28 
 Skrovlängd (m)                                            6,20 
 Bredd (m)                                                     2,46 
 Bottenvinkel (grader)                                    20 
 Höjd utan kapell (m)                                    1,83 
 Torrvikt utan motor (kg)                             1234 
 Max belastning (kg)                                     845 

 Bränslekapacitet (l)                                           230 
 Färskvattentank (Tillvall) (l)                                45 
 CE-kategori                                                            C 
 Max antal personer                                               7 
 Max motorstyrka (hk/kW)                         225/165 
 Rigglängd                                                             XL 

 

STANDARDUTRUSTNING 

 Bottenfärg som 
förhindrar beväxning 

 Securmark 
stöldskyddsmärkning 

 Härdad låsögla  
 Grabbräcken 
 Ankarbox 
 Fenderförvaring 
 Stuvfack för 
 Lanternor 
 Öppningsbara 

ventiler/sidofönster 
 Kabinbelysning 
 2 Kojer 

 Durk av teaklaminat 
 Svart rutram 
 Flagghållare 
 Skrovfärg - Mörk Grå 
 Badstege 
 Badplattform 
 Självlänsande akterdäck 
 Dynor i fören 
 Brandsläckare  
 Hydraulstyrning 
 Kabindynor 
 Koloxidvarnare 
 Skylight, öppningsbar 

 Juster- och snurrbart säte 
för förare och 
passagerare 

 Passagerarstol 
 Akterbänk 
 Aktersoffa med fällbart 

ryggstöd 
 Sittbrunnsdynor 
 Solbädd 
 Bord i teak 
 Förvaring under sätet i 

sittbrunnen 
 Förvaringsutrymme i 

fören 
 Startspärr 

 Sportratt 
 SmartCraft varvräknare 

och log 
 12v uttag 
 Mugghållare, rostfritt 

stål 
 Elektrisk & Manuell 

länspump 
 Batterisystem för ett 

batteri 
 Bimini med komplett 

kapell 
 Förriggad för 

utombordare 
 Stuvfack under koj 
 Vindrutetorkare styrbord 

PAKET & TILLVAL 

Premium Edition 
 Elektronikpaket 
 Vattenskidstång 
 LED trivselbelysning 
 Dusch på akterdäck 
 Kylskåp 
 Vask med avlopp 
 Gasspis 
 Spoltoalett med septitank 

Elektronikpaket 
 Simarad kartplotter 9`` NNS evo 3 

med HDI giver 
 Fusion-musikkanlegg MS-RA70N 

med to høyttalere 
 VesselView link 
 DAB-adapter med antenne 

 
Style Upgrade 
 Brun/ljusbeige dynor och cool 

beige skrovfärg 

 
 

Tillval  
 Vattenskidstång 
 Flexiteek 
 Dusch på akterdäck 
 Solbädd för  
 Active Trim 
 Kylskåp 
 Vask med avlopp 
 Gasspis 
 Spoltoalett med septitank 
 Förtöjningspaket  
 Zipwake dynamiskt trimsystem 
 Hamnkapell 

MERCURY MOTORALTERNATIV 

F150  -  200 V6  -  225 V6 
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D65 
Uttern D65 utmärker sig genom sina rena linjer och snygga design vilket ger den en både sportig och klassisk look. 
Dessutom matchas designen av prestandan: med upp till 225 hk från den nya Mercury-serien är båten en fröjd att 
köra även för de allra kräsnaste. Upp till 7 personer ryms ombord och kan känna sig trygga tack vare utmärkt 
skrovdesign och höga fribord. 

1. Däck med lucka som kan omvandlas till solbädd 
2. Ankarförvaring och enkel ombordstigning via fören  
3. Breda trappsteg till däck  
4. Elegant vindruta och ergonomisk instrumentbräda med instrumentering 
och plats för en 9” GPS/kartplotter. 
5. Integrerade armstöd och mugghållare 
6. Semitransparent skjutdörr till kabinen 
7. Flexibel sittbrunn med 1) sittplatser eller matplatser, 2) möjlighet att koppla 
av och läsa med fällbart ryggstöd, 3) solbädd eller breddad solbädd med nära 
tillgång till vattnet 
8. Stoppad förarstol  
9. Dubbelt passagerarsäte med ryggstöd åt två håll och kylskåp under sätet 
som tillval 
10. Praktisk fenderförvaring  
11. Sittbrunnslucka gör det lätt att nå komponenter under däck 
12. Djup sittbrunn gör att barn och vuxna kan röra sig säkert i båten 
13. Integrerad förvaring av kanvas 
14. Gott som stuvplatser i hela båten 
15. Stora badplattformar och motorbrunnsbrygga som gör det lätt att röra sig 
mellan plattformarna 
16. Badstege 
17. Singelmontage upp till max 225 hk 

 

KOMPROMISSLÖS SÄKERHET FUNKTIONER & FÖRDELAR 

 Ergonomisk förarplats med gott om plats för 
instrumentering, väl skyddad av den svepande vindrutan 

  Handreling som löper på ovansidan av aktersoffans 
ryggstöd ökar säkerheten ombord 

 Djup sittbrunn med höga fribord skapar en säker vistelse 
ombord, såväl för barn som vuxna 

 Motor på upp till 225hk ger gott om kraft och skänker 
mycket körglädje 

 Man rör sig lätt mellan sittbrunn och fördäck även då 
kabindörren är öppen  

VERSATILE COCKPIT  

 Superb design och komfort för upp till 7 personer 
ombord samt sovplatser för 2. 

 I sittbrunnen sitter man bekvämt vid färd, bra till bords, 
eller härligt solbadande 

 Aktersoffans ryggstöd kan lutas för att bli en bekväm 
plats att ligga och läsa på 

 Extra stor solbädd som ger nära access till vattnet 
 Passagerarsoffans ryggstöd fälls fram då båten ligger  i 

hamn för att ge en ännu större soffgrupp 
 

KOMFORT OMBORD  

 Stor och komfortabel ruff för 2 vuxna 
 En unik däckdesign som gör det lätt att nå både 

kabinen och fördäck. Trappstegen till fördäck om 
barbord frigör utrymme i mitten av båten och gör det 
möjligt att ha en rejäl kabindörr. 

 Den U-formade bänken i kabinen kan enkelt 
omvandlas till en bekväm dubbelkoj där 2 vuxna kan 
övernatta. Den mäter 2 m x 1,77 m och har extra 
stuvutrymme på sidorna. Den öppningsbara ventilen 
och däckluckan ger extra ljus och ventilation i kabinen. 
Kabinen kan utrustas med sjötoalett som tillval. 

 

FUNKTIONER  


