Ny 675 Sundeck

SPESIFIKASJONER
• Total lengde (M)

6.74

• Lengde skrog (M)

6.45

• Total bredde (M)

2.55

• Høyde – uten kalesje (M)

2.1

• Tørr vekt (Kg)

1123

• Drivstoff kapasitet (L)

200

• Vannkapasitet – Ekstra utstyr (L)

45

• CE Design Kategori

C

• Maks antall personer

8

• Maks motoreffekt (HP / KW)

200/147

• Motor stamme lengde

XL

• Skrogvinkel (grader)

19

• Maks lastevekt (kg)

910

STANDARD UTSTYR
• Baugrulle

• Badeplatform

• Køyeputer/ilegg

• Badestige

• 12V elektrisk uttak

• Kabinlys

• Lanterner

• Svingbare førersete med vendbare puter

• Luker som kan åpnes

• Dreggluke i baug

• Passasjersete

• Akterbenk

• Selvlensende cockpit

• SmartCraft knopmåler / turteller

• OB Pre-Rigging

• Cockpit hynder

• Cockpitbord

• Hydraulisk styring

• Puter i cockpit

• 2 Køyer

• Ett batteri
• Elektrisk lensepumpe

PAKKES & EKSTRA UTSTYR
SMART Edition

Ekstra utstyr

• Bimini
• Fusion-musikkanlegg med to
høyttalere
• Dusj i cockpiten
• Vannskistang
• Baug elektrisk ankerwinch
• Cockpitbord

• Bimini
• Farget skrog
• Fusion-musikkanlegg med to
høyttalere
• GPS/kartplotter 7” NSS evo 2
• Vannskistang
• Cockpitbord

• Dusj i cockpiten
• Baug elektrisk ankerwinch
• Motorfeste, hjelpemotor
• Transportpresenning
• Trekk til konsoll og polstret
sete

MERCURY MOTOR ALTERNATIVER
F 150 XL EFI

F 175 XL Verado
F 200 XL Verado

For mere informasjon, vennligst gå inn på vår Quicksilver webside: www.quicksilver-boats.com
Som et selskap forpliktet til kontinuerlige produktforbedring kan spesifikasjonene endre seg uten forvarsel.
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Ny 675 Sundeck
Dette er en båt som er laget slik at du virkelig kan ha det moro på vannet. På det store soldekket er det bare å
strekke seg ut og nyte solstrålene. Sikkerhet, komfort og utstyret du trenger er en selvfølge.

SIKKERHET
•
•
•
•
•

FORDELER OG EGENSKAPER

Å bade eller redde seg opp av vannet er lett takket være
strategisk plasserte håndtak og badeleider.
Store og sikre badeplattformer på begge sider av motoren.
Høyt fribord og god sklisikring gjør det trygt for små og store om
bord.
Enkel og sikker tilgang til soldekket via integrerte trinn ved
siden av konsollen.
Mercury sørger for pålitelig og sporty kjøreegenskaper med
motor på opp til 200 hester.

QUICKSILVER STYLING
•
•
•

Elegant og sporty design.
To-farget dashbord med integrerte koppholdere, stuveplass til
småting og plass for montasje av en kartplotter med syv-tommers
skjerm.
Enkel tilgang til badeplattformen via seterygg som kan svinges til
siden.
Badeleider og mulighet for dusj.

KOMFORT OG FLEKSIBILITET
•
•
•
•

Stor solseng med koppholdere.
Behagelig cockpit når du er underveis som også kan brukes som
spiseplass.
Bøtteformet fører- og passasjersete med vippepute som kan vendes.
U-formet sitteplass i kabinen som kan gjøres om til dobbeltseng.

OPPBEVARING
•
•
•

Intelligente og brukervennlige stuverom i hele båten.
Eget rom i konsollen med førsteklasses finish for lagring av bord
og puter.
Ankerboks forut hvor det kan monteres elektrisk vinsj.
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