
Köp ett Ultra Marine ankare via DagensBåtliv.se och få  

10 % i rabatt och fri frakt hem till dig 

 

Ultra Marine är ett relativt nytt ankare. Det är snarligt andra modeller av plogankare, men den 

största delen av tyngden ligger i plogen. Stocken är ihålig. Det gör att ankaret lättare ställer sig på 

botten och snabbt gräver ned sig. Ett traditionellt CQR-ankare har en stor del av sin tyngd i den 

ledade stocken och lägger sig därför på sidan och hasar utmed botten. 

Eftersom stocken är fast bryts ankaret rakt upp när det ska lossas och släpper lätt från botten. Det är 

tillverkat i rostfritt stål.  

Via DagensBåtliv.se kan du köpa ankaret och få 10 % rabatt och fri hemleverans. Se nedan. 

Mina erfarenheter 

Hösten 2015 såg jag ankaret på METS första gången. Jag testdrog det i en sandlåda tillsammans med 

andra ankare. Det grävde fort ned sig och var tyngst att dra. Se artikel här: 

http://www.dagensbatliv.se/ankartest-i-sandlada-nykomling-var-bast  

Jag har aldrig varit speciellt nöjd med CQR-ankare, det greppar inte tillräckligt bra och jag ville ha 

något nytt. Jag föll för Ultra Marine och köpte ett på 21 kilo till min 36 fots segelbåt som väger drygt 

8,5 ton, säkert närmare 9 ton sjösatt och utrustad. Ankaret hänger i fören. 

Jag har 50 meter 8 mm. kätting som är skarvat med 20 meter 16 mm Polyrope-linan Storm. Mellan 

ankare och kätting har jag en svirvel. Jag har också en ankarkrok (chain grab) som sätts i kättingen för 

att avlasta ankarspelet. Även den är från Ultra Marine. 

Ultra Marine har använts flitigt i sommar vid många svajankringar. Det har alltid fäst, jag har aldrig 

noterat någon draggning. Jag har även fällt ankaret i fören och backat mot kaj. Vind i sidan har gett 

stort tryck, men ankaret har suttit som en magnet på botten. Det har alltid lossnat direkt vid 

upptagning. Jag är väldigt nöjd med ankaret och jag rekommenderar det till kompisar. 

Så här kan du köpa Ultra Marine 

Gå till www.ultramarine-anchors.com  Läs mera. Om du vill köpa ett ankare, sänd ett mejl till 

redaktion@dagensbatliv.se  . Du får en rabattkod i retur. Ange koden när du beställer och då får du 

10 % i rabatt och fri frakt till dig. Dagens Båtliv AB får också några kronor per köp, det hymlar vi inte 

om. 

Jag betalade mitt ankare i förskott med kreditkort och efter någon vecka kom ankaret levererat till 

min bostad. Under hela vintern stod det som en prydnad i mitt vardagsrum, men det är en annan 

historia. 

Dagens Båtliv AB 

Bengt Utterström 
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