S51

SPECIFIKATIONER







Längd över allt (m)
Bredd (m)
Bottenvinkel (grader)
Höjd,utan kapell (m)
Vikt, torr (kg)
Maximum load: People,
Gear, Engine (kg)

5,01
2,08
14
1,88
690
641









Bränsletank (L)
CE-kategori
Max antal person
Max motoreffekt (hk)
Max motoreffekt (kw)
Rigglängd

STANDARDUTRUSTNING




















70
C
6
100
73,6
L

PAKET & TILLVAL

Durk av teaklaminat
Sportratt
Bottenfärg som förhindrar beväxning
Securmark stöldskyddsmärkning
Förtöjningspaket
Självlänsande akterdäck
Fendrar
Badplattform
Badstege
Lanternor
Analog varvräknare & log
Bränsle- och trimmätare
Elektrisk länspump
12V-uttag
Kompass
Brandsläckare, bärbar
Sittbrunnsdynor
Dynor i fören



Premium Edition
- Solbädd för
- Vattenskidstång
- Dynor för



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

Tillval




Kapell
Hydraulstyrning
SmartCraft varvräknare & logg

MERCURY MOTORALTERNATIV
4-takt
F 50 ELPT EFI
F 60 ELPT EFI
F 100 ELPT EFI
F 100 ELPT EFI
För mer information, vänligen besök vår hemsida www.uttern.com
Vi förbehåller oss rätten till ändringar i specifikationer och beskrivningar då vi ständigt utvecklar våra produkter.
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S51
INTELLIGENT DESIGN

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

Ju mindre båten är, desto viktigare är designen!
S51 har en design som kombinerar flera viktiga funktioner, till exempel;

enkelt att komma ombord från vattnet med två badplattformar

komfortabla sittplatser för tre personer i aktern

mittplacerad styrplats ger perfekt balans vid körning

stor sidokonsol för maximalt vindskydd

smidig passage på babord sida, från akter till för

komfortabla sittplatser i fören för fyra personer
Varför vara avundsjuk på större båtar, med en sådan design!

MÅNGSIDIGHETÄR EN STYRKA!
Den förliga sektionen i S51 är så stor att hela familjen kan ha trevligt
tillsammans på sjön. Den stora, öppna ytan underlättar vid transporter av varor
och utrustning.
När vädret är fint och solen skiner kan det främre utrymmet enkelt förvandlas
så att det passar för fika eller lunch med familj och vänner.
Soldäcket är enkelt att ställa i ordning och ger ännu mer avkoppling i solen.

LITEN BÅT MED MYCKET
STUVUTRYMME!
Ombord på S51 används allt stuvutrymme maximalt!
Förvaringsfacken är smart designade. Några exempel:

bakom de två badplattformarna finns plats för ankaret, linor och endertar.
Skyddet till badplattformen på babord sida är speciellt designat för att
integrera den utfällbara stegen.

utrymmet akter om baksätet är mycket väl tilltaget och enkelt att nå tack
vare ett speciellt skydd i glasfiber som håller sig kvar i uppfällt läge.

varje främre sittplats har ett stuvutrymme undertill. På styrbord sida är
utrymmet extra långt för att passa utrustning för fiske, wakeboard eller
vattenskidstång. Detta är unikt för båtar med mindre än fem meters längd.

SÄKERHET OMBORD – EN SJÄLVKLARHET!
Båtlivet är härligt --- men det måste vara säkert!
S51 har designats med hänsyn till säkerheten i hela båten:






två stora badplattformar för att göra det enkelt och säkert att komma i och
ur vattnet från aktern.
stegen är helt integrerad i babords badplattform för att undvika risken för
fotskador.
räcken finns på många platser för att göra det så säkert som möjligt att ta
sig från aktern till fören (framför styrkonsolen, runt vindrutan och runt hela
fören).
två främre steg för enkel och säker ombordstigning från fören.

För mer information, vänligen besök vår hemsida www.uttern.com
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