
Uttern 6000
Årgang: 1986
DKK: 72.000
Beliggenhed: Skovshoved Havn
Motor: 60 HK 2-takt Mariner Autolube, 
seneste service sept 2017

Dimensioner mv:
Længde: 6 m (19 fod)
Bredde: 2,35 m
Dybgang: 0,50 incl. motorben 
Deplacement: 765
Skrogtype: Glasfiber
Certifikat: Kræver speedbådscertifikat

Vurdering og stand:
Søstærk og funktionel båd i god stand, vel-
egnet til fiskeri og tursejlads. Stort agterdæk 
med højt fribord samt agterstyring (velegnet 
til trollingfiskeri). Kaleche med fuld ståhøjde. 
Kahyt med skyderuf, pantry og spritapparat 
(2 blus), vask samt skabe og skuffer. Sidde-

plads med bord og plads til 4-5 prs. samt 
køjeplads til 2 prs. Ekstra hylde og hynde, så 
der er soveplads til 2 voksne og 2 små børn. 
Styreplads i styrbord side med GPS og ekko-
lod. Badestige og trimflaps.
Alt træværk vedligeholdt. Båden samt logbo-
gen (2005-2017) fremvises på forlangende.

Medfølger:
Agter- og forfortøjninger, 4+1 fendere, hånd-
holdt VHF, 4+2 redningsveste, anker med 
kæde og 30 m tov, redningsline, nødhjælps-
kasse og nødraketter, 1 toggegarn 50 m, 1 
fladfiskegarn 50 m, 4 vager med ankre og 
tovværk, 1 havstang samt 1 kastestang plus 
fiskekasse med pilke, pirke mv. Alm. værktøj 
til småreparationer samt lader.

Båden sælges uden trailer, men ejer tilbyder 
at stille trailer til rådighed for transport u.b. 
til havn max 60 km fra Skovshoved. 

Riv flappen afog kontakt os – vi vil gerne 
hjælpe med en prøvetur, hvis du har lyst.
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