675 PILOTHOUSE

SPESIFIKASJONER
• Total lengde (m)
• Skroglengde (m)
• Total bredde (m)
• Høyde – uten kalesje (m)
• Egenvekt (kg)
• Drivstofftank (l)
• Vanntank - (l)

6.55
6.30
2.54
2.79
1585
200
32

• CE konstruksjonskategori
• Maks antall passasjerer
• Maks motoreffekt (hk/kW)
• Stammelengde utenbordsmotor
• Skrogvinkel (grader)
• Maksimal belastning (personer,
utstyr, motor) (kg)

C
7
225/165
XL
17
830

STANDARDUTSTYR
• Badeleider
• Baugrulle
• Ankerboks
• Styrbord vindusvisker
• Lanterner
• Port på hekken
• Stuerom under køye

• Cockpitstativ for fiskestenger
• Fiskestangholdere
• Selvlensende cockpit
• Fiskekummer
• Cockpit-lys
• Fører- og passasjersete
• Sidevindu som kan åpnes

• Hydraulisk styring
• 12V elektrisk uttak
• Bysse med vask og kran
• Dobbelt batterisystem
• OB Pre-rigging
• CO-måler

• Kabinlys
• Brannslukker
• Elektrisk og manuell
lensepumpe
• SmartCraft fartsmåler og
turteller
• Pute forut

PAKKER OG TILLEGGSUTSTYR
SMART Edition
• Kabin komfortpakke
• Cockpit komfortpakke
• Fiskepakke
Kabin komfortpakke
• Takluke
• 2 køyer med Køyeplate
og -pute
• Gardiner
• Trykkvannssystem
• Kjøleskap
• Bærbart kokeapparat
(butangass)
Cockpit komfortpakke
• Vippesete akter
• Vippesete babord
• Bord i cockpiten

Fiskepakke
• Agn- og fiskebrønn
• Vanninntak
• 2 ekstra fiskestangholdere
• Pumpe som tømmer
fiskekum
Elektronikkpakke
• Simarad kartplotter 7”
NNS evo 3 med HDI giver
• Fusion lydanlegg 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

Elektronikk pakke dobbel
styreposisjon
• Simarad kartplotter 7”
NNS evo 3 med HDI giver
• Fusion lydanlegg med fire
høyttalere
• Utvendig styreposisjon
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
• Heldekkende kalesje
• Utvendig styreposisjon
Solskjerm
• Sjøtoalett
• Dieselvarmer
• Trekk til utvendig
styreposisjon
• Takluke
• Fortøyningspakke
• Rocket Launcher
Fiskestangholdere og
takstativ i svart

MERCURY MOTORALTERNATIVER
F115 - F115 CT - F150 - 200 V6

Besøk nettsiden til Quicksilver på www.quicksilver-boats.com for mer informasjon.
Med forbehold om at spesifikasjoner kan endres, ettersom bedriften forplikter seg til kontinuerlig produktforbedring.
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675 PILOTHOUSE
Båten som tilpasser seg perfekt til dine planer. Utstyrt for seriøs fiske, fleksibel nok for morsomme båtturer.

FORBEDRET FISKEOPPLEVELSE
•
•

•
•
•

EGENSKAPER OG FORDELER

Det blir enkelt å fiske med lagringsplass for 6 fiskestenger i sidene i
glassfiber, og fire stangholdere på dekk.
En stor og fleksibel cockpit for å gi mulighet til ulike sitteløsninger
som lett kan ryddes bort for å gi maksimalt med fiskeplass i
cockpiten.
Et eget sted for å klargjøre agn med integrert sløyebrett.
Fiskekummen er utstyrt med et lensesystem og gir rikelig med
oppbevaring.
Ekstrautstyr inkluderer utvendig styreposisjon med GPS/kartplotter
for full kontroll over fartøyet fra cockpiten, og fiskeutstyrpakke med
plass for å tilberede agn på hekken, elektrisktømming av
fiskekummer, 2 ekstra stangholdere og saltvannsspyling i cockpit.

KOMFORT PÅ BÅTTUR
•
•
•
•
•

Et fullt konfigurerbart cockpitområde kan enkelt omgjøres til
sittegruppe og spiseplass med en komfortpakken (tilvalg).
Kabinområdet gir plass til fire og inneholder en konvertibel køye
med soveplass til to.
Bred tilgang til baugen på styrbord side av båten gjør at du kan
bevege deg trygt rundt i båten.
En praktisk bysse med vask og kokeplate kan oppgraderes til å
omfatte ferskvannsmuligheter og kjøleskap.
For beskyttelse mot all slags vær kan man få både en tilpasset
kalesje for cockpit og en heldekkende kalesje, .

SIKKER FØLELSE OMBORD
•
•
•
•

Den dype cockpiten skaper sikre omgivelser, og er kombinert med
bred tilgang til baugområdet og ergonomiske gripebøyler.
Styreposisjonen har 360 graders sikt. I røff sjø sikrer frontruten i
herdet glass og sterke vindusviskere trygg manøvrering.
Utmerket tilgang til vann og land er sikret ved passasjen ved
hekken, en integrert badeleider og doble badeplattformer (tilvalg).
Båten er utstyrt med to automatiske lensepumper for å sikre strøm
til alle tidspunkt.
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