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 SPESIFIKASJONER 

• Total lengde (M) 

• Skrog lengde (M) 

• Total bredde (M) 

• Høyde – Uten kalesje (M) 

• Tørr vekt (Kg)  

• Drivstoff kapasitet (L)  

7.30 

6.70 

2.78 

3.03 

1950 

200 
 

• Vann kapasitet (L) 

• CE Design kattegori  

• Maks antall personer 

• Maks motorstørrelse (HP / KW) 

• Maks lastevekt (Mennesker, drivstoff 

og utstyr) (kg) 

50 

C 

7 

150/110 

635 

 

  STANDARD UTSTYR 
 
• Baug propell 
• Elektriske trimflaps 
• Bade stige 
• Bade platform 
• Baug rulle 
• Anker luker 

 
• Baug winch 
• Styrbord vindusvisker 
• Babord vindusvisker 
• Lanterner 
• Fiske kummer 

 
• Lagring for fiskestenger i 
Cockpit 
• Fiskestangholdere 
• Sløyebrett 
• Selvlensende Cockpit 

 
• Smartcraft knop og 
turteller 
• Hydraulisk styring 
• 12v uttak 

  PAKKER OG EKSTRA UTSTYR 
 
Elektronikk pakke enkel styring 
• GPS 9" Kabin  
• Radio 

 
Elektronikk pakke dobbel 
styring 
• GPS 9" Kabin  
• GPS 7" Cockpithehe  
• Radio 

 
Ekstra Utstyr 

• Farget skrog 
• Utvendig styring 
• Ankerwinch akter 
• Solskjerm 
• Babord flip sete 
• Spyletoalett 
• Diesel varmer 
• Kalesje til utvendig styreplass 

  MOTOR MERCURY DIESEL QSD 2.0L 150 HP 

Hestekrefter: 150 hp – 110 kW Drivstofftype: Common Rail 
Max rpm: 3000 Turbo: Water cooled 
Max torque: 310 [Nm] @ 2400 rpm Cooling: Close Circuit 
Displ. (L): 2.0 Type drivstoff: Diesel 
Sylinder layout: 4 I rekke SmartCraft: Standard 
Tørrvekt: 250 [kg] – 551 [lbs]   
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For de som elsker å fiske, men også ønsker å ha det gøy, lover den nye 730 Arvor en opplevelse som aldri har vært 
bedre. 
 

FORBEDRET FISKE OPPLEVELSE EGENSKAPER OG FORDELER 
 

 Fiske blir enkelt med lagringsplass til stengne I cockpit og 
fiskestangholdere på rekka. 
 

 En stor og romslig cockpit med flippseter. Flippsetene slåes 
enkelt opp for å gi maksimalt med bevegelses plass på dørken. 
 

 Stor badeplatform som det er god plass å fiske fra. 
 

 Med Mercury Diesel kan du dorge I timesvis uten unødvendig 
slitasje på motoren. 
 

 Innenbords motoren vil ikke komme iveien for fiske snøret ditt 
når du fisker fra akter. 

SIKKERHET OG KOMFORT i 

 Det er meget enkelt å flippe ned setene i cockpit  for god 
sittekomfort.  
 

 Kabinen inneholder to gode seter i kjøreretningen og en romslig 
køye for 2 personer. 
 

 Det er veldig god plass langs rekka på styrbord side pga. et 
asymetrisk design. Dette gjør det både enkelt å trygt å ta seg 
frem til baugen.  
 

 Kalesje er tiljengelig om man ønsker å fiske i all slags vær. 
 

 Høyt fribord og kraftige rekker gir god sikkerhet når man 
beveger seg ombord. 
 

 Ved styreposisjon inne har du god oversikt.  Med stor vindusrute 
i temperert glass og solid vindusvisker har ser du godt ut selv i 
dårlig vær. 

 

 
OVERSIKT  

1. Stor badeplatform  
2. Dør til badeplatform 
3. Fiskekum med sløyebrett 
4. Ekstra babord flippsete eller 
lagringsrom for 3 stenger  
5. Styrbord flippsete 
6. Stor cockpit  
7. Skyvedør til kabin 
8. To stoler med god støtte og 
ståfunksjon.  

9. Utslagsvask  
10. Soveplass til to  
11. Sjøvanstoalett (ekstra utstyr) 
12. Integrert styreposisjon med 
instrumenter. 
13. Stor vindskjerm I temperert 
glass.   
14. Baug sete med pute 
15. Ankerwinc på baugen.  
16. Romslig gjennomgang til 
baugen.  

 

 


