Köp ett Ultra Marine ankare via DagensBåtlivs rabattkod och få

10 % i rabatt och fri frakt hem till dig

Ultra Marine är ett relativt nytt rostfritt 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. 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.
Uppge rabattkoden: 20BATLIV1015.

Mina erfarenheter
Hösten 2015 såg jag ankaret på tillbehörsmässan METS för 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
9 ton sjösatt och utrustad. Ankaret hänger i fören.
Ultra Marine har använts flitigt för svajankring under fyra säsonger i svenska och utländska vikar. Det
har alltid fäst, jag har aldrig noterat någon draggning trots vind i öppet utsatt läge (ej sjögång) upp
emot 10 m/s (vid Shetlandsöarna). 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.
På Düsseldorfs båtmässa har jag noterat att ankaret hänger på ett mycket stort antal av båtarna,
såväl stora som små.
Så här kan du köpa Ultra Marine
Gå till www.ultramarine-anchors.com Vid köp, fyll i rabattkoden 20BATLIV1015 i nedre vänstra
hörnet och tryck på ”Redeem coupon.” Då dras 10 % automatiskt.
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