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 SPESIFIKASJONER 
 
 

• Total lengde (m) 

• Skroglengde (m)  

• Total bredde (m) 

• Høyde – uten kalesje (m) 

• Egenvekt (kg) 

• Drivstofftank (l) 

5.75 

5.50 

2.54 

2.70 

1345 

160 
 

• CE konstruksjonskategori 

• Maks antall passasjerer 

• Maks motoreffekt (hk/kW) 

• Stammelengde utenbordsmotor 

• Skrogvinkel (grader) 

• Maksimal belastning (personer, utstyr, motor) (kg) 

C 

6 

150 / 110 

XL 

15 

720 
 

 

 STANDARDUTSTYR 

• Badeleider    

• Baugrulle 

• Ankerboks 

• Styrbord vindusvisker 

• Lanterner  

• OB Pre-rigging 

 

• Cockpit-stativ for 

fiskestenger 

• Selvlensende cockpit 

• SmartCraft fartsmåler og 

turteller 

• Fiskestangholdere 

• Stuerom under køye 

• Hydraulisk styring 

• 12V elektrisk uttak 

• Overvåker 

• Port på hekken 

• Cockpit-lys 

• Fører- og passasjersete 

 

• Sidevindu som kan åpnes 

• Kabinlys 

• Brannslukker 

• Elektrisk og manuell 

lensepumpe 

• Fiskekummer 

• Puter forut 
 

 PAKKER OG TILLEGGSUTSTYR 

SMART Edition 

• Kabin komfortpakke 

• Cockpit komfortpakke 

• Fiskepakke  

Kabin komfortpakke 

• Takluke 

• 2 køyer med Køyeplate og -

pute 

• Gardiner i cockpit 

Cockpit komfortpakke 

• Puter akterbenk 

• Bord i cockpiten 

• Babord vippesete 

Fiskepakke 

• Agn- og fiskebrønn 

• Vanninntak 

• 2 ekstra fiskestangholdere 

Elektronikkpakke  

• Simarad kartplotter 7’’ NNS 

evo 3 med HDI giver 

• Fusion-musikkanlegg med 

fire høyttalere 

• VesselView Link  

Explorer-pakken  

• Skrogfarge i grått med hvit 

og svart folie ved akter 

• Farge på taket i grått 

• Svart baugrekker med 

oppbevaring for fendere 

Elektronikkpakke til utvendig 

styreposisjon 

• Simarad kartplotter 7’’ NNS 

evo 3 med HDI giver 

• Fusion-musikkanlegg med 

fire høyttalere 

• Utvendig styring Simarad 

kartplotter 7’’ NNS evo 3 med 

HDI giver 

• VesselView Link 

Tilleggsutstyr 

• Badeplattform  

• Motorfeste 

• Elektrisk ankervinsj forut 

• Låsebøyle 

 

• Bimini med kalesje 

• DAB-adapter med antenne 

• Aktiv Trim 

• Utvendig styreposisjon 

• Heldekkende kalesje 

• Solskjerm 

• Dieselvarmer  

• Trekk til utvendig 

styreposisjon 

• Takluke 

• Fortøyningspakke 

• Rocket Launcher  

• Rocket Launcher 

Fiskestangholdere og takstativ 

i svart 

 

 MERCURY MOTORALTERNATIVER 
 

F100   -  F100 CT  -  F115  -  F115 CT  - F150 
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Få alt du trenger for sportsfiske i en rimelig pakke, og se dine drømmer bli virkelighet. 

 
  

UTMERKET FISKE OPPLEVELSE EGENSKAPER OG FORDELER 
 

 

• Forvent god plass i cockpiten hvor du og vennene dine kan 

nyte store fiskeøyeblikk. Et ryddet fiskeområde kan ordnes 

ved å omorganisere det fleksible sittearrangementet.  

 

• Lagre opptil seks stenger i lagringsplassen i sideveggene eller i 

de fire stangholderene. Under dekk finner du et låsbart 

oppbevaringsrom for å sikre fiskeutstyret ditt.  

 

• Fiskepakken (tilvalg) inkluderer et system for elektrisk 

tømming av fiskekummen, to ekstra stangholdere til hekken 

og saltvannsspyling i cockpiten.. Manøvrering fra cockpiten er 

mulig med den utvendige styreposisjonen (tilvalg). 
 

 

 

FLOTT KABIN KOMFORT, PLASS OG LAGRING  
 

• Behagelig sitteplass til to personer og en dobbel køye innegir 

mulighet for avslapning og beskyttelse mot all slags vær.. 

 

• Benken med full bredde kan utvides med en benk på styrbord 

side og kan omgjøres til et spisested som gir mulighet til å 

slappe av ute. 

 

• Flere oppbevaringsmuligheter under køyer og under dørken 

og sitteplassene i kabinen.  
 

 

 

SIKKER FØLELSE OMBORD  
 

 

• Styreposisjonen har 360 graders sikt. I røff sjø er en frontrute i 

herdet glass og sterke vindusviskere der for å sikre trygg 

manøvrering. 

• Båten er utstyrt med to automatiske lensepumper for å sikre 

strøm til enhver tid. 

• Høye fribord i cockpiten, rekker og enkel tilgang til baugen gir 

trygg bevegelse ombord. 

• Mercurys motoralternativer leverer kraft, pålitelighet og god 

drivstofføkonomi.  
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