PRESS RELEASE

För ytterligare information :

Per Törnell
Sales Manager Scandinavia
per.tornell@brunswick.com
www.uttern.com

NYA UTTERN D65: KLASSMÄSTAREN
Uttern har det stora nöjet att presentera Uttern D65, vår nya, moderna och innovativa DC som sätter ny
standard i klassen. D65 ersätter D62 och kommer med flertalet nya funktioner och förbättringar. D65 har
tagits fram till de kunder som söker en båt som på bästa sätt kombinerar moderna funktioner med sportig
och funktionell design. Som för alla båtar från Uttern så är grunden alltid högsta kvalitet och säkerhet. Det
har spenderats mycket tid på att ta fram en båt som passar många samtidigt som den skall ge både förare
och passagerare en underbar tid på vattnet.
Funktionalitet, säkerhet och prisvärdhet har alltid varit Utterns DNA. Detta DNA i kombination med ny
design, flexibilitet och stor rymd gör att nya D65 likväl är både en modern och samtidigt klassisk Uttern.
D65 – höjdpunkter:
o Rutan öppnas om babord, detta ger en mycket bra och bred access från fördäck till sittbrunn. Ett annat
stort plus som detta ger är att man får en centrerad och stor nedgång till ruffen.
o Aktersoffans ryggstöd har tre lägen, sittande framåt, bakåt samt nedfällt till en solbädd.
o Ruffen har en stor koj som gott rymmer 2 vuxna. Under ingången finns plats för en spoltoalett som
dras fram vid behov (tillval). Ruffen är ljus och luftig tack vare halvtransparent dörr och skylight.
o Vindrutan ger gott skydd från väder och vind och förarplatsen är ergonomiskt utformad med gott om
plats för all instrumentering samt 9” plotter. Som tillval kan Mercury VesselView®, Active Trim och
Zipwake trimsystem erbjudas.
o Sprayhood och kapell som enkelt stuvas undan i kapellgaraget.
o Stuvfack finns under badplattformarna, aktersoffan samt under kojerna i ruffen. På
styrbord sida akter om förarstolen finns som tillval en vask med tryckvatten samt en
uppfällbar kokplatta.
o Höga fribord garanterar säkerheten ombord för såval små som stora.
o Som tillval ger durk i flexi-teak en naturtrogen känsla samtidigt som det är helt
underhållsfritt. Teaklaminat är standard.
o Stora badplattformar gör det enkelt och säkert att komma i och ur vattnet.
Uttern is part of Brunswick Marine. Brunswick Marine in EMEA, headquartered in Belgium, is a unit of Brunswick Corporation, offering Mercury and
Mariner
outboards, Mercury MerCruiser sterndrive and inboard engines; MotorGuide electric motors; Quicksilver parts and accessories; and boat brands:
Bayliner,
Sea Ray, Hatteras, Cabo, Black Fin, Boston Whaler, Quicksilver, Trophy, Uttern and Valiant. Visit www.brunswick-marine.com for more information.

Modellen finns som Premium Edition vilket inkluderar vattenskidstång, dusch på badplattform, spoltoalett,
kyllåda, LED-trivselbelysning, 9” Simrad GPS med ekolod, Fusion stereo, Mercury VesselView® och DAB-kit
samt pentry. Premium Edition samlar de mest populära tillvalen till ca 10% lägre pris.
D65 kommer att visas hos Marindepån på brygga C på Allt på sjön i Gustavsberg 31/8-2/9.
För ytterligare info www.marindepan.se

Specifikationer:

Längd över allt (m)
Skrovlängd (m)
Bredd (m)
Vikt (kg)

6.28
6.20
2.46
1234

Bränsletank (L)
CE-kategori
Max antal personer
Max motorstyrka (hk)
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