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Nya D57

 

  SPECIFIKATIONER

 Längd över allt (m)                 5,73 
 Skrovlängd (m)                       5,65 
 Bredd (m)                                2,29 
 Bottenvinkel (grader)              19 
 Höjd utan kapell (m)               1,85 
 Vikt (kg)                                   920 

 Bränsletank (L)                         110  
 CE-kategori                                  C 
  Max antal personer                      6 
  Max motorstyrka (hk)                  150 
  Max motorstyrka (kw)                  110 
  Rigglängd                                      XL 

 

  STANDARDUTRUSTNING

 Teaklaminat 
 Förvaring under durk 
 Självläns 
 Bottenmålning 
 Integrerad badstege 
 Förtöjningspaket (tampar, 

fendrar, ankare) 
 

 Secure Eye
 Kompass 
 Elektrisk länspump 
 Brandsläckare 
 Hydraulisk styrning 
 12 Volts uttag 
 Lanternor 
 Ruffbelysning 

 Öppningsbar skylight
 Vindrutetorkare styrbord 
 Smartcraft, 

knopmätare/varvräknare 
 Dynor i ruff och sittbrunn 
 Kapell 
 Secure Mark på båt och motor 

  EXTRA TILLVAL

 Special Edition: 
- Orange skrovfärg 
- Uppgraderade dynor 
- LED-belysning i ruff och 
sittbrunn 

  Elektronikpaket: GPS/ 
kartplotter/ekolod och stereo 

 Teakdurk och sittbrunns-bord i 
teak 

 Portapotti 

  12v Kylbox 
  Hamnkapell 
  Stolshuvar 
  Vattenskidstång 

  MERCURY MOTORALTERNATIV

4-Takt 
F 100 EXLPT EFI 
F 115 EXLPT EFI 
F 150 XL EFI 

OptiMax                           
115 XL OptiMax                                     
125 XL OptiMax 
150 XL OptiMax Pro XS                                       
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Uttern D57 är en kompakt version av vår populära D62. En sportig båt i skandinavisk design perfekt för vattenskidor, bad och turer med familjen. Det 
här nya Uttern-skrovet har redan fått många lovord för sina köregenskaper och komfort.  
 
 

SÄKERHET UTAN KOMPROMISSER FUNKTIONER & FÖRDELAR

 Höga fribord och djup sittbrunn skapar säkerhet ombord även för familjens 
yngsta 

 Akterns rejäla badplattform i 3 steg gör det enkelt och säkert att komma i och 
ur vattnet 

 En av marknadens bredaste trappor leder upp på fördäck utan att göra avkall 
på ruffens ingång 

 Pulpitar och handtagens placering är noga genomtänkta så att det alltid finns 
något att hålla sig i 

   

KOMFORTABEL RUFF 

 Ruffen rymmer en dubbelkoj och belysning så att du och din familj kan vila 
och sova bekvämt 

 Ruffen är lätt att komma i och ur tack vare en bred ingång som inte inkräktar 
på trappan till däck 

 En stor öppningsbar skylight ger god ventilation och ett gott ljusinsläpp 
 Uner kojens dynor finns det stora förvaringsutrymmen för packningen  
 

INTELLIGENTA FÖRVARINGSUTRYMMEN 

 1.- Kapellet fälls enkelt och snabbt ihop i det stora garaget som finns under 
akterns övre steg. Här finns även fast plats för lanternmasten 

 2.3.4.5- Akterns badplattform som består av 4 steg rymmer vart och ett 
stuvfack för tampar, fendrar och ankare. Här finns även en integrerad 
badstege att fälla ut. 

 6.- Integrerad förvaring för 12v kylbox (tillval) och sittbrunnsbord (tillval)  
 7.- Under aktersoffan finns hållare för vattenskidstången och mycket 

utrymme för allahanda packning 
 

 

 
 
 
 

GEMYTLIG SITTBRUNN  

 En stor och rymlig sittbrunn ger flexibilitet och komfort
 Sittbrunnsbordet är stort nog för 5 personer och stuvas enkelt undan under 

durken då det inte används  
 Svängbara stolar gör det enkel att umgås runt bordet 
 En 12v kylbox ger fräsch mat och kalla drycker även under sommarens 

varmaste dagar  
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